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Stimați candidați, 

 
 
 În vederea unei bune derulări a procesului de  înscriere  online și de validare a formularelor 

de înscriere, vă rugăm să citiți cu atenție Regulamentul privind modalitatea de selecție a 

grupului țintă și de acordare a subvențiilor - sesiunea a II-a și să completați corect formularul 

de înscriere.  

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că formularul de înscriere are statut de declaraţie pe 

proprie răspundere; datele completate de dumneavoastră în formularul on line trebuie să fie 

complete, corecte şi adevărate. Vă rugăm să citiţi cu atenţie întrebările pentru a nu greşi 

răspunsurile. 

 

Persoanele care au în dreptul numelui lor menționat statusul “candidatură 

neverificată” vor aștepta până când li se va analiza situația și li se va schimba statusul.  

 

Candidaturile care au statusul – “răspunsuri contradictorii” vor fi rezolvate după ce echipa 

care analizează formularele transmise reușește să verifice toate candidaturile neverificate (cu 

aproximație, începând cu data de 2 iulie). Astfel, acestea vor primi din partea noastră un email, 

urmând să răspundă solicitărilor cât mai repede cu putință. Toate aceste persoane sunt rugate să 

procure adeverință de salariat din timp. 

 

Persoanele (inclusiv cele care au trimis deja astfel de solicitări și au primit și 

răspunsuri pe email) care solicită modificarea/completarea ulterioară a datelor din formularul 

de înscriere online trebuie să ne trimită o declarație pe propria răspundere autentificată la 

notar, în care să menționeze clar modificarea solicitată.  Aceste cazuri vor fi soluționate după 

data de 5 iulie. 

http://rifse.uaic.ro/file/publice/Regulament%20privind%20modalitatea%20de%20selectie%20a%20grupului%20tinta%20%20si%20de%20acordare%20a%20subventiilor%20-sesiunea%20a%20II-a.pdf
http://rifse.uaic.ro/file/publice/Regulament%20privind%20modalitatea%20de%20selectie%20a%20grupului%20tinta%20%20si%20de%20acordare%20a%20subventiilor%20-sesiunea%20a%20II-a.pdf
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Adresa la care vor fi trimise aceste declarații (în regim recomandat) este: Str. Toma 

Cozma, nr. 3, Corp D, sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), 

parter, Cod 700554, Loc. Iaşi, jud. Iaşi, România.  

Persoanele care vor răspunde cu “fals” la întrebarea: “Sunt de acord să îmi 

achiziţionez un calculator pentru a putea participa la activităţile de formare, în valoare de 

minimum 1600 LEI până la data de 1 august 2012” nu vor primi subvenţie. Acestea nu au 

prioritate la înscriere. 

     

Persoanele care au statusul “eligibil pentru formare” sau “eligibil pentru formare și subvenție”, 

sunt rugate să trimită de urgență la adresele menționate în regulament (ținând cont de județul de 

apartenență şi de instituţiile aferente) dosarele de înscriere.  

 

Astfel, persoanele acceptate doar pentru formare vor alcătui un dosar cu documentele de la 

pag. 7 din regulament. Excepţie va face contractul de formare şi subvenţionare care nu este încă 

disponibil dar va fi postat pe website-ul proiectului. În momentul în care acest document va fi 

disponibil, fiecare candidat îl va lista în două exemplare, îl va semna și îl va trimite la adresa la care 

a trimis și dosarul de înscriere. 

 

Formularul pentru înregistrarea grupului ţintă –Anexa 1 a regulamentului, trebuie semnat de 

dumneavoastră doar în pătratul din partea stângă de pe pag. 3. Vă veţi scrie numele în acel pătrat 

de două ori : mai întâi  în  pătrat după cuvântul “subsemnatul” şi la finalul acestuia unde se cere 

numele şi prenumele urmat de semnătură! 

 

Cele care au fost admise și pentru subvenție, vor adăuga în același dosar și documentele 

de la pag. 11; cu excepţia facturii de calculator şi a declaraţiei de angajament autentificată la 

notar. Aceste două documente vor fi depuse amândouă odată după ce veţi fi declarat „înscris”. 

Atenție - NU vă cumpărați calculator DECÂT DUPĂ ce  apăreți în listă cu statusul “înscris”! 

Veţi cumpăra calculator/laptop doar după ce noi vom verifica documentele depuse în dosar şi 

veţi primi statusul “înscris”. Proiectul va putea subvenţiona facturi cu DATE ULTERIOARE 
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validării dosarului dumneavoastră. Facturile care atestă achiziția calculatorului trebuie 

întocmite pe numele persoanei înscrise în proiect. Respectaţi întocmai prevederile 

regulamentului pentru că proiectul nu va răspunde pentru situaţiile care nu sunt 

reglementate de acesta!  

Vă sfătuim ca atunci când veți cumpăra calculatorul să cereți două exemplare în 

original a facturii pentru că un original trebuie să rămână în dosarul dumneavoastră pentru 

primirea subvenției iar un original vă va trebui la utilizarea garanției (dacă va fi cazul). 

 

Vă rugăm să NU aplicaţi pentru programul nostru de formare dacă nu proveniţi din judeţele 

celor trei regiuni de dezvoltare regională : Nord –Est, Nord-Vest şi Sud-Est, menţionate în 

regulament la pagina 4! 

 

Vă rugăm să NU aplicaţi la programul nostru de formare dacă nu sunteţi cadru didactic activ 

la momentul depunerii dosarelor de înscriere! 

 

Vă rugăm să urmăriți frecvent pagina de web a proiectului nostru (www.rifse.uaic.ro), să citiți 

anunțurile trimise de echipa de implementare și să dați curs solicitărilor acesteia! 

 

 

Vă mulțumim ! 

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

