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ANUNŢ IMPORTANT! 

 
 

 

Înscrierea cursanţilor pe locurile subvenţionate nu s-a finalizat, încă!!  

 

La acest moment mai sunt disponibile 12 locuri subvenţionate pentru  ÎNVĂŢĂTORI.  

 

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 noi candidaţi. 

 

Astfel, pe  pagina de website a proiectului nostru a fost activat formularul de înscriere/înregistrare pentru noii candidaţi 

urmând ca fiecare dintre aceştia să compleze corect şi complet toate rubricile existente.   

În măsura în care vor fi consideraţi eligibili şi în măsura locurilor disponibile, aceştia vor fi înscrişi respectând principiul 

“primul venit –primul servit”. 

 

Deoarece toate reglementările din Regulamentul de selecţie şi de acordare subvenţii vor fi respectate şi aplicate în noua 

etapă toţi noii candidaţi trebuie să citească acest document cu atenţie. 

 

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 să îşi achiziţioneze calculator pînă  la începerea cursurilor în sistem e-learning. 

 

În situaţia în care vor rămâne locuri libere, acestea vor fi ocupate pe data de 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 

propriilor opţiuni), dar ale căror dosare au fost preluate în perioadele menţionate mai sus. 

 

 

Persoanele care se regăsesc în lista postată la data de 25 ianuarie sunt considerate  înscrise definitiv pe locuri subvenţionate 

în grupul care va participa la sesiunea pilot a programului de formare.  

 

Persoanele înscrise deja dar care au dosarele incomplete sunt rugate să se prezinte la sediul DPPD pentru a depune 

documentele restante.  

 

 

 

Echipa de management proiect RIFSE                                                       25 Ianuarie 2012  

 

 


