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Stimați candidați, 

 
În vederea  finalizării procesului de înscriere a candidaturilor dvs., vă rugăm să rețineți 

următoarele aspecte: 
 
 

 

 În categoria candidaților  cu statusul “dosar în așteptare” sunt incluse persoane  care 

au optat /care sunt eligibile doar pentru formare precum și cele care au optat sau care  

sunt eligibile pentru formare și subvenție doar  pentru unul sau două din cele trei module 

propuse de RIFSE (din cauza dublei finanțări- adică din cauza  identității de 

cursuri/module dintre cele din programul RIFSE și cele propuse de alte programe 

finanțate din fonduri europene /publice). Acestor candidați le-a fost verificat dosarul. 

Astfel,  

  Persoanele care au statusul “dosar în așteptare” și au fost inițial declarate eligibile 

pentru formare și subvenție pentru un modul sau două (au optat/optează  în mod benevol 

pentru acestea sau știu sigur că nu pot opta pentru tot programul din cauza dublei  

finanțări) pot să-și  achiziționeze calculatorul  și să ne trimită documentele financiare   

până luni, 6 august  2012, data poștei.  

Aceste persoane sunt rugate să precizeze în plic, în momentul în care trimit factura și 

chitanța care este motivul pentru care nu pot  fi înscrise pentru toate modulele (detalii 

despre cursul absolvit prin alte programe).   

 

 Această situație nu  îi vizează pe acei candidați care au statusul “dosar în așteptare” 

dar sunt eligibili doar pentru formare. Aceștia sunt rugați să aștepte precizări 

suplimentare după data de 8 august 2012. Ei vor intra în procedura de înscriere după ce 

sunt înscriși cei care optează și pentru subvenție indiferent de numărul de module. Ei se 

pot considera definitiv înscriși după ce apar în lista finală  cu statusul “înscris pentru 

formare”.  

 

 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. 

Pentru acestea rămân valabile condițiile și termenele precizate în regulament și în 

anunțurile existente pe pagina principală a siteului  proiectului www.rifse.uaic.ro. 

Menționăm faptul că persoanele cu “dosar validat” și care își achiziționează 

calculatorul au prioritate la înscrierea definitivă în grupul de formare. 

http://www.rifse.uaic.ro/
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Persoanelor, care nu doresc să-și achiziționeze calculatorul și, în consecință, renunță la 

subvenție, li se schimbă statusul în “dosar în așteptare” și vor intra în procesul de 

înscriere după ce sunt înscrise în ordine persoanele care au optat/sunt eligibile  pentru 

formare și subventie pentru trei module, apoi cele care au optat pentru două și în  final 

cele pentru un modul.     

 În ceea ce privește “dubla finanțare”, vă anunțăm că nu am primit încă răspunsul la   

punctul de vedere oficial trimis către instituțiile abilitate. În momentul în care îl  vom 

avea îl vom posta pe site. În funcție de data primirii acestui răspuns, vom face și 

prelungirea/decalarea termenelor necesare achiziționării calculatorului. De aceea, 

persoanele care doresc să parcurgă toate cele trei module (sau mai puține)  și care au fost  

declarate eligibile și pentru subvenție (au statusul „dosar în așteptare”), dar au îndoieli 

în ceea ce privește dubla finanțare pe un modul sau altul, sunt sfătuite să nu-și 

achiziționeze calculatorul și să aștepte precizările rezultate din răspunsul la punctul de 

de vedere oficial.  
 

  Contractul de formare și acordare subvenții nu este încă disponibil! 

 

  Data începerii cursurilor rămâne deocamdată  pentru 13 august! 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 


