INVESTEŞTE ÎN OAMENI !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 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
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

www.rifse.uaic.ro

Stimați cursanți,
În tabelul de mai jos aveti situația acordării subvențiilor pentru achiziția calculatorului. Vom actualiza situația pe
măsură ce avem informații noi de la parteneri. Partenerii au întreaga responsabilitate pentru informațiile
comunicate echipei de management!
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Situația acordării subvențiilor la data de 22.07.2013,
transmisă de responsabilii de la parteneri (parafrazare)
S-a dat prima tranșă de subventii. Se fac demersuri pentru a se da a doua
tranșă în luna august.

S-a dat prima tranșă de subventii. Se fac demersuri pentru a se da a doua
tranșă în luna august.
S-a dat prima tranșă de subventii, plus deconturile de până acum. Se fac
demersuri pentru a se da a doua tranșă în luna august.
Banii pentru subvențiile cursanților RIFSE au intrat in contul ISJ Iași! Marți sau
miercuri, 23 sau 24 IULIE se virează întreaga sumă de subvenție, ambele tranșe,
cursanților arondați la ISJ Iași!
S-au întocmit documentele de plată, se vor primi banii de la Minister in luna
august și tot ÎN LUNA AUGUST VOR FI PLĂTITE INTEGRAL SUBVENȚIILE
CURSANȚILOR RIFSE ARONDAȚI LA ISJ NEAMȚ!
S-a dat prima tranșă de subventii. Se fac demersuri pentru a se da a doua
tranșă în luna august.

Întocmit de:

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
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Lect. univ. dr. Florin Frumos, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Al. I. Cuza Iași, Responsabil Comunicare cu Partenerii în
Proiectul RIFSE.

