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Stimați candidați,
Vă rugăm să rețineți câteva precizări cu referire la:
I. Principiul dublei finanțări
II. Acordarea subvenției
III. Diverse

I. Vă informăm asupra faptului că unul dintre principiile care stă la baza procesului de selecție și de
validare a candidaturilor este și cel al “dublei finanțări”. Dubla finanțare se referă la acele situații în
care una și aceeași persoană primește finanțare din surse diferite (două sau mai multe) pentru aceleași
activități/scopuri/lucruri.
În cazul programului de formare E-UNIVERSITARIA, dubla finanţare poate sa apară la suprapunerile
de module şi/sau cursuri oferite pentru formare continuă persoanelor din grupul ţintă de alţi ofertanţi de
programe de formare continuă.
Potrivit acestui principiu, în cazul proiectului nostru, persoanele care au absolvit:
1. MODULE cu denumire identică cu cele propuse de E-UNIVERSITARIA nu sunt eligibile pentru
acele module; Astfel, modulele de cursuri propuse de E-UNIVERSITARIA sunt:
a. Modulul I: Tehnici informaţionale computerizate (TIC)
b. Modulul II: Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice
c. Modulul III: Management şi comunicare
2. CURSURI cu denumire identică (în cadrul unor proiecte precum PRET, COMPAS, Universitaria 2)
cu cele propuse de E-UNIVERSITARIA nu sunt eligibile pentru acele cursuri și nici pentru modulele
din care fac parte respectivele cursuri, aceasta deoarece oferta de formare prin E-UNIVERSITARIA
este de unul, două sau trei module de formare (nu oferim atestate pe cursuri, ci doar pe
module/program de formare).
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Cursurile din cele trei module de formare a programului E-UNIVERSITARIA sunt prezentate la
paginile 2 şi 3 din Secţiunea I: Regulament privind modalitatea de selecţie a grupului ţintă pentru
sesiunea a doua a programului de formare din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/51391.(link)
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În consecință, îi invităm pe cei care au absolvit astfel de cursuri/module care se supun acestor rigori să
compare cele două curricule și să decidă în cunoștință de cauză asupra acelor module pe care le pot
frecventa prin programul E- Universitaria.
Reamintim faptul că prin Anexa 3, dvs. dați o declarație pe propria răspundere că nu ați absolvit cursuri
identice finanțate din fonduri publice sau europene în ultimii 5 ani.
Deoarece acest proiect va fi evaluat ulterior de auditori externi, considerăm ca este riscantă înscrierea
în grupul țintă al proiectului a candidaților care au absolvit cursuri de formare continuă care se
suprapun cursurilor noastre (finanțate din fonduri publice) organizate în varianta „în prezență”.
Cei care vor neglija aceste aspecte vor putea fi sacționați prin eliminarea din grupul țintă, aceasta
presupunând restituirea integrală a subvenției primite precum și (posibil) anularea atestatelor
profesionale obținute.
In plus, persoanele care au absolvit cursuri/module/programe finanțate din fonduri proprii nu sunt
afectate de acest principiu.
Creditele obținute prin formare inițială (de ex. cursuri universitare de licență, de master) NU se iau în
calcul la stabilirea numărul de credite transferabile obținute de un candidat. Programul E-Universitaria
se referă la creditele obținute doar prin programele de formare continuă.
II. Subvenția în proiectul nostru se va acorda periodic în mai multe tranșe, NU integral, o singură dată.
Ultima tranșă se va acorda după absolvirea ultimului modul frecventat prin participarea la evaluare.
De exemplu, cursanţii care vor parcurge întregul program de formare, vor primi ultima tranşă din
subvenţie în luna iulie a anului 2013.
Subvenția se acordă de către toți partenerii implicați în derularea proiectului, câte 200 de persoane pe
fiecare instituție:
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
 Universitatea din Oradea
 Inspectoratul Școalar Județean Iași
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 Inspectoratul Școalar Județean Neamț
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Astfel, după finalizarea procedurii de înscrierii, cursanţii vor fi repartizaţi pentru subvenţionare câte
200 de persoane pe fiecare partener în funcţie de regiunea de provenienţă, urmând ca fiecare instituţie
parteneră să gestioneze activitatea de acordare a subvenţiilor.
Alocarea sumelor de bani cu titlul de subvenție depinde foarte mult de ritmicitatea primirii banilor de la
instituțiile coordonatoare-finanţatoare. Grupul cursanților participanți la sesiunea pilot de formare și-a
primit integral banii din subvenție.
III. Anunţăm cu această ocazie că a mai aparut un status în lista finală a candidaturilor- “dosar în
aşteptare”, care presupune faptul că persoanele care au acest status nu au deocamdată prioritate şi
trebuie să aştepte pînă ce sunt validate candidaturile persoanelor care doresc toate modulele şi care sunt
eligibile pentru formare şi subvenţie. Astfel, vor avea statusul „dosar în asteptare” persoanele care nu
doresc/nu pot urma toate modulele precum şi cele care sunt eligibile doar pentru formare.

Vă mulţumim!
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Echipa de management a proiectului RIFSE

