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Stimaţi cursanţi,  

 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că se vor  organiza trei  sesiuni de evaluare  a cursanţilor 

care au participat la cursurile modului TIC desfăşurat în perioada 1februarie 2012-5 mai 

2012, astfel  :  

• în ziua de 19 mai 2012, începând cu  ora 9.00 la Grupul Şcolar Economic 

Administrativ din oraşul Piatra Neamţ situat în  Strada Alexandru Lăpuşneanu, 

nr. 16; 

• în zilele de 26 şi 27 mai  2012, începând cu ora 9.00,  la sediul Universităţii 

"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi ( sălile vor fi  anunţate ulterior); 

• în ziua de 31 mai , începând cu ora 16  la sediul Universităţii "Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi pentru cadrele didactice care nu se pot  prezenta la celelalte două 

sesiuni de evaluare.  

 
Întrucât deplasarea dumneavoastră la centrele  de evaluare menţionate 

se va deconta prin proiect, vă rugăm să aveţi la dumneavoastră următoarele  

documente necesare decontului: 

- Ordin de deplasare de la şcoala în care activaţi, semnat de director 

şi ştampilat; 

- Bilet de tren, autobuz, sau maxi-taxi, însoţit de factură pe numele 

dumneavoastră, sau, dacă vă deplasaţi cu maşina personala, bon 

de benzină din ziua de 19 mai; se decontează 7,5 l/100 km. 

 

Veţi avea la dumneavoastră portofoliul pentru evaluare, cu toate temele pe care 

vi le-au solicitat formatorii. 

 

     Responsabil activitate de formare 
                Director D.P.P.D.,      Manager proiect  
     Prof. univ. dr. Constantin Cucoş      Prof. univ. dr. Teodor Cozma 

 

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!                                    
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