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PREAMBUL 

 

Proiectul POSDRU/87/1.3/S/51391 “Rețea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, în calitate de beneficiar, împreună cu universitățile  “Dunărea de Jos ” din Galați, “Ștefan cel Mare” din 

Suceava și Universitatea din Oradea, cu ISJ Iași și ISJ Neamț, oferă un program de formare continuă, de tip A 

cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar.                                                                                                                  

În intervalul februarie 2012 - mai 2012, timp de 4 luni, se desfășoară programul de formare în sistem e-

learning pentru grupul pilot, format din 200 de cadre didactice din învățământul preprimar și primar. Aceștia 

vor participa doar la primul modul de formare: Tehnici Informaționale Computerizate  (TIC) care cuprinde 7 

discipline și se va derula exclusiv la distanța prin intermediul platformei educaționale a Universității 

“Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

La finalul celor 4 luni de formare în sistem e-learning, persoanele care au absolvit modulul TIC vor 

primi atestate de formare continuă acreditate MECTS, echivalente cu 30 de ECTS/credite transferabile 

(European Credit Transfer and Accumulation System).       

        

Cap. 1: Criterii de selecție a persoanelor în grupul țintă şi modalitatea de selecție pentru 

participarea la modulul I  (TIC) din cadrul proiectului POS DRU/87/1.3/S/51391.  

 

 Art. 1: Criterii de selecție a persoanelor în grupul țintă: 

(1) Grupul țintă al programului pilot este format din cadre didactice active care îndeplinesc 

cumultativ următoarele criterii:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

a) lucrează în învățământul preuniversitar (preprimar și primar), în școlile şi grădiniţele din județele 

Iași și Neamț ca educatori/institutori/învățători; profesori pentru învățământul primar și 

preprimar; 
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b) sunt absolvenți ai colegiilor de institutori/școli normale, școli postliceale, PIPP, PIR și alte 

instituții și programe similare; 

c) nu au parcurs și nu parcurg, la momentul derulării acestui program de formare, alte programe de 

formare în sistem e-learning subvenționate din fonduri europene și din fonduri publice; 

d) nu au parcurs modulul TIC din cadrul unui program de formare continuă în ultimii 5 ani și astfel 

nu au acumulat 30 ECTS ȋn domeniul  TIC în ultimii 5 ani; 

 

 Art. 2: Modalitatea de selecție:  

 (1) Selecția grupului țintă al programului pilot, format din 200 de cadre didactice din învățământul 

preuniversitar, se va face în funcție de: 

(a) Respectarea condițiilor de înscriere prin completarea corectă și completă a formularului de 

înscriere (proces ce s-a derulat în perioada 1 noiembrie 2011 – 27 noiembrie 2011)  

(b) Îndeplinirea criteriilor de selecție (enumerate mai sus) și a cerințelor proiectului specificate în 

prezentul regulament: 

 Cerințele proiectului:  

 Pentru a respecta indicatorii proiectului, grupul țintă pentru Modulul TIC va fi format din: 

 aproximativ 100 de persoane din județul  Iași  și aproximativ 100 de persoane din județul   

Neamț (cerință obligatorie);  

 aproximativ 115 persoane care lucrează în învățământul primar și 85 de persoane care lucrează 

în învățământul preprimar (cerință obligatorie); 

 aproximativ 122 de persoane din mediul rural și 78 de persoane din mediul urban (cerință 

opțională); 

 aproximativ 160 femei și 40 de bărbați (cerință opțională). 

(c) Ordinea înscrierii pe platforma beneficiarului 

Persoanele vor fi selectate în ordinea completării formularului de înscriere care a fost postat pe 

website-ul proiectului, în ordinea confirmării acceptării condițiilor prezentului regulament (după 

postarea listei cu persoane selectate și a  regulamentului), precum și în limita numărului de persoane 

ce trebuie selectate (200). 
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(2) Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecție și a cerințelor menționate în prezentul regulament 

se face prin analiza dosarului depus de candidat. 

 

Cap. 2: Principii de acordare a subvențiilor și modalitatea de acordare a acestora în cadrul 

proiectului POS DRU/87/1.3/S/51391. 

Art. 3: Principii de acordare a subvenției                                                                                                                                                  

Principiile care stau la baza acordării unei subvenții prin proiectul POSDRU/87/1.3/S/51391 sunt: 

(a) Subvenția se va acorda pentru achiziția personală a unui calculator și a unui abonament la internet în 

vederea absolvirii Modulului de Tehnici Informaționale Computerizate (TIC).  

(b) Cuantumul maxim al subvenţiei este de 1600 lei neimpozabili reprezentând 400 de lei pentru fiecare 

lună din cele 4 cât durează cursul de formare (400 lei*4 luni = 1600 lei neimpozabili/persoană) 

pentru achiziționarea unui calculator/laptop și a unui abonament de internet. Dacă 

prețul/contravaloarea calculatorului și a abonamentului la internet depășește suma de 1600 lei, 

diferenţa peste această sumă este suportată de cursant. 

(c) Beneficiarii subvențiilor sunt persoane cu venituri medii și submedii care nu își pot permite 

cheltuielile pe care le presupun stagiile de perfecționare, proiectul răspunzând acestor nevoi prin 

acordarea de subvenții.  

 

(d) În selecția grupului țintă și în acordarea de subvenții vor fi excluse diferențele de: rasă, gen, etnie, 

orientare politică, statut social, mediu de reședință, parcurs profesional, vârsta, religie, convingeri, 

handicap/dizabilități sau oricare alt criteriu care ar diminua și înlătura exercitarea și recunoașterea 

drepturilor și libertăților fundamentale. 

 

(e)  Selectarea candidaților la cursuri se va realiza pe bază de formulare, criterii și analiza indicatorilor 

circumscriși principiilor POSDRU de incluziune socială și  al egalității de șanse.    
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(f) In cazul în care, vor fi persoane care au un salariu mediu brut pe ultimele 12 luni (noiembrie 2010 

– octombrie 2011) mai mare decât câștigul salarial mediu brut (care este de 2.022 lei  potrivit 

 LEGII nr. 287 din 28 decembrie 2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, art. 

15, publicată în Monitorul Oficial nr. 880 din 28 Decembrie 2010) dar care doresc să obțină un 

atestat de formare continuă pe modulul TIC, ele vor fi acceptate să facă parte din grupul țintă  dar nu 

vor primi subvenție ci doar un atestat de formare continuă  cu 30 de credite transferabile. Această 

prevedere este valabilă doar pentru situația în care nu vor putea fi selectate 200 de persoane care să 

îndeplinească condiția de la Art. 4, alin (2), lit. (d).  

 

Art. 4: Modalitatea de acordare a subvenţiilor  

Acordarea subvenției lunare este justificată și motivată prin nevoia de a asigura grupului pilot 

mijloacele tehnice de participare la sesiunile de formare desfășurate la distanță prin intermediul 

platformei educaționale a beneficiarului. 

 

(1) Subvențiile vor fi acordate LUNAR fiecărui beneficiar pe baza documentelor financiare 

prezentate până la începerea cursurilor care dovedesc achiziția personală a unui calculator și 

a unui abonament de internet, precum și pe baza situațiilor încheiate de fiecare tutore cu 

privire la frecvența și activitatea didactică desfășurată de fiecare cursant la fiecare dintre  

cursurile din cadrul modulului TIC.  

(2) Persoanele selectate în grupul țintă vor încheia cu Universitatea „Al  I Cuza” din Iași un  Contract  

de formare și acordare  subvenții. 

 

(3) Pentru acordarea subvenţiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții: 

(a) Au fost selectate conform art. 2 al prezentului regulament; 

(b) Au completat și depus documentele justificative pentru acordarea subvenției conform prevederilor 

prezentului regulament; 
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(c) Participă la toate tutoriatele din cadrul modulului I: Tehnici Informaționale Computerizate (TIC),   

îndeplinesc toate obligațiile didactice de la toate disciplinele din cadrul modulului, participă la  

evaluare finală a modulului.  

(d) Au venitul mediu sau submediu, respectiv: au realizat un salariu mediu brut pe ultimele 12 luni 

(noiembrie 2010 – octombrie 2011) mai mic sau egal cu câștigul salarial mediu brut (2.022 lei) 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, reglementat 

prin LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2011, art. 15, publicată în Monitorul Oficial nr. 880 din 28 Decembrie 2010. 

*Acordarea subvenției lunare este condiționată de prezentarea unor documente financiare justificative 

legale (facturi, chitanțe și alte documente conform celor menționate în prezentul regulament) și de 

îndeplinirea tuturor obligațiilor didactice (participarea la întreaga sesiune de formare: studierea materialelor 

didactice, elaborarea temelor și absolvirea cursurilor). Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor didactice va fi 

făcută de către tutorii  formatori care la sfârșitul fiecărei luni vor întocmi situații cu prezența și activitatea 

cursanților.  

 

(4) Subvenția se plătește lunar până la sfârșitul lunii următoare celei pentru care se acordă, de către 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  

(5) Beneficiarul subvenției va semna o declarație pe propria răspundere că se obligă să restituie 

sumele primite, ca subvenție, în cazul în care nu își îndeplinește toate obligațiile ce îi revin în 

cadrul cursului de formare, precum și ȋn cazul ȋn care, ȋn urma evaluării finale, nu va primi 

atestatul  de formare continuă.   

(6) Ritmicitatea acordării subvențiilor este condiționată de alocarea fondurilor de către 

AMPOSDRU. 
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Cap. 3: Documentaţii 

Art. 5: Dosarul de selecție: 

(1) Pentru înregistrare în grupul țintă al programului pilot candidaţii vor întocmi un dosar care să 

cuprindă: 

I. Formularul de înregistrare a grupului țintă - va fi completat și semnat în fața comisiei de selecție; 

II. Copie xerox a buletinului / cărţii de identitate; 

III. Diploma de absolvire a colegiului, școlii normale, etc. - o copie xerox;  

La depunerea documentelor, persoanele se vor prezenta cu buletinul de identitate/C.I. și diploma de 

absolvire în original pentru verificarea conformității copiilor cu originalul  de către membrii  comisiilor  

de evaluare.   

IV. Adeverinţa de salariat a titularului cererii în care să fie menționată unitatea școlară și din care să 

rezulte că are calitatea de cadru didactic ce activează în învățământul preuniversitar (preprimar și 

primar), în școlile şi grădiniţele din județele Iași și Neamț ca educatori/institutori/invățători și salariul 

mediu brut realizat pe ultimele 12 luni - în original; 

V. Declaraţie dată pe propria răspundere, sub sancţiunea codului penal pentru fals în declaraţii (Anexa1), 

din care să reiasă că beneficiarul modulului de formare şi a subvenţiei: 

 NU va părăsi grupul ţintă din motive ce îi pot fi imputate. 

 NU a primit/nu primește subvenţii din alte fonduri publice sau fonduri europene pentru 

absolvirea unui curs de formare continuă în sistem e-learning. 

 NU a acumulat 30 de ECTS, în ultimii 5 ani în domeniul TIC prin parcurgerea unor 

programe de formare continuă. 

 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. 

 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; 

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

 Documentele enumerate la punctele V și VI vor fi postate pe website, imprimate și completate de 

fiecare persoană selectată.  

Atenție! Aceste  declarații vor fi semnate în  fața comisiilor de evaluare a dosarelor de selecție. 
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Art. 6: Documente pentru obţinerea subvenţiei 

(1) Pentru obținerea subvenției dosarul va cuprinde următoarele documente: 

i. Contractul de formare și acordare subvenții (semnat în două exemplare originale: 1 exemplar 

pentru proiect şi 1 exemplar pentru cursant); 

ii. Angajamentul de plată al cadrului didactic selecționat pentru grupul țintă prin care se obligă 

să restituie suma de bani datorată proiectului în cazul în care nu respectă prevederile 

Contractului de formare și acordare subvenții; 

iii. Extrasul contului bancar personal pentru virarea subvenției; 

iv. Documentele de atestare a plății (factura care atestă achiziția unui calculator și 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 

depunerea dosarelor cu actele pentru înscriere; contract de furnizare servicii de internet la 

adresa din buletinul participantului, încheiat pe numele participantului, precum și facturile și 

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

justificative pentru achiziția calculatorului trebuie să aibă dată ulterioară depunerii 

dosarelor cu actele pentru înscriere și până la data începerii cursurilor).      

  *În cazul în care o persoană nu va putea prezenta documentele financiare menționate mai sus, în format 

hârtie, în perioada 9 decembrie 2011 – 31 ianuarie 2012), aceasta va transmite prin e-mail documentele de la 

punctul iv., în format scanat, la adresa de e-mail roxana.popovici@uaic.ro, având posibilitatea de a trimite 

documentele justificative financiare  originale prin poștă/servicii curierat, cu regim recomandat, cel mai 

târziu  până la sfârșitul lunii februarie 2012 la următoarea adresă: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, B-dul Carol I, nr. 11, corp J, cod poștal 700506, jud. Iași, în atenția doamnei Roxana Popovici sau la 

adresa Str. Lascăr Catargi, nr. 54, birou nr. 6, parter, cod poștal 700107, jud. Iași, în atenția doamnei 

Luminița Philipe. 

Netrimiterea documentele menționate în prezentul regulament până la sfârșitul lunii ianuarie 2012 

atrage după sine neplata subvenției.  

v.declarație de angajament că se obligă să restituie subvenția primită în cazul în care nu își 

îndeplinește obligațiile ce îi revin în cadrul cursului de formare stipulate în Contractul de formare 

mailto:roxana.popovici@uaic.ro
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și acordare subvenții, precum și ȋn cazul ȋn care ȋn urma evaluării, nu va primi atestatul de 

formare continuă (Anexa 3).  

Note: Contractul de formare și acordare subvenții va fi semnat după ce cursanții  vor lua cunoștință de 

conținutul acestuia și după ce vor fi înregistrați în grupul țintă. 

 Dosarul de subvenție se va completa pînă la data finalizării selecției, dată care va fi anunțată 

ulterior pe websitul proiectului www.rifse.uiac.ro. 

 

Cap. 4: Dosare de candidatură şi acordare a subvenţiilor 

Art. 7: Depunerea dosarelor: 

(1) Dosarul cu actele de înregistrare în grupul țintă pentru modulul TIC și pentru acordarea subvențiilor 

se completează și se depune în următoarele locații:  

 Pentru cursanții din județul IASI: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp D, sediul DPPD, 

parter - în incinta Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și a Facultății de Educație Fizică și 

Sport, Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România, în perioada 9 - 11 decembrie 2011. 

 Pentru cursanții din județul NEAMȚ: zona Roman - Colegiul Tehnic "Petru Poni",  iar pentru zona 

Piatra Neamț- Grupul Școlar Economic Administrativ Piatra Neamț, în perioada 19 – 20 decembrie 

2011. 

 

(2) Comisiile constituite pentru verificarea dosarelor: 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași: 

Asistent manager: Georgeta DIAC 

Expert pe termen scurt: Stelian-Vasile HADÎMBU 

Responsabil logistică: Constantin HĂLĂNGESCU 

Responsabil monitorizare: Luminița PHILIPE 

Secretar activități operaționale: Alina ADĂSCĂLIȚEI 

Secretar activități de management: Daniela IONESCU 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț: 

Responsabil comunicare: Florin Vasile FRUMOS 

Expert pe termen scurt: Elena PREDA 

http://www.rifse.uiac.ro/
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Responsabil monitorizare: Luminița PHILIPE 

Secretar activități operaționale: Alina ADĂSCĂLIȚEI 

(3) În momentul depunerii dosarelor, comisiile de evaluare a dosarelor vor oferi amănunte tuturor 

candidaților care solicită acest lucru.  

 

Art. 8: Responsabilităţile persoanelor cu atribuții în procesul de evaluare a dosarelor depuse de 

candidați: 

(1) Vor organiza procesul de primire a dosarelor candidaților, în locațiile stabilite; 

(2) Vor asigura prelucrarea dosarelor prin verificarea documentelor primite; 

(3) Vor confirma că declaraţiile pe propria răspundere a persoanelor ce s-au înscris au fost date de 

către aceastea; Persoana din comisia de evaluare a dosarului de selecție, în fața căreia s-a semnat 

fiecare declarație va menționa pe fiecare în parte sintagma: “Dată în fața mea, astăzi…..”, va 

preciza data și va semna;  

(4) Comisiile de evaluare a dosarelor vor primi doar acele dosare care sunt complete, excepție făcând 

documentele  financiare menționate mai sus la Art 6 litera i și iv, cu precizările  menționate;   

(5) Contractele de formare și acordare subvenții vor fi analizate și verificate din punct de vedere juridic 

de consilierul juridic al proiectului Jr. Anca-Elena GHENGHE, iar documentele justificative 

financiare vor fi verificate de responsabilul financiar al proiectului Ec. Roxana-Elena POPOVICI; 

(6) După selectarea dosarelor, comisia constituită va semna un proces verbal de analiză a dosarelor 

depuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Cap. 5: Alte prevederi 

 Art. 1: După finalizarea primirii dosarelor, echipa de management va asigura: 

a) Întocmirea listei finale cu persoanele care vor obține subvențiile; 

b) Sesizarea managerului de proiect a cazurilor nenormate de prezentul Regulament, în vederea 

completării acestora; 

c) Rezolvarea cu operativitate a eventualelor deficienţe ce apar în procesul de atribuire a subvenţiilor; 

d) Arhivarea dosarelor primite: 



 

                             

 

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!                                     
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013                                                                                                                                                                                                                
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”                                                                                     
Domeniul major de intervenţie 1.3  "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională" 
Titlu proiect: Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 

Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391                                                                                                                                                www.rifse.uaic.ro  

p
ag

in
a 

  
    

1. Păstrarea acestor dosare în arhivă se face pînă la data de 31 XII 2021, cu posibilitatea prelungirii 

acestui termen conform Art 9, pct. 24 din Contractul de finanțare. 

2. După expirarea perioadei de arhivare, dosarele se distrug cu aparate speciale. 

1. Dosarele nevalidate vor fi arhivate în conformitate cu prescripţiile de arhivare din proiect şi 

Manualul beneficiarului aplicabil. 

 

Art. 2: Persoanele vizate prin prezentele norme nu pot beneficia de subvenţie în cadrul proiectului 

POSDRU în cazul în care primesc subvenţie din fonduri publice sau din partea unui alt proiect cu 

finanţare europeană pentru activități de formare continuă în sistem e learning. 

Art. 3: Beneficiarii subvenţiei au obligaţia încunoştiinţării cu celeritate a situaţiilor menţionate mai sus. 

În caz contrar, beneficiarii subvenţiei sunt obligați să restituie suma, urmând a suporta consecințele 

pentru falsul în declarații (conform declarației pe propria răspundere).  

Art. 4: Dacă se constată că persoanele din categoriile celor menţionate mai sus au beneficiat de 

subvenţie fără drept, acestea vor fi obligate să restituie sumele de bani în cuantumul primit urmând a 

suporta consecințele pentru falsul în declarații (conform declarației pe propria răspundere).  

Art. 5: Listele cu persoanele care vor primi subvenţii vor fi postate pe website-ul proiectului 

(www.rifse.uaic.ro) și pe site-urile celor două ISJ-uri implicate: ISJ Iași și ISJ Neamț, după evaluarea dosarelor 

de către comisii. 

 

Prezentul regulament se aplică în cadrul proiectului POSDRU/87/51.3/S/51391 începând cu data de 2  

decembrie 2011. 

 

 

 

 

Manager de proiect, 

Prof. univ. dr. Teodor COZMA 

http://www.rifse.uaic.ro/

