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Stimați cursanți, 

 

Vă anunțăm că sîmbătă 13 aprilie 2013 începând cu ora 9 va avea loc la Iași o nouă 

sesiune de evaluare finală a M2 – Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor 

didactice,  din cadrul programului E-Universitaria,  DOAR pentru cursanții din județele 

Iași, Neamț, Vaslui care nu s-au prezentat  la acestă activitate în sesiunea 6-7 aprilie 2013.  

Cursanții din celelalte județe și centre de evaluare  vor  fi anunțați când și unde va 

avea loc o sesiune de restanțe. 

 

Centrul de evaluare va fi la sediul Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, corpul D, strada T. Cozma, nr 3, parter, Universitatea “Al I 

Cuza” din Iași. 

Prezentarea cursanților la centrul de evalure se va face începând cu ora 9.00, dar nu 

mai târziu de ora 12.00. 

 

Vă reamintim următorele: 

 trebuie să aveți asupra d-voastră portofoliul cu cele 6 teme finale printate și 

introduse într-un dosar plic/plastic. Nu uitați să menționați pe copertă: 

numele d-voastră, specializarea, grupa,  județul și unitatea școlară unde lucrați; 

 să aveți asupra d-voastra BI/CI în original precum și toate documentele 

menționate deja în anunțul despre evaluarea finală cu privire la decontarea 

cheltuielilor cu transportul și cazarea la/în localitățile centrelor de evaluare.  

Vă rugăm să introduceți aceste documente într-o folie pe care să menționați 

numele și județul. Menționăm că decontarea se va face ulterior, prin virament 

bancar, și nu în momentul în care predați documentele. 

 

Atenție!!!  

Cursanții înscriși  în proiect în grupul cu subvenție sunt în pericol de a pierde acest 

drept dacă nu finalizează M2 prin prezența la evaluarea finală. 

Vă anunțăm că  nu va mai avea loc o altă  sesiune de evaluare  a cursanților din aceste 

județe pentru M2 - Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice. 

 

 

 

Vă mulțumim și vă dorim succes! 

Echipa de management a programului E Universitaria 
 


