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Stimați cursanți, 

 
 
 În vederea acordării celei de-a doua tranșe a subvenției,  sunteți rugați să trimiteți de urgență  
dovada plăţilor efectuate (chitanțele în original!) pentru achitarea ratelor stabilite la achiziționarea 
calculatorului.  
 În situația în care nu primim aceste documente în termen de maxim o săptămână veți pierde 
subvenția.   
 Prin proiect nu se decontează decît chitanțe în valoare de maxim 1600 lei indiferent de 
valoarea calculatorului achiziționat.  
În cazul în care creditul contractat depăşeşte această valoare și expiră după limita lunii iunie 2013, 
sunteţi rugaţi să achitaţi contravalorea ratelor care acoperă diferența de pînă la 1600 lei  şi să 
trimiteți urgent dovada acestei plăţi.  
 
 Acest anunț îi vizează doar pe cei care și-au achiziționat calculatorul cu plata  în rate și care 
nu au trimis până acum documentele mai sus menționate. 
 
 De asemenea, cursanții care au achiziționat un calculator mai ieftin de 1600 lei și doresc 
decontarea abonamentului la Internet, sunt rugaţi să trimită facturile și chitanțele lunare (în original) 
din perioada derulării programului de formare (august 2012-iunie 2013) .  
 
Nu se decontează decât diferenţa necesară până la totalizarea sumei de 1600 lei! 
 
Documentele menționate vor fi trimise prin poștă la instituţia care vă acordă subvenția.  
 
Adresele  poştală sunt  umătoarele: 
 

 pentru Universitatea  “Al I Cuza” -Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Corp "D", Camera 

D207, parter, aripa stângă, Str. Toma Cozma nr.3, cod 700554 – IAŞI,  cu menţiunea 

“pentru proiectul RIFSE”; 

 pentru Universitatea din Oradea- Departamenul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic -Strada Universităţii, nr.1, Oradea, Bihor, 410087, cu menţiunea “pentru 

proiectul RIFSE”, în atenţia d-nei Mariana Marinescu; 

 pentru Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi –Departamenul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic - Strada Gării,  nr. 63-65, Galaţi, cu menţiunea “pentru proiectul 
RIFSE”, în atenţia d-nei  Simona Marin; 
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 pentru Universitatea Stefan cel Mare din Suceava – Departamenul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, Strada Universităţii 13, Corp A, Sala A123, Suceava, 720229, 

cu menţiunea “pentru proiectul RIFSE”, în atenţia d-nei  Otilia Clipa; 

 pentru Inspectoratul Scolar judeţean Iaşi - Inspectoratul Scolar judeţean Iaşi,  
Municipiul Iaşi, Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26,Judeţul Iaşi, Cod poştal: 700117- cu 
menţiunea în atenţia d-nei Loredana Viţcu ; 

 pentru Inspectoratul Scolar judeţean Neamţ  - Inspectoratul Scolar judeţean Neamţ ,  
Strada Locotenent Drăghiescu Nr. 4°,610125, Piatra-Neamț, Jud. Neamț, cu 
menţiunea în atenţia d-nei Elena Preda. 

 
Vă mulţumim! 

 
 

Manager de proiect, 
Prof. univ. dr. Teodor COZMA 

 

 


