
              
 

                                   

  
  Stimate Doamnă / Domn, 
 
  
  
 Vă facem cunoscut că în conformitate cu programul de formare a evaluatorilor interni stabilit 

de ARACIS prin proiectului: „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, în perioada 14 - 15 mai 2009 va avea loc training-ul de formare a 
evaluatorilor interni.  Activităţile training-ului  se vor desfaşura în Bucureşti, la sediul 
Institutului Naţional de Statistică (B-dul Libertăţii nr. 16, sector 5 Bucureşti - vezi anexă hartă).  

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

proiectului,  aţi fost selectat(ă) să participaţi la acest training având ca obiective prezentarea 

aspectelor semnificative de întocmire a rapoartelor de autoevaluare instituţională şi formarea de 

competenţe specifice.  

 1. Pentru a dispune de un suport teoretic de bază în timpul activităţilor de formare, vă rugăm 
să consultaţi Metodologia de Evaluare Externă ARACIS, Ghidul de Evaluare Instituţională 
ARACIS (ghidul partea a II a) şi  Ghidul de Evaluare Externă a Calităţii ARACIS (ghidul partea a 
III a) aflate pe site-ul ARACIS (http://www.aracis.ro/proceduri_ro ) sau în anexa ataşată.  

 

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

transportul, după cum urmează: 

1. Cazarea 2 nopţi (miercuri-joi, joi-vineri) şi micul dejun: 
Bucureşti, hotel „HELLO”, str.Luncani, sector 1 (lângă hotel IBIS – în apropierea Gării de Nord). 

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

3. Transportul (pe baza biletelor de transport dus-întors) 
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.  

 
 



              
 

                                   

 Pentru derularea optimă a activităţilor în concordanţă cu cerinţele proiectului 

POSDRU/2/1.2/S/1, vă rugăm să completaţi formularele ataşate (Fişa grupului ţintă şi Fişa de 

decont) şi să le aveţi asupra dumneavoastră la Înscrierea Participanţilor (joi 14 mai 2009, orele 

08.00 – 09.00). 

 

 Cu deosebit respect, vă rugăm să confirmaţi posibilitatea participării la acest training până 

luni 11 mai 2009, la adresele de e-mail: mariana.stanciu@aracis.ro, sedami2003@yahoo.com, 

proiecte@aracis.ro, telefon 0758075860, persoana de contact: assist. coord. activitate 4 – Stanciu 

Mariana Domnica. 

 

 

Cu stimă, 
 

                                                                                       Echipa de Management a Proiectului 
 

  
 

 
 


