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Data începerii cursurilor a fost decalată pentru 13 august!
Prin urmare cei care au dreptul și vor să primească subvenție mai pot să își
achiziționeze calculatorul până la data de 5 august inclusiv (data facturii) și să
trimită până la 6 august (data poștei) documentele financiare pentru completarea
dosarului în vederea primirii subvenției.
Menționăm că subvenția va fi primită după ce cursantul va avea la dosar toate
documentele enumerate în regulament (inclusiv Anexa 4 autentificată) cu
completările ulterioare (ex.: contract de creditare cf. cu originalul, extras de cont
bancar pentru plățile online).
În cazuri excepționale, anexa 4 poate fi adusă ulterior datei de 6 august 2012.
Factura va fi însoțită de chitanță, bon fiscal sau chitanța de ramburs (eliberată
de firma de curierat la primirea calculatorului cumpărat online). Facturile pe care
există mențiunea „circulă fără chitanță de încasare”(ex. cele eliberate de
magazinele Metro cash&carry și Selgros) sunt valabile fără chitanță.
Vă sfătuim să efectuați plăți de pe cardurile, conturile personale. Această
situație nu se aplică persoanelor care și-au cumpărat deja calculator.
Contractul de formare și acordare subvenții nu este încă disponibil!
Pentru cei interesați, există la adresa www.rifse.uaic.ro, secțiunea E- UniversitariaDocumente cursanți, Contractul de formare și acordare subvenții utilizat la
sesiunea anterioră.
Amintim că ultima tranșă a subvenției se acordă după absolvirea ultimului
modul de formare la care ați aplicat.
În ceea ce privește “dubla finanțare”, vă anunțăm că am cerut un punct de
vedere oficial de la instituțiile abilitate, pe care îl vom posta pe site în momentul în
care îl vom primi!
Manager proiect,
Prof. dr. Teodor Cozma

