Anunţ-Corrigendum
Astăzi 25 Ianuarie 2012 a fost postat
Regulament privind modalitatea de selecţie a grupului ţintă al
programului pilot şi a acordării subvenţiilor din cadrul
proiectului POSDRU/87/1.3/S/51391 cu titlul
“Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar”
Cap. 4: Dosare de candidatură şi acordare a subvenţiilor
Art. 7: Depunerea dosarelor:
(1) Dosarul cu actele de înregistrare în grupul ţintă pentru modulul TIC şi pentru acordarea
subvenţiilor se completează şi se depune în următoarele locaţii:
Pentru cursanţii din judeţul IASI: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Corp D,
sediul DPPD, parter - în incinta Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi a Facultăţii de
Educaţie Fizică şi Sport, Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România, în perioada 9 11 decembrie 2011.
Pentru cursanţii din judeţul NEAMŢ: zona Roman - Colegiul Tehnic "Petru Poni", iar pentru
zona Piatra Neamţ- Grupul Şcolar Economic Administrativ Piatra Neamţ, în perioada 19 – 20
decembrie 2011.
este completat astfel,
Cap. 4: Dosare de candidatură şi acordare a subvenţiilor
Art. 7: Depunerea dosarelor:
(2) În situaţia în care nu vor fi completate toate locurile subvenţionate pentru sesiunea pilot a
programului de formare, procedura de înscriere şi selecţie se prelungeşte până la completarea
celor 200 de locuri, cel mai târziu la data de 31 ianuarie 2012.
(3) Ca urmare a necompletării locurilor subvenţionate, în perioadele menţionate la art. 7 din
Regulament, am procedat la primirea dosarelor de înscriere în mod frecvent la sediul DPPD şi în
Neamţ în intervale de timp anunţate pe website-ul proiectului.
(4) Pentru completarea locurilor rămase libere ca urmare a neprezentării şi neconfirmării
persoanelor eligibile aflate în listele postate pe website, se va relua aceeaşi procedura de selecţie
pentru persoane noi.
Va fi activat formularul de înscriere pentru noii candidaţi urmând ca toate reglementările din
regulament să fie respectate şi aplicate şi pentru aceştia.
Noii candidaţi care vor dori să se înscrie după data de 25 ianuarie 2012 vor trebui să respecte
aceleaşi termene cu privire la depunerea documentelor financiare şi la începerea cursurilor în
sistem e-learning.
(5) Completarea locurilor rămase libere se va finaliza pe 30 ianuarie 2012 cu persoane eligibile
care nu vor beneficia de subvenţie (ca urmare a depăşirii plafonului salarial menţionat în
regulament sau ca urmare a exprimării propiilor opţiuni), dar ale căror dosare au fost preluate în
perioadele menţionate mai sus.

