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Procedura de înscriere în grupul țintă pentru sesiunea pilot 

(continuarea  etapei de selecție) 
 
 

• Lista completă cu cele 200 de persoane va fi afişată pe website‐ul proiectului la secțiunea NOUTĂȚI, mâine 
8 decembrie dupa ora 17. 

• Cadrele didactice selectate a face parte din grupul țintă al sesiunii‐pilot, vor depune actele 
necesare finalizării procesului de inscriere astfel: 

 
 
 

Județ  LOCAȚIE  DATA 
INTERVALE 
ORARE 

IAŞI 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi, Corp D, sala D 208, parter ‐ în 

incinta Facultății de Psihologie şi 
Ştiințe ale Educației, Str. Toma 

Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, 
România 

Vineri 
9 decembrie 2011 

1400‐1800 

Sâmbătă 
10 decembrie 2011 

900‐1600 

Duminică 
11 decembrie 2011 

900‐1400 

NEAMȚ 

Zona Roman: 
Colegiul Tehnic „Petru Poni”,   

B‐dul. Republicii nr. 1‐3, cod  611010, 
Roman, jud. Neamț 

Marți 
20 decembrie 2011 

1300‐1800 

Zona Piatra Neamț, Tîrgu Neamț, 
Bicaz: 

Colegiul Economic Administrativ  
din Piatra Neamț 

Str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 16 (în 
sala de festivități), Piatra Neamț, jud. 

Neamț 

Luni 
19 decembrie 2011 

1300‐1800 
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• Acte şi documente necesare finalizării procesului de înscriere: 

I. Un dosar plic 

II. Copie xerox a buletinului / cărții de identitate; 

III. Copie xerox după  Diploma de absolvire a colegiului, şcolii normale, etc. ‐   

IV. Adeverința de  salariat  în care  să  fie menționată unitatea  şcolară  şi din care  să  rezulte că are 

calitatea de cadru didactic ce activează în învățământul preuniversitar (preprimar şi primar), în 

şcolile  şi grădinițele din  județele  Iaşi  sau Neamț  ca educatori/institutori/invățători  şi  salariul 

mediu brut realizat pe ultimele 12 luni ‐ în original; 

V. Angajamentul de plată (prin care instituția de la care provine cadrul didactic selecționat pentru  

grupul țintă se obligă să rețină suma de bani datorată proiectului pe statul de plată în cazul în 

care  persoana  nu  respectă  prevederile  contractelor  de  formare  şi  acordare  subvenții)  ‐  în 

original (model downloadabil de pe website‐ul nostru) 

VI. Extrasul contului bancar personal pentru virarea subvenției 

VII. Declarație dată pe propria  răspundere,  sub  sancțiunea  codului penal pentru  fals  în declarații 

(Anexa1), din care să reiasă că beneficiarul modulului de formare şi a subvenției: 

• NU va părăsi grupul ţintă din motive imputabile. 
• NU a primit subvenţii din alte fonduri publice sau fonduri europene în ultimii 5 ani 

pentru absolvirea unui curs/program de formare continuă în sistem e-learning.  
• NU am mai participat la programe de formare profesionala in sistem e-learning 

finanţate din fonduri uropene şi din fonduri publice în ultimii 5 ani  e
• NU a mai participat și nu participă la module TIC din cadrul unor programe de formare 

continuă finanţate din fonduri europene şi din fonduri publice în ultimii 5 ani 
• NU are soţ/soţie sau rude şi afini de orice grad, care sunt membri în echipa de 

implementare sau sunt implicaţi în selecţia grupului ţintă a Proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/51391. 

VIII. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2) 

IX. Declarație de angajament prin  care cursantul se obligă să restituie subvenția primită în cazul în 

care  nu  îşi  îndeplineşte  obligațiile  ce  îi  revin  în  cadrul  cursului  de  formare  stipulate  în 

Contractul de formare şi acordare subvenții, precum şi în cazul în care, în urma evaluării, nu va 

primi atestatul de formare continuă (Anexa 3).  
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!!!  La  depunerea  documentelor,  persoanele  se  vor  prezenta  cu  B.I/C.I.  şi  diploma  de  absolvire 

pentru care se aduc fotocopiile, în original, pentru verificarea conformității copiilor cu originalul, de 

către membrii  comisiilor  de evaluare.  

 Declarațiile de  la punctele V, VII, VIII,  IX,    se downloadează de pe website,  se printează de  fiecare 

cadru didactic,  se  completează, dar vor  fi  semnate  în    fața  comisiilor de evaluare a dosarelor de 

înscriere. 

Dosarul va fi completat, în momentul înscrierii, cu următoarele documente (care vor fi puse la dispoziție  

de comisia de înscriere): 

(1) Contractul de  formare  şi acordare subvenții  (semnat  în două exemplare originale: 1 exemplar 

pentru documentația proiectului şi 1 exemplar pentru cursant);  

(2) Formularul  de  înregistrare  a  grupului  țintă  ‐  va  fi  completat  şi  semnat  în  fața  comisiei  de 

selecție; 

 

  NOTĂ:   

Cf. Art.6 din Regulament pentru obținerea subvenției, candidații vor depune la dosar, ulterior înscrierii 

şi în termenele prevăzute în respectivul regulament, şi:  

• Documentele  de  atestare  a  plății  (factura  care  atestă  achiziția  unui  calculator  şi  a  unui 

abonament;  chitanța  care  atestă  plata  facturii,  extras  de  cont  dacă  plata  s‐a  efectuat  prin 

virament  ‐  în  original)  aferentă  achiziției  echipamentelor  care  trebuie  să  fie  datate  după 

semnarea  Contractului  de  formare  şi  acordare  subvenții;  contract  de  furnizare  servicii  de 

internet  la  adresa  din  buletinul  participantului,  încheiat  pe  numele  participantului,  precum  şi 

facturile şi chitanțele care atestă plata serviciului de internet în original; (Documentele financiare 

justificative pentru achiziția calculatorului trebuie să aibă dată ulterioară semnării contractului 

de subvenționare şi până la data începerii cursurilor: 12 decembrie 2011 – 31 ianuarie  2012).      

 

Manager proiect, 
Prof.univ.dr. Teodor COZMA 

 


