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ANUNŢ IMPORTANT!!!!  

 

A FOST POSTATA LISTA PERSOANELOR INSCRISE PENTRU SESIUNEA PILOT A 

PROGRAMULUI DE FORMARE  

 

 

 

Persoanele care se regăsesc în tabelele ataşate sunt oficial considerate ca făcând  

parte din grupul pilot al programului de formare care va începe la data de 1 

februarie 2012.  

 

În consecinţă,  respectivele persoane  trebuie să:  

 Consulte frecvent informaţiile  postate pe  websiteul proiectului;  

 Să răspundă prompt solicitărilor formulate de echipa de management şi 

de echipa experţilor formatori ; 

 Să achiziţioneze  un calculator  şi să  contracteze (în cazul în care nu 

deţin deja un astfel de abonamnet) un abonament la Internet pînă la 

începerea cursurilor conform Regulamentului de înscriere şi selecţie 

valabil la momentul înscrierii; 

 Să completeze  dosarul de înscriere  cu actele necesare pînă la începerea 

cursurilor conform programului deja anunţat.  

 

Pentru probleme tehnice (conexiune platformă, accesarea cursurilor etc) vă rugăm să 

apelaţi la d-nul inginer Adrian Istrimschi pe adresa de mail  adrian.istrimschi@uaic.ro. 

Pentru chestiunile  legate de activitatea de formare vă rugăm să apelaţi la tutorii 

formatori după debutul activităţiii de formare.  

Pentru chestiuni administrative, vă rugăm să apelaţi la d-ra Luminiţa Philipe şi d-na 

Georgeta Diac  la adresele de email: luminita.philipe@uaic.ro şi getad@uaic.ro. 
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ATENŢIE! Facem un ultim apel către dvs şi vă rugăm să analizaţi propria 

activitate de formare continuă şi să ne anunţaţi dacă aţi mai  parcurs programe de formare   

continuă finanţate din fonduri europene sau fonduri publice prin care aţi acumulat cel 

puţin  90 de credite în ultimii 5 ani (2006-2011).    

 

 

16 ianuarie 2012 

                                          Echipa de management a proiectului RIFSE 

 

 

 


