INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională"

Stimați cursanți,
Vă informăm faptul că la până la sfârșitul acestei săptămâni Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
va vira, ȋn conturile bancare ale cursanţilor săi, a doua tranșă a subvenţiei .
Nu se vor deconta deocamdată cheltuielile efectuate cu transportul cursanţilor la sesiunile de
evaluare desfășurate la sediul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași.
Universitatea din Oradea și Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava nu deţin fondurile
necesare pentru a putea achita acum sumele restante aferente celei de-a doua tranșe a subvenţiei și nici
cele cu deplasarea cursanţilor la sesiunile de evaluare.
Inspectoratul Şcolar Județean Neamț, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Inspectoratul
Şcolar Județean Iași au achitat integral subvențiile și deplasările.
Vă informăm faptul că atestatele de formare continuă prin proiectul E-Universitaria nu se
eliberează, ȋncă.
Puteţi solicita și veţi primi adeverinţe de absolvire ce vor fi valabile până la eliberarea atestatelor de
către Ministerul Educaţiei Naţionale. Pentru a intra în posesia acestor adeverinţe trebuie să ne solicitați acest
lucru la adresa de e-mail: rifse@uaic.ro specificând: numele dumneavoastră complet, unitatea şcolară la care
sunteţi angajat, localitatea de provenienţă, funcţia didactică, modulele pe care le-aţi absolvit şi pentru care
solicitaţi această cerere. Ca urmare a solicitării dvs., veţi primi prin e -mail (reply la email-ul dumneavoastră)
o formă scanată a adeverinţei.
Adeverinţele ȋn original se pot ridica personal de către titular de la sediul Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași. În situaţia în care titularul
actului de studii nu se poate prezenta personal în vederea eliberării, poate împuternici o altă persoană, printr-o
procură autentificată de un notar public din România.
Imediat ce vom avea alte informaţii, le vom anunţa pe website-ul proiectului www.rifse.uaic.ro.
Vă mulţumim pentru ȋnţelerea acestor situaţii!
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente!
Manager proiect,
Prof. univ. dr. Teodor COZMA

4 noiembrie 2013

Proiect implementat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi partenerii săi: Universitatea
Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Universitatea din Oradea,
Inspectoratul Scolar Judeţean Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
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