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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! 

 
 

Vă facem cunoscută situaţia procesului de selecţie până la data de 4 ianuarie 2012. 

 

Vă rugăm să consultaţi cu atenţie listele afişate! 

 

 

Persoanele care se regăsesc în tabelele II, III şi IV mai pot  trimite confirmări/infirmări până la data de 

10 ianuarie 2012 pe adresa de e-mail getad@uaic.ro.  

 

Cadrele didactice din  judeţul Iaşi  care  au confirmat şi sunt selectate pentru programul nostru sunt 

rugate  insistent să vină la sediul DPPD pentru depunerea documentelor,  în perioada 5 – 10 ianuarie 2012,  

între orele 10 – 13.  

Cadrele didactice care s-au înscris deja pot veni la  sediul DPPD al Universităţii “Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi,  în perioada 5 – 10 ianuarie 2012,  între orele 10 – 13,  pentru a semna Contractele de 

formare şi  subvenţii.  

  

Cadrele didactice din judeţul Neamţ care au confirmat  şi au fost selectate, vor putea depune 

dosarele de înscriere fie personal la sediul DPPD din Iaşi (în perioada şi intervalul orar menţionate mai sus), 

fie la sediul ISJ Neamţ la D-na  Inspector Elena Preda   în zilele de luni, marţi, joi în perioada 9-12 ianuarie 

2012.  

 

 Persoanele care s-au  înscris deja  îşi pot achiziţiona  un PC (personal computer), asta însemnând fie 

un desktop, fie un laptop ţinînd seamă de  faptul că acesta trebuie să asigure conexiunea la platforma  

Blackboard.  

 

Astfel, vă propunem cîteva caracteristici tehnice minime care vă pot orienta în alegerea acestui echipament: 

 

Minim Celeron cu 512 cache L2, minim 2000 MHz 

Placa de baza cu placa audio, placa video si placa de retea (RJ45) integrate 

Hard disk 200GB, 

Unitate DVD RW 

Sistem de operare WINDOWS 7 

Microsoft Office 

Carcasa+Sursa+MOUSE+TASTATURA 

Monitor LCD 
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