
              
 

                                  

  
  Stimată Doamnă / Stimate Domn, 
 
   

   

 În cadrul proiectului finanţat din fonduri europene: Asigurarea calităţii în învăţământul 

superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la 

nivel de sistem şi instituţional, contract nr.: POSDRU/2/1.2/S/1, unul din obiectivele  importante ale 

proiectului îl reprezintă formarea evaluatorilor externi pentru programe ID/FR, din universităţile 

româneşti.  

 În acest scop, ARACIS organizează împreună cu Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ 

la Distanţă din cadrul Universităţii Babeș Bolyai, Cursul de formare a competențelor în 

managementul e-learning destinat formării managerilor și cadrelor didactice din Centrele de 

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă din universități.  Acest training de formare este 

susținut de ARACIS și CFCID Babeș Bolyai Cluj Napoca și se va desfăşura la Cluj Napoca în 

perioada 11 – 13 martie 2010. 

 Ţinând cont de propunerea universităţii d-voastră şi de procedurile de selecţie specifice 

proiectului,  aţi fost selectat(ă) să participaţi la acest training. 

 Pentru derularea optimă a activităţilor în concordanţă cu cerinţele proiectului 

POSDRU/2/1.2/S/1, vă rugăm să completaţi CV-ul d-voastră în formatul anexat (formatul europass 

cu antetul proiectului) şi să îl transmiteţi pe adresele: roxana.florea@aracis.ro şi proiecte@aracis.ro 

până în data de 25 februarie 2010, împreună cu confirmarea d-voastră fermă de participare. 

 

 Vă facem cunoscut că, prin proiectul derulat de ARACIS, se asigură cazarea, masa şi 

transportul, după cum urmează: 

1. Cazarea 3 nopţi (miercuri-joi, joi-vineri, vineri-sâmbătă) şi micul dejun: 

Cluj-Napoca, hotelul universităţii Babeş Bolyai 

2.  Masa de prânz şi seară – conform programului ataşat, la locul de desfăşurarea a training-ului. 

3. Transportul (pe baza documentelor doveditoare si a Ordinului de Deplasare format tip ARACIS 

stampilat la universitatea de care aparţineţi – vezi anexa) 

Cu trenul, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe 

distanţe mai mari de 300 km;  sunt eligibile cheltuielile pentru utilizarea vagonului de dormit 

numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanţe de peste 300 km.  

mailto:roxana.florea@aracis.ro
mailto:proiecte@aracis.ro


              
 

                                  

 Cu maşina personală (se anunţă în prealabil organizatorii, precizându-se numărul de 

înmatriculare al maşinii cu care călătoriţi), pe baza tichetului de combustibil cu suma egala sau mai 

mare decât valoarea combustibilului  pentru transportul dus-întors.   

 

 Conform cerinţelor proiectului, vă rugăm să aduceţi la Biroul de înregistrare a 

participanţilor următoarele documente completate: 

1. Formularul de înregistrare a grupului ţintă (vezi anexa) 

2. Fişa de decont care sa conţină codul IBAN corespunzator contului personal în care se va face 

decontarea (vezi anexa) 

3. Ordinul de Deplasare format tip ARACIS (stampilat si semnat de la Universitate) (vezi anexa) 

4. Copie CI/BI 

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numerele de telefon: 

0745011719 – expert Roxana FLOREA 

   

 

 

Va mulţumim. 

 

Cu respect, 

Mariana Stanciu 

Asistent Coordonator Activitate 

 

  

 

 
 


