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Stimați candidați,  

 
 

Vă rugăm să nu intrați în panică dacă nu reusiți logarea de la prima încercare !!!! 
Nu suprasolicitați rețelele de comunicații, deoarece se pot bloca! 

Nu dați clickuri inutile!! Orice comandă serverul încearcă să o soluționeze şi trimite răspunsuri în cel 
mai scurt timp posibil! 

 
 

Pentru logarea pe platformă, nu mai este necesară primirea  vreunui mesaj cu username-ul și 
parola de acces pe aplicație.  Trebuie doar să vă cunoașteți datele personale (CNP și nr. din formularul on 
line  și respectarea modului de constituire a username-ului). Astfel,  

 Username-ul este - rifse.student.numărul din formularul on line (acela primit la înregistrarea 
electronică inițială a candidaturii pe website-ul RIFSE) 

 parola este CNP-ul dvs personal 
 

Adresa aplicației E-learning este:    http://bb.mediaec.uaic.ro/ 
 

De asemenea, vă rugăm să dați curs invitației de a vă înscrie în grupul de discuții de pe platforma 
BB,  invitație pe care o veți primi pe adresele dvs de email. 

Cei care nu vor primi această invitatie sunt rugați să acceseze adresa 
https://groups.google.com/group/cursanti-rifse?hl=ro&noredirect=true. 

Mesajele de pe acest link se vor citi periodic, chiar dacă se vor primi și pe email, comunicarea 
generală (informații de interes general, intrebări privind aspecte administrative și tehnice etc) 
realizându-se în cadrul acestui grup de discuții, aşa cum s-a procedat și la prima sesiune de formare a 
programului nostru. 

 Vă rugăm să recitiți regulile de comunicare în grupurile de discuții și să țineți cont de faptul că 
lucrul online, inclusiv în grupul Google, este limitat de posibilitățile tehnice ale comunicațiilor la distanță 
și există astfel posibilitatea ca răspunsurile noastre să nu ajungă la cei interesați. 

 Dacă accesul nu poate fi făcut la o anumită ora, reîncercați la altă oră! 
 Nu este o scuză faptul că nu am putut intra, atât timp cât o parte dintre colegii dumneavoastră 

au reușit deja! 

 

 

 
Vă mulțumim și vă dorim succes! 

Echipa  de selecție și înscriere pentru programul E-UNIVERSITARIA 
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