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Stimați candidați, 

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

următoarele aspecte: 
 
 

 

 Deoarece timpul ne presează iar răspunsul în ceea ce privește “dubla finanțare  nu a 

sosit, anunțăm faptul că persoanele care sunt eligibile pentru formare și subvenție pentru 

mai puțin de trei module din cauza unei posibile duble finanțări își pot achiziționa 

calculatorul și ne vor trimite documentele doveditoare până miercuri – 8 august data 

poștei. 

 

În momentul în care vom avea amănunte în legătură cu această speță vom putea decide 

în legătură cu posibila dvs înscriere pentru toate modulele sau, dimpotrivă, cu 

menținerea dvs pe modulele pe care sunteți acum eligibili.  

 

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).   

 
 

 Persoanele care au statusul “Dosar validat” și care nu ne trimit pînă luni 6 august 

documentele financiare doveditoare achiziționării calculatorului sunt rugate să ne 

informeze prin e –mail, la adresa cunoscută, în legătură cu  menținerea/renunțarea la 

acest  status, în caz contrar  fiind automat trecute în grupul doar pentru formare.  

 
   

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 
 


