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Stimați cursanți,

Vă aducem la cunoştinţă faptul că evaluarea finală a modulului 2- Proiectarea, organizarea şi
evaluarea activităţilor didactice din cadrul proiectului RIFSE va avea loc în două sesiuni, în zilele de 67 aprilie 2013 și 13 -14 aprilie 2013.

Deplasarea cursanților se va face la centrele de evaluare menționate mai jos, după cum urmează:


cursanții din județele Iași, Vaslui, Bacău si Neamț vor fi evaluați la sediul Universității
“Al. I. Cuza” din Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, corpul D,
strada T Cozma, nr 3, parter.



cursanții din județele Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Constanța, Tulcea vor fi evaluați
la sediul Universității „Dunărea de jos” din Galați, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, corp A, str. Gării nr. 63-65;



Cursanții din județele Bihor, Sălaj, Satu Mare, Cluj vor fi evaluați la sediul Universității
din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, la adresa str.
Universităţii, Nr. 1, poarta 1, cladirea E, et. 3, sala 307 (persoana de contact d-na
Marinescu Mariana, e- mail marinescum54@yahoo.com)



Cursanții din județele Suceava, Botoșani, Bistrița -Năsăud, Maramureș vor fi evaluați
la sediul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, str Universității, nr 3, corp A,
parter.
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Pentru a afla cu exactitate dată când și locaţia unde trebuie să vă prezentați, consultaţi datele din
tabelele de mai jos și listele nominale cu repartizarea cursanților pe comisii postate pe pagina
www.rifse.uaic.ro
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Sesiunea de evaluare finală a modulului TIC din 6 aprilie 2013

Centrul

Galați

Nr.

Nr. comisii/nr.

candidați

cursanți

150

Județul/e din care provin

începere

cursanţii

Sediul

Cursanții din jud Vrancea

49

DPPD

literele A – D

Comisia 19
54

47
Comisia 10
59
175

Ora de

Comisia 18

Comisia 20

Suceava

Sălile

Comisia 11
58
Comisia 12
58

A102

9

literele E – Z
Cursanții din jud. Brăila,

A104

Buzău, Tulcea
Cursanții din jud Botoșani

A018

A022

Cursanții din jud Vrancea

literele A – C
10

Cursanții din jud Botoșani
literele D – O
Cursanții din jud Botoșani

A015

literele P – Z

Sesiunea de evaluare finală a modulului TIC din 7 aprilie 2013

Nr.

Nr. comisii/nr.

candidați

cursanți

59
Iași

Comisia 1
59
Comisia 2

100

47
Comisia 3
53

Iași

161

Comisia 4
58

Sălile

Ora de

Județul/e din care provin

începere

cursanţii
Cursanții din jud Iasi si

D217

D3bis

Bacău
9

literele de la A la L
Cursanții din jud. Neamț

D309

D310

Cursanții din jud. Neamț

literele de la M la Z
9

Cursanții din jud Vaslui
literele A – C
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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

Comisia 5
56
Comisia 6
47

Galați

94

Sediul

47

DPPD

47
Comisia 13
64
Suceava

172

Comisia 14
58
Comisia 15
50

literele D – O
Cursanții din jud Vaslui

D301

Comisia 21

Comisia 22

Cursanții din jud Vaslui

D316

literele D – O
Cursanții din jud Galați
9

A102

Cursanții din jud Galați
literele M – Z
Cursanții din jud. Bistrița

A018

A015

literele A – L

Năsăud, Maramureș
8

Cursanții din jud. Suceava
literele A - C
Cursanții din jud. Suceava

A022

literele D - J

Sesiunea de evaluare finală a modulului TIC din 13 aprilie 2013
Nr. candi

Nr. comisii/

dați

nr. cursanți
Comisia 7

Oradea

89

44
Comisia 8
45
Comisia 16

Suceava

118

67
Comisia 17
51

Sălile

Ora de

Județul/e din care provin

începere

cursanţii
Cursanții din jud. Cluj

307
11
Sediul DPPD

Cursanții din jud. Cluj
literele P- Z
Cursanții din jud. Suceava

A018
9
A022

literele A- O

literele M - P
Cursanții din jud. Suceava
literele R- Z
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Comisia 23
Galați

119

59
Comisia 24
60

A102

A104

9

Cursanții din jud Constanța literele A –
I

Sediul

Cursanții din jud Constanța literele J –

DPPD

Z

Sesiunea de evaluare finală a modulului TIC din 14 aprilie 2013
Centrul

Oradea

Nr.

Nr. comisii/

candidați

nr. cursanți

49

Comisia 9
49

Sălile

307

Ora de începere

10

Județul/e din care provin
cursanţii
Cursanții din jud. Bihor,
Satu-Mare, Sălaj

Atenție !
Vă rugăm insistent să respectați programările de mai sus!
In situații excepționale vă puteți prezenta la evaluare în cea de-a doua zi a aceleași sesiuni.
Cursanții care nu se vor prezenta la acestă sesiune de evaluare sunt așteptați la un o altă ce se va
organiza doar la sediul Universității „Al I Cuza” din Iași, la data de 13 aprilie 2013 , ora 9.
Cursanții care nu au situația încheiată la modulul 1 -TIC se pot prezenta la evaluarea
modulului 2- Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice.
La evaluarea modulului 2 se vor prezenta doar acei

cursanţi ȋnscriși de la ȋnceputul

proiectului pentru acest modul.
După evaluarea modulului 2, cursanții care au fost înscriși încă de la început pe locurile
subvenționate și care și-au îndeplinit toate obligațiile didactice aferente programului de
formare (au finalizat cursurile modului 1 și 2 prin participarea la evaluarea finală) vor
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primi prima tranșă din subvenție.
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Important!
Pentru decontarea prin proiect a costurilor cu deplasarea la centrele de evaluare,
vă rugăm să aduceți 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);

-

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.

Atenție! Decontarea acestor cheltuieli nu se va face imediat, sumele aferente urmând a fi
virate în conturile dvs. bancare la o dată ulterioară.
Vă rugăm să aveți asupra dvs. actul de identitate pentru completarea

Contractului de

subvenție precum și portofoliul cu toate temele finale pe care vi le-au solicitat formatorii.
Pentru alte informații, precum și pentru nelămuriri, vă rugăm să ne contactați pe
adresa de e-mail: rifse@uaic.ro.
Responsabil activitate de formare,
Director D.P.P.D.,

Manager proiect,
Prof. univ. dr. Teodor Cozma
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Prof. univ. dr. Constantin Cucoş

