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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 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” 
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Stimaţi absolvenţi, 

 
 

Ca urmare a absolvirii modulelor de formare continuă ale programului E – Universitaria din cadrul 

proiectului POSDRU/87/1.3/S/51391 finațat prin FSE (prin Fondul Social European), vă informăm că puteţi 

solicita și primi adeverinţe de absolvire ce vor fi valabile până la eliberarea atestatelor de către Ministerul 

Educaţiei Naţionale.  

Eliberarea adeverințelor începe după 22 iulie 2013. 

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 (profesor pentru învăţământul primar, profesor pentru 

învăţământul preşcolar, învățător, educator, institutor), modulele pe care le-aţi absolvit şi pentru care faceţi 

această cerere. După finalizarea adeverinţei veţi primi prin e-mail (reply la email-ul dumneavoastră) o formă 

scanată a adeverinţei. Dacă aveţi nevoie de adeverinţă în original veţi suporta cheltuielile de expediere. 

Vă rugăm să solicitaţi astfel de adeverinţe DOAR dacă vă sunt necesare în perioada imediat 

următoare, în caz contrar vă rugăm să aşteptaţi eliberarea atestatelor. 

Menţionăm că după finalizarea sesiunii de restanţe din această lună vom înainta către Ministerul 

Educaţiei Naţionale lista absolvenţilor în vederea acordării atestatelor. Din experienţa sesiunii anterioare, 

eliberarea atestatelor a durat câteva luni. Putem adăuga că durata de eliberare a atestatelor de către Ministerul 

Educaţiei Naţionale depinde și de cererile de eliberare a atestatelor depuse la nivel naţional. 

Vă anunțăm că în data de 24 august 2013 vom organiza la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi evenimentul de închidere oficială a proiectului la care sunteţi invitaţi. Detalii despre acest eveniment 

vom posta pe website-ul proiectului: www.rifse.uaic.ro. 

Mulţumim pentru participare şi felicitări pentru absolvire! 

 

12 iulie 2013 

 

Cu deosebită consideraţie, 

Manager proiect, 

Prof. dr. Teodor COZMA 
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