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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" 
Titlu proiect: Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 

Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391                                                                                                                                                                                                                                    www.rifse.uaic.ro  

 

 

 

 

ANUNŢ IMPORTANT! 
Înscrierea cursanților pe locurile subvenționate s-a finalizat !!! 

 
 

 

 Persoanele care se regăsesc în  Lista finală postată la data de 27 Ianuarie  2012  sunt oficial considerate ca făcând 

parte din grupul pilot  al programului de formare care va începe la data de 1 februarie 2012.  

 

În consecinţă, respectivele persoane trebuie să:  

 Consulte frecvent informaţiile postate pe websiteul proiectului;  

 Să răspundă prompt solicitărilor formulate de echipa de management şi de echipa experţilor formatori ;  

 Să achiziţioneze un calculator (desktop sau  laptop) şi să contracteze (în cazul în care nu deţin deja un astfel de 

abonamnet) un abonament la Internet pînă la începerea cursurilor conform Regulamentului de înscriere şi 

selecţie valabil la momentul înscrierii;  

 Să completeze dosarul de înscriere cu actele necesare pînă la începerea cursurilor. 

 

Pentru probleme tehnice (conexiune platformă, accesarea cursurilor etc) vă rugăm să apelaţi la d-nul inginer Adrian 

Istrimschi pe adresa de mail adrian.istrimschi@uaic.ro.  

 

Pentru chestiunile legate de activitatea de formare vă rugăm să apelaţi la tutorii formatori după debutul activităţii de 

formare.  

 

Pentru chestiuni administrative, vă rugăm să apelaţi la d-ra Luminiţa Philipe şi d-na Georgeta Diac la adresele de email: 

luminita.philipe@uaic.ro şi getad@uaic.ro. 
 

Persoane eligibile care nu doreau  subvenție (ca urmare a depășirii plafonului salarial menționat în regulament sau ca 

urmare a exprimării propiilor opțiuni), dar  ale căror dosare au fost preluate, nu mai pot face parte din grupul de formare 

pentru sesiunea pilot  (februarie-mai 2012).  
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