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Se află în plină desfășurare selecția a 1300 de educatori și învățători, în vederea participării la proiectul 
“Rețea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar” 
 

 
Până pe data de 15 iulie, cadrele didactice din învățământul preuniversitar se mai pot înscrie online 
(www.rifse.uaic.ro) în vederea selectării în grupul care va participa la cea de-a doua sesiune de formare continuă 
în sistem e-learning. Primele 1200 de persoane care îndeplinesc condițiile de subvenționare (din cele 1300 
selectate) vor beneficia de subvenție. Aceasta se va acorda pentru achiziția personală a echipamentelor tehnice necesare 

accesării platformei e-learning a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (calculator și/sau a unui abonament la 

internet), iar cuantumul maxim este de 1600 lei neimpozabili. 
 
Fiecare cursant va primi atestat acreditat MECTS-DFCIP echivalent a 30 ECTS precum si certificat cu sigla 

finanțatorului pentru fiecare modul absolvit, modulul TIC fiind obligatoriu pentru toți cursanții. Aceasta sesiune oferă 

grupulului țintă trei module de formare, a căror discipline pot fi consultate accesând linkul 

http://www.rifse.uaic.ro/?sectiune=atestatcurs 

 
În perioada următoare, persoanele care au fost declarate eligibile vor depune personal sau printr-un serviciu de 
curierat rapid dosarul de înscriere la una din următoarele adrese, în funcție de județul în care se află unitatea 
școlară în care acestea își desfășoară activitatea:  
 
Pentru județele:  
 

• Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Vrancea, Buzău, dosarul de înscriere se va depune la adresa:  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  
Str. Toma Cozma nr. 3, Corp D, sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), 
parter, cod 700554, Iași 
 

• Tulcea, Brăila, Galați, Constanța, dosarul de înscriere se va depune la adresa: 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 
Str. Gării nr. 63-65, sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalui Didactic (DPPD), et. 1, cam. 
106, cod 800003, Galați 
 

• Suceava, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Maramureș, dosarul de înscriere se va depune la adresa: 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Str. Universității nr. 13, cod 720229, Suceava 

 
• Bihor, Satu-Mare, Sălaj, Cluj, dosarul de înscriere se va depune la adresa: 

Universitatea din Oradea, 
Str. Universității nr. 1, sediul Departamentului pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalușui Didactic 
(DPPPD), pavilion E, et. 3, cabinet E, 301-302, cod. 410087, Oradea, jud. Bihor.  
 
Pe plic se va menționa Pentru proiectul RIFSE.  
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Proiectul “Rețea interregionala de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, în calitate de beneficiar, împreună 

cu partenerii sai (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava și 

Universitatea din Oradea, ISJ Iași și ISJ Neamț)  

 
Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro  


