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Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391                                                                                                                                                www.rifse.uaic.ro  

 

 

Procesul de selecție a 1300 de educatori și învățători, în vederea participării la proiectul  

“Rețea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar” s-a încheiat 
 

 

În data de 15 iulie s-a finalizat înscrierea online a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în 
vederea participării la cea de-a doua sesiune de formare continuă în sistem e-learning. Aproximativ 3000 de 

persoane au avut şansa de a se înscrie la formarea online propusă prin programul de formare contiuă E-
UNIVERSITARIA, derulat prin intermediul proiectului “Rețea interregionala de formare în sistem e-

learning a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar”, implementat de Universitatea “Alexandru 
Ioan Cuza” din Iasi, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea 
“Stefan cel Mare” din Suceava și Universitatea din Oradea, ISJ Iași și ISJ Neamț).  
 

Datorită numeroaselor solicitări de participare, data la care va începe cea de-a doua sesiune a 

programului de formare E-UNIVERSITARIA a fost decalată: cursurile modulului TIC vor începe pe 13 

august și nu pe 1 august, cum se anunțase inițial. Educatorii și învățătorii care au îndeplinit toate 

criteriile de selecție figurează în baza de dată postată pe website-ul proiectului cu statusul “Dosar 
complet - înscris”. La debutul formării, participanții vor găsi toate informațiile referitoare la utilizarea 
platformei e-learning și orarul de desfășurare a cursurilor, accesând www.rifse.uaic.ro. 
 

Printre avantajele participării la proiectului “ Rețea interregională de formare în sistem e-learning a 
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar” se numără acordarea a 1200 de subvenții (în cuantum 
maxim de 1600 lei neimpozabili), care permite achiziția personală a echipamentelor tehnice necesare accesării 
platformei BlackBoard a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași şi acordarea de credite profesionale 

transferabile (ECTS) în raport cu numarul de module urmate si absolvite. 

 
 
Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro  


