
 
Investeşte în  oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 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  
Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice 
Contract POSDRU/87/1.3/S/64069  
Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
Partener: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi 
 
Centrul Regional de Educaţie şi Formare Profesională Flexibilă - IASI 

 
ANUNŢ PRIVIND EVALUAREA FINALA 

 Adresat cursanţilor din seria 1,2 si 3 care au parcurs toate cele 5 cursuri de formare profesională 
si nu au sustinut evaluarea finala 

(a se citi până la sfârşit!) 
 

Lucrările de evaluare finală se vor susţine în cadrul unor sedinţe publice organizate la 
sediul Centrului Regional de Educaţie şi Formare Profesională Flexibilă – IASI, 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iasi, str. Prof.dr.doc. D. Mangeron, nr. 63 
(sediul Facultatii de Mecanica) 
 
Condiţii impuse cursanţilor privind participarea la sesiunea de evaluare finală: 

- parcurgerea celor trei module de formare (5 cursuri); 
- elaborarea şi depunerea a trei Portofolii şi a trei Lucrări finale. 

  
Calendarul activităţilor de evaluare finală: 

 

Sambata, 23 februarie 2013, ora 9.00 
Nr.crt. Nume si prenume (cursant) 
1 Cordobin Adelina - seria 1 

2 Balau (Anton) Mihaela- seria 1 

3 Gheorghies (Olteanu) Eugenia- seria 1 

4 Croitoru Cecilia- seria 1 

5 Sirbu Doinita – seria 3 

6 Dimofte Rodica Lucia – seria 3 

7 Scrumeda Gabriela Ilona – seria 3 
 
 
Trimiterea lucrărilor şi portofoliilor - IMPORTANT!!! 
 
1. Portofoliile si lucrările de evaluare finală vor fi arhivate si trimise pe cale electronică, 
pana în 20 februarie 2013, pe adresele formatorilor cu care s-au desfasurat cursurile.  
 
2. La subiectul mesajului (din email) se vor scrie datele de identificare ale programului, 
cursantului, grupei şi modulului, respectiv conţinutul mesajului: portofoliu şi/sau lucrare 
finală. 
 
     Exemplu:  FlexFORM – RUSU Constantin – gr.3 - Modul 1 (portofoliu, lucrare finală) 



 
Investeşte în  oameni! 
 
Daca nu puteţi ataşa totul într-un singur mesaj, trimiteţi mai multe mesaje. 
 
3. Fiecare cursant trebuie să prezinte înainte de susţinerea publică cele trei lucrări finale, 
în forma tipărită, însotite de un CD care să conţină portofoliile şi lucrarile de evaluare 
finală în format electronic (toate lucrarile pe acelasi CD). 
 
Subvenţionare 
 
Pentru alcătuirea dosarului de acordare a subvenţiilor fiecare cursant trebuie sa depună, 
odată cu susţinerea lucrării de evaluare finală, un extras de cont (cu stampila băncii) al 
persoanei care solicită subvenţia, din care să rezulte codul IBAN. De asemenea, trebuie 
să completaţi şi să depuneţi o Cerere tip pentru solicitarea subvenţiei (se va completa si 
depune la sediul Catedrei de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Robotica , unde s-au 
desfasurat cursurile). 

Atentie!!! Cererea tip si Contractul de subventie vor fi semnate imediat dupa sustinerea 
lucrarii  
 


