
 

                                           

 

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!                                     

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 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 
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Selecţia grupului ţintă pentru sesiunea -pilot  derulată în cadrul proiectului  

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

preuniversitar” continuă 
  
 

Pe tot parcursul lunii decembrie a.c., cadrele didactice din judeţele Iaşi şi Neamţ selectate să facă parte 

din grupul ţintă pentru sesiunea pilot a programului de formare E Universitaria au depus documentele 

necesare înscrierii în grupul ţintă şi au  semnat contractele de formare  şi subvenţii. Aceasta reprezintă ultima 

etapă din calendarul procesului de selecţie, care a debutat pe 1 noiembrie, prin completarea online a 

formularelor de înscriere.  

 
Cadrele didactice interesate au putut afla toate informaţiile necesare referitoare la criteriile de 

eligibilitate, procedura şi documentele de înscriere, accesând pagina web a proiectului (www.rifse.uaic.ro) 

 

Pachetul de beneficii oferite cursanţilor selectaţi cuprinde o subvenţie în valoare de 400 de lei pe 

lună, care va putea acoperi  achiziţionarea unui PC şi a conexiunii la Internet necesare participării la 

sesiunea de formare, precum şi obţinerea unui atestat de formare continuă recunoscut de MECTS pe 

baza căruia participanţii acumulează 30 de credite profesionale transferabile. 
 

Oportunitatea dezvoltării competenţelor profesionale, prin participarea gratuită la un program acreditat 

de formare în sistem e-learning este oferită prin proiectul „Reţea interregională de formare în sistem e-

learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”, co-finanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat  de 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ.  

 

Unul dintre indicatorii majori de asigurare a sustenabilităţii proiectului va fi atins prin inaugurarea, la 

sfârşitul lunii ianuarie 2012, a Centrului interregional de formare continuă în sistem e-learning. Unică la 

nivel naţional, această structură va avea, ca principale obiective, promovarea programului de formare continuă 

a cadrelor didactice în sistem e-learning, atragerea de noi parteneri la nivel regional şi naţional, oferirea de 

consultanţă şi modele de bune practici, precum şi stimularea unei iniţiative de elaborare a unui Program 

Naţional de Formare Profesională Continuă în mediul virtual a resurselor umane din educaţie. 

 

Detalii suplimentare despre proiect pot fi găsite pe site-ul  www.rifse.uaic.ro 
 

http://www.rifse.uaic.ro/

