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Stimați candidați, 

 
 

În vederea  finalizării procesului de validare a candidaturilor dvs., vă rugăm să rețineți 
următoarele aspecte: 

 
 

 Persoanele care au statusul “Dosar în așteptare” vor fi informate după data de 25 iulie ce 
trebuie să facă în continuare. 
 

 Persoanele care au statusul “Dosar validat” trebuie să-și cumpere urgent calculator pentru a 
putea fi definitiv incluse în grupul țintă al programului nostru de formare. 
 

 Achiziționarea calculatorului se poate face și în rate de la firme care  pot asigura service-ul în  
perioada de garanție a produsului. Caracteristicile tehnice minimale anunțate anterior sunt cu 
titlu de recomandare iar licența Microsoft Office este opțională dar poate fi subvenționată. 
 

 Data limită de depunere a facturii, chitanței (în original)  și a Anexei 4 (autentificată la notar) 
este  27 iulie 2012.  
 

 Anexa 4 va fi acceptată la dosar în forma agreată de notariatul la care se face autentificarea. 
 

 Pentru a reduce din cheltuielile notariale, vă sugerăm să comasați Anexa 4 într-o singură 
pagină, important este ca pe acea pagina să se regăsească ambele semnături: beneficiar și 
garant. 
 

 Vă rugăm să atașați la Anexa 4 autentificată de notariat un exemplar al acestei anexe 
neatentificată ci doar completată și semnată de beneficiar și de garantul acestuia. Candidații 
care nu au trimis decât exemplarul autentificat de notar, nu sunt obligați să ne mai trimită și 
un exemplar completat și semnat de beneficiar și de garant. 
 

 Garantul poate fi orice persoană care are venituri sigure (salar, pensie). 
 

 Orice modificare a calendarului procesului de selecție precum și a datei de începere a 
cursurilor  va fi anunțată pe pagina principală a siteului  proiectului. 
 

 Persoanele  are au statusul “Dosar complet -înscris” –  sunt definitiv înscrise în grupul țintă 
al programului de formare. Aceștia vor fi informați în legătură cu parola de acces pe platforma 
e-learning și cu orarul de desfășurare a cursurilor prin intermediul site-ului www.rifse.uaic.ro. 
la începutul lunii august. 
 

http://www.rifse.uaic.ro/
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 Contractul de formare și acordare subvenții nu este încă disponibil; veți fi anunțati pe pagina 
de internet a proiectului când se va putea descărca și când va trebui trimis la centrele de 
înscriere și selecție. 
 
 
 
 

În perioada  următoare vor fi făcute publice o serie de anunțuri, de aceea  vă rugăm să 
accesați  zilnic  adresa de internet  www.rifse.uaic.ro. 
 
 
 

 
 

Vă mulțumim! 
 

Echipa de management a proiectului RIFSE 


