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 Vă invităm să participaţi la evenimentul “Realizări şi perspective în reţeaua 

interregională E-Universitaria. Masă rotundă“ care se desfăşoară în cadrul 
activităţilor de finalizare a implementării proiectului strategic Reţea 
interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar, implementat de Universitatea “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi şi partenerii săi, prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 
Evenimentul va avea loc în data de 24 AUGUST 2013 începând cu orele 09:00, la 

sediul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, bulevardul Carol I, nr. 11, 
Sala de Conferinţe Ferdinand, corpul A, etaj II. 

 
La eveniment vor participa membri ai conducerii Universităţii, reprezentanţi ai 

instituţiilor partenere din cadrul proiectului - experţii formatori, persoane din 
grupul ţintă (educatori, învăţători, institutori), membrii echipei de 
implementare a proiectului şi alţi stakeholderi. 

 
Pe parcursul derulării evenimentului, se vor  prezenta principalele rezultate şi 

realizări ale proiectului la sfârşitul perioadei de implementare, perspectivele 
activităţilor de formare continuă prin activităţile Centrului Interregional           
E-UNIVERSITARIA, în program fiind inclusă şi o sesiune de întrebări şi 
răspunsuri pentru membrii grupului ţintă care vor fi prezenţi la eveniment. 

 
Mai multe informaţii despre derularea evenimentului puteti regăsi în programul 

detaliat ataşat acestei invitaţii, precum şi pe website-ul proiectului, 
www.rifse.uaic.ro. Vă rugam să confirmaţi participarea la eveniment la adresa 
constantin.halangescu@uaic.ro sau prin fax la numărul 0232201790. 

 
 
 
 

Manager proiect, 
Prof. univ. dr. Teodor COZMA 

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 
 
Titlul proiectului: 
Reţea interregională de formare în 
sistem e-learning a cadrelor 
didactice din învăţământul 
preuniversitar 
 
 
 
 
Cod Contract: 
POSDRU/87/1.3/S/51391 
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Realizări şi perspective în reţeaua interregională E-Universitaria. Masă rotundă. 
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09:00 – 10:00 
ÎNREGISTRARE PARTICIPANŢI ŞI INVITAŢI 
Locaţie: Foaier Sala de Conferinţe Ferdinand, corpul A al Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi, etaj II 
 

10:00 – 13:00 
MASĂ ROTUNDĂ 
Locaţie: Sala de Conferinţe Ferdinand, corpul A al Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi,   etaj II  
 

 Deschiderea  evenimentului - Prof.univ.dr. Teodor COZMA, manager 
proiect 

 

 Alocuţiuni din partea invitaţilor 
 

 Realizări şi perspective în activitatea de formare continuă a cadrelor 
didactice din învăţământul primar şi preşcolar prin programul                    
E-UNIVERSITARIA. Prezentarea principalelor rezultate la nivelul 
implementării proiectului şi a rezultatelor din activitatea de formare.  
prezintă:  

 Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ, directorul centrului interregional 
E-Universitaria, coordonator activităţi formare şi evaluare 
  Conf.univ.dr. Ciprian Marius CEOBANU, coordonator echipă 

experţi 
 

 Pauză cafea (11.15-11.45) 
 

 Realizări şi perspective la nivelul relaţiei de parteneriat în cadrul reţelei 
interregionale 
prezintă:  

 Lect.univ.dr. Florin FRUMOS, responsabil comunicare parteneri 
 Reprezentanţi ai partenerilor instituţionali ai proiectului 

24 august 2013 
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 Realizări şi perspective la nivelul centrului interregional E-Universitaria 
prezintă:  

 Lect.univ.dr. Georgeta DIAC, asistent manager 
 

 E-UNIVERSITARIA din perspectiva cursanţilor. Sesiune de întrebări şi 
răspunsuri pentru membrii grupului ţintă prezenţi la eveniment 
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13:00 – 14:00 
PAUZĂ DE MASĂ- BUFET SUEDEZ 
Locaţie: Foaier Sala de Conferinţe Ferdinand, corpul A al Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi, etaj II 
 
 
14:00 – 16:30 
VIZITA LA SEDIUL ADMINISTRATIV AL CENTRULUI E-UNIVERSITARIA 
Locaţie: Piaţa Naţiunilor, în faţa Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” 
din Iaşi 

 Repere ale continuării activităţilor la nivelul reţelei interregionale şi ale 
Centrului interregional E-UNIVERSITARIA 

 

 Şedinţa finală de management. Participă: membrii echipei de 
implementare de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi de la 
instituţiile partenere. 

 
 
În cadrul evenimentului, vor fi oferite membrilor grupului ţintă certificatele de 
participare la sesiunea de formare din cadrul programului E-Universitaria şi/sau 
adeverinţele solicitate, valabile până la eliberarea - de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale - a atestatelor de formare continuă. 
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