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Corrigendum nr. 1 

Astăzi 27 Iulie 2012,  

Regulamentul privind modalitatea de selecţie a grupului ţintă și de acordare a 

subvențiilor pentru sesiunea doua a programului de formare 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” 

 

se modifică astfel: 

 

Art. 3 din Cap. 2, Secțiunea a II-a, litera v, de la pag. 11: 

  
“(...) Atenţie: Documentele financiare justificative pentru achiziţia calculatorului trebuie să aibă DATĂ 

ULTERIOARĂ VALIDĂRII DOSARELOR cu actele pentru înscriere şi DATĂ ANTERIOARĂ 

ÎNCEPERII CURSURILOR. Facturile trebuie să fie pe numele persoanei care este acceptată în proiect, cu 

CNP în clar. Nu se acceptă facturi cumpărate pe numele firmei sau ca PFA. Facturile vor fi verificate de 

persoanele care vor evalua dosarul de înscriere. Proiectul nu va răspunde pentru achiziţiile de calculator 

care nu respectă prevederile prezentului regulament sau pentru achiziția de calculatoare second-hand. 

 

Astfel, pentru toate persoanele care parcurg cel puţin modulul I, achiziţia calculatorului trebuie făcută din 

momentul înscrierii până la 1 august 2012 când va începe modulul TIC (...).„ 

 

se completează astfel, 

 

Data începerii cursurilor pentru modulul TIC, programată pentru 1 

august 2012,  se modifică pentru data de 13 august 2012.  

Persoanele care nu și-au achiziționat calculatorul și care au dreptul de a 

primi subvenție (au în lista on - line status “dosar validat”) mai pot face acest 

lucru până la data de 5 august 2012 (data facturii). 

Documentele financiare justificative pentru achiziţia calculatorului vor fi 

trimise cel mai târziu la data de 6 august (data poștei). 

 

Manager proiect, 

Prof. dr. Teodor Cozma 


