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Stimați candidați,
Vă rugăm să rețineți câteva precizări cu referire la achiziționarea calculatorului:


Nu se admite factură proformă ci doar factura finală întocmită pe numele cursantului și
semnată de acesta



La achiziționarea calculatorului în rate trebuie să rețineți:
-se va întocmi un contract de creditare pe numele candidatului;
-contractul de creditare va fi însoțit de un Grafic de rambursare în care se vor specifica
numărul de rate și perioada acordării acestora
(Atenție!!! această perioadă nu trebuie să depășească perioada școlarizării prin Rifse. De
exemplu, dacă sunteți înscriși pentru 3 module, atunci perioada de creditare trebuie să fie
până în iunie 2013 )
Aceste două documente – contractul de creditare și graficul de rambursare vor fi copiate,
ștampilate “conform cu originalul” de banca emitentă și anexate la factura fiscală a
calculatorului.





În cazul în care faceți achiziție on line/prin virament bancar etc (adică nu cash), la factura
fiscală (în original) trebuie să anexați extrasul de cont bancar personal din care să reiasă
cînd, cât și cui s-au virat banii.
În cazul în care vă cumparați calculatorul de la firma Metro, cash@carry nu este necesară și
chitanța
În situația în care calculatorul se achiziționează on- line factura trebuie însoțită de chitanța de
ramburs emisă de firma distribuitoare la momentrul primirii coletului .
În orice altă situație, vă rugăm să ne contactați telefonic la numerele 0743108211 și
0745063587 sau să ne scrieți pe adresa de e- mail rifse@uaic.ro
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Diverse
 Persoanele care au statusul “Dosar în așteptare” vor fi informate la data de 30 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.
 Data limită de depunere a facturii, chitanței (în original) și a Anexei 4 (autentificată la notar)
se modifică și este de astăzi 30 iulie 2012.
 Persoanele care au statusul “Dosar complet -înscris” – sunt definitiv înscrise în grupul
țintă al programului de formare. Acestea vor fi informate 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.
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Orice modificare a calendarului procesului de selecție precum și a datei de începere a
cursurilor va fi anunțată pe pagina principală a siteului proiectului.
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
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25 iulie 2012

