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Stimați candidați, 

 

 În vederea unei bune derulări a procesului de  înscriere  online,  de validare a 

formularelor și a dosarelor de înscriere, vă rugăm să citiți/recitiți 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 (link) precum și toate anunțurile 

postate pe prima pagina a site-ului www.rifse.uaic.ro 
 

Clarificări cu privire la stadiul procesului de selecție/înscriere și la procedurile aferente 

diverselor statusuri ale candidaturilor. 

 

Stimați candidați,  

 

Ne aflăm în etapa în care, pe lângă analizarea candidaturilor on-line, desfășurăm și o activitate 

de verificare a dosarelor de înscriere. Dată fiind varietatea situațiilor pe care le-am întâlnit, vă 

oferim câteva informații care să vă ajute să înțelegeți pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a 

finaliza cu bine și în termen procedura de înscriere. 

 

I. Statusul “candidatura neverificată”: 

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.  

 

II. Statusul“răspunsuri contradictorii”: 

Candidaturile care au statusul – “răspunsuri contradictorii” sau “respins - noneligibil” vor fi 

rezolvate astfel: 

 candidatul contactează prin e-mail echipa care analizează formularul on-line;  

 echipa de management va oferi solicitantului informații despre contradicțiile din formularul 

de înscriere on-line; 

 candidatul răspunde prompt solicitărilor echipei de management în funcție de situația 

specifică; de regulă, rezolvarea situațiilor contradictorii se bazează pe trimiterea unei 

declarații pe propria răspundere, autentificată la notar, care cuprinde schimbările solicitate 

de candidat; 

 în baza declarației pe propria răspundere, autentificată la notar și expediată prin poștă, 

echipa de management va reanaliza candidatura și, dacă se impune, va schimba statusul 

candidatului. 

 

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
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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III. Statusul “eligibil pentru formare”: 

Persoanele care au statusul “eligibil pentru formare” sunt rugate să trimită de urgență 

la adresele menționate în regulament (ținând cont de județul de apartenență şi de instituţiile 

aferente) dosarele de înscriere. Acestea vor cuprinde toate 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, doar dacă va figura în lista finală a persoanelor înscrise. 

 

IV. Statusul “eligibil pentru formare și subvenție”: 

Persoanele care au statusul “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. Acestea vor cuprinde toate documentele de la pag. 

7 din regulament și toate documentele de la pag. 11(inclusiv extrasul de cont!), cu 

excepţia facturii de calculator şi a declaraţiei de angajament autentificată la notar 

(Anexa 4). Aceste două documente vor fi depuse amândouă odată după ce veți avea statusul 

„dosar valid” și vă veți cumpăra calculatorul. 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! 

Atenție - NU vă cumpărați calculator DECÂT DUPĂ ce apăreți în listă cu statusul “dosar 

validat”! Veţi cumpăra calculator/laptop doar după ce noi vom verifica documentele 

depuse în dosar şi veţi primi statusul “dosar validat”!  

V. Statusul “dosar validat”: 

Persoanele care au statusul “dosar validat” își vor achiziționa calculatorul de la firme 

consacrate, vor  semna facturile în momentul cumpărării produsului.  

Proiectul nu va deconta facturi care nu respectă reglementările menționate în regulament (pag. 

11) și fără toate datele de identificarea ale firmei și ale cumpărătorului. 

Proiectul va putea subvenţiona doar facturi cu DATE ULTERIOARE validării dosarului 

dumneavoastră.  

Valoarea decontată prin proiect (prin subvenție) va fi de max. 1600 de lei.  

 Dacă veți cumpăra un calculator cu valoare mai mare de 1600 lei veți suporta diferența.  
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 Dacă veți achiziționa un calculator cu  valoare mai mică de 1600 de lei, diferența până la 

1600 lei va fi decontată pe baza de facturi originale la serviciul de internet însoțite de o 

copie a contractului la internet. 

 Persoanele care au serviciul de internet gratuit inclus în pachetul integrat de servicii 

(cablu TV sau telefon) nu vor putea beneficia de subvenție pentru facturile la un astfel 

de abonament de internet.  

 Facturile care atestă achiziția calculatorului trebuie întocmite pe numele persoanei 

înscrise în proiect.  

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

ale 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). 

 Dacă Contractul pentru serviciul de Internet nu este pe numele cursantului, acesta 

trebuie să fie cel puțin la adresa din buletinul acestuia. Acest document va fi depus 

împreună cu celelalte documente financiare după achiziționarea calculatorului și numai 

dacă  cursantul dorește și poate deconta acest serviciu.  

 

Respectaţi întocmai prevederile regulamentului pentru că proiectul nu va răspunde pentru 

situaţiile care nu sunt reglementate de acesta!  

 

Persoanele care au în dreptul numelui lor menționat statusul “Dosar valid” sunt 

rugate să  achiziționeze  un PC (personal computer), asta însemnând fie un desktop, fie un 

laptop (nu se admite tabletă!), ţinând seamă de faptul că acesta trebuie să asigure conexiunea la 

platforma Blackboard.  

Astfel, vă propunem câteva caracteristici tehnice minime care vă pot orienta în alegerea acestui 

echipament:  

 Minim Celeron cu 512 cache L2, minim 2000 MHz; 

 Placa de baza cu placa audio, placa video si placa de retea (RJ45) integrate;  

 Hard disk 200GB; 

 Unitate DVD RW; 

 Sistem de operare WINDOWS 7; 

 Microsoft Office Suite 2007 

 Carcasa+Sursa+MOUSE+TASTATURA; 

 Monitor LCD. 

 

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/

