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

preuniversitar” – la finalul primului an de implementare 
  
 

Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar” (RIFSE), implementat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi partenerii săi 
(Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea din 
Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ) a ajuns cu bine la finalul 
primului an de implementare a activităţilor propuse.  
 

În luna august echipa proiectului a muncit susţinut la finalizarea ultimelor activităţi operaţionale pe 
care le-a implicat acreditarea programului de formare. În acest sens, experţii beneficiarului şi cei ai 
partenerilor au pregătit împreună dosarul de acreditare a programului de formare, o activitate complexă, 
orchestrată de echipa de management din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Astfel, s-au 
definitivat programele şi cursurile, s-a verificat postarea lor pe platforma BlackBoard şi s-a pregătit dosarul 
de acreditare a programului, ce va fi înaintat MECTS spre analiză în următoarea perioadă. 
 

Tot în luna august au fost derulate o serie de acţiuni menite să optimizeze relaţia de comunicare cu 
partenerii. În acest sens s-au mijlocit contacte între departamentele tehnice, financiare şi logistice ale 
partenerilor din universităţile partenere şi cele din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, s-au convenit, de 
comun acord, modalităţile de comunicare şi de circulaţie a fluxurilor de infomaţii, precum şi căile de 
rezolvare a dificultăţilor sau blocajelor ce pot apărea în comunicare. 
 

Finalul primului an a implicat şi pregătirea cererii de rambursare nr. 2. Pentru aceasta, 
departementele tehnice însărcinate cu activităţile specifice au muncit intens la pregătirea documentaţiei ce va 
fi înaintată către OIPOSDRU. 
 
 
Persoanele interesate pot obține detalii suplimentare despre acest proiect, accesând www.rifse.uaic.ro 
 
 
 
 

http://rifse.uaic.ro/�

