
 

 

 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ p

ag
in

a 
  

    

P
A

R
TE

N
E
R

I 

INVESTEŞTE ÎN OAMENI ! 

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” 
Titlu proiect: Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391 

Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi                                                                                                                                  www.rifse.uaic.ro 

  

 

 

Stimaţi cursanți, 

 

În cadrul acestui proiect, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi are calitatea de solicitant şi 

partener principal.  

Însă, implementarea acestui proiect se sprijină pe  un Acord de Parteneriat încheiat între 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi și:  

 Universitatea din Oradea; 

 Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava; 

 Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați; 

 Inspectoratul Şcolar Județean Iași; 

 Inspectoratul Şcolar județean Neamț,  

fiecare instituție avînd atribuții manageriale, financiare și de formare. 

  

De aceea, fiecărei  instituții partenere îi revine și responsabilitatea derulării unor activități de natură 

financiară precum gestionarea   activităților de acordare  a  subvenție  și de decontarea  a costurilor cu 

transportul și/sau cazarea la centrele de evaluare.  

 

Ca urmare, toți cei 1300 de cursanții, subvenționabili sau nu, au fost repartizați în mod egal fiecărei 

instituții partenere. Pentru a afla care instituție are obligația de a vă  acordă subvenția, vă rugăm să 

consultați tabelele postate pe website-ul www.rifse.uaic.ro. 

  

Pentru a putea acorda subvențiile, în aceasta perioadă fiecare partener, prin serviciile specializate,  

desfășoară o intensă activitate de verificare  a documentelor depuse la dosarele de înscriere, a 

contractelor de subvenție completate și semnate,  precum și a situației îndeplinirii obligațiilor didactice 

de către fiecare cursant subvenționabil.  

   Vă informăm că  prima tranșă din subvenție va avea valoare de 800 lei, urmând ca ultima tranșă, 

cu aceeași valoare,  să fie  acordată după evaluarea  M3. 

Cursanții care și-au achiziționat un calculator mai ieftin de 1600 lei își pot deconta abonamentul la 

Internet. Pentru aceasta, vor trimite la instituțiile responsabile cu acordarea subvenției o copie a 

contractului,  (în cazul în care nu au depus-o la dosar în momentul înscrierii), facturile și chitanțele 

începând cu luna august 2012, care atestă achitarea la zi a acestui serviciu. 

 

Pentru informații suplimentare consultați  Regulamentul privind modalitatea de selecție a grupului 

țintă și de acordare a subvențiilor pentru sesiunea a doua a programului de formare.   

 

Cheltuielile cu transportul și cazarea vor fi decontate de instituțiile partenere în proiect la sediile 

cărora s-au deplasat în vederea evaluării, în condițiile în care au depus toate documentele specificate, 

corect și complet completate atât de către unitatea emitentă (școli, grădinițe de la care provin) cât și de 

către fiecare cursant. 

 

Deconturile de transport și/sau cazare la evaluări se vor realiza pentru toți cursanții,  subvenționabili 

sau nu. 

 

http://www.rifse.uaic.ro/


 

 

 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ p

ag
in

a 
  

    

P
A

R
TE

N
E
R

I 

Deoarece nu ne putem sincroniza întrutotul activitatea cu cea aprtenerilor, fiecare instutiție va vira 

banii de subvenție și deconturi în conturile cursanților, în funcție de momentul finalizării acestei 

activități de verificare a documentelor. Vă vom informa prin intermediul website-ului despre derularea 

activității de subvenționare. 

  

Pentru alte informații, precum și pentru nelămuriri, vă rugăm să ne contactați pe 

adresa de  e-mail:  rifse@uaic.ro 

 

 

Directorul programului de formare continuă,    Manager proiect,   

Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ      Prof. univ. dr. Teodor COZMA 
       


