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Stimați candidați, 

 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în zilele de 10 și 11 ianuarie 2013 începând cu ora 9,00 va avea 

loc o sesiune de evaluarea finală a modulului TIC destinată cursanților care au absentat la sesiunile de 

evaluare anterioare.  

Centrul de evaluare a  tuturor cursanților va fi la sediul Departamentului  pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, corpul D, strada T. Cozma, nr 3, parter, Universitatea “Al I Cuza” din Iași.  

Prezentarea cursanților la centrul de evalure se va face începând cu ora 9,00, dar nu mai târziu de 

ora 12,00,  în ambele zile de evaluare.  

 

   

Cursanții care nu se vor   prezenta  la  acestă sesiune de evaluare vor fi excluși din programul de formare.  

 

Vă rugăm să consultați lista nominală a cursanților care trebuie să se prezinte la această sesiune de 

evaluare  pentru a verifica corectitudinea datelor personale și comisia/data la care ați fost repartizați. In 

situații deosebite se acceptă prezența în ziua următoare/anterioară aceleia în care ați fost repartizați.  

 

 

 Important!                                            

Pentru  decontarea costurilor  aferente  participării dumneavoastră la sesiunea de evaluare,  

vă rugăm să prezentați următoarele  documente: 

- Ordinul de deplasare de la școala în care activați, semnat de director și ștampilat; 

- Copie extras de cont; 

- Copie xerox simplă BI/CI; 

- Bilet de tren; 

- sau Bilet  autobuz/ maxi-taxi, însoțit de factură pe numele dumneavoastră (dacă nu 

se poate obţine o astfel de factură, solicitați ștampilarea lui de către unitatea 

emitentă); 
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- sau, dacă vă deplasați cu mașina personală, bon de benzină/motorină din ziua 

evaluării (pe spatele acestuia se va nota numărul mașinii cu care s-a efectuat 

deplasarea); se decontează 7,5 l/100 km. 

- Pentru cazare- factura fiscală de la hotel – se decontează factura eliberată de un hotel 

de maxim 3 stele  

 

Toate documentele menționate vor fi  introduse într-o folie pe care veți  nota  numele,  

prenumele  și județul de domiciliu. Menționăm că decontarea se va face ulterior, prin virament 

bancar, și nu în momentul în care predați documentele. 

Vă rugăm să aveți asupra dvs. actul de identitate pentru completarea  Contractului de 

formare și a Fișei de evaluare precum și portofoliul cu cele 7  teme finale   solicitate de formatori. 

Temele finale vor fi printate și introduse într-un dosar plic/plastic. Nu uitați să menționați pe 

copertă: numele d-voastră, specializarea, grupa, județul și unitatea școlară unde lucrați. 

 

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

e-mail: rifse@uaic.ro 

 

     Responsabil activitate de formare,                                                         Manager proiect, 

                Director D.P.P.D.,                          Prof. univ. dr. Teodor Cozma 

     Prof. univ. dr. Constantin Cucoş                                    

 

3 Ianuarie 2013 


