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INVESTEŞTE ÎN OAMENI!                                     

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 1.2  „Calitate în învăţământul superior" 

Titlu proiect: „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior” 

Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/61959 
 
 

 

Stimată Doamnă, 

Stimate Domnule, 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice 

din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea 

Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca organizează, la Iași, în data de 18 octombrie 2013, conferinţa 

finală a proiectului Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul 

superior, eveniment derulat în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/61959, cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007 – 2013. 

Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunităţi universitare implicate în 

evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, 

instrumentelor şi sistemelor managementului calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în 

schimbare ale stakeholderilor. 

Invităm, la acest eveniment: personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control 

în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, 

şefi ai departamentelor administrative); personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul 

superior; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai 

Senatului sau membri ai Consiliului Facultăţii); personal implicat în dezvoltarea programelor de 

studii universitare; experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în 

învăţământul superior, la nivel naţional; membri ai comisiilor de evaluare a calităţii la nivel de 

universitate sau facultate; studenţi; membri ai partenerilor sociali în educaţie. 

 

Conferinţa va avea loc la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, B-dul Carol I, nr. 

11.  
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Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) sunt acoperite din fondurile proiectului, 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007–2013. Se decontează, în baza unor documente justificative, 

transportul dus-întors:   

- cu avionul, clasa economic; documente justificative: factură pe numele Dumneavoastră, 

tichete de îmbarcare; 

- cu trenul clasa I-a, pentru distanţe mai mari de 300 de km, sau cu clasa a II-a; 

documente justificative: factură pe numele Dumneavoastră, tichete de tren; 

- cu autoturismul personal (7,5 litri/100 km parcurşi); documente justificative: bonuri fiscale 

(numele Dumneavoastră şi numărul maşinii scrise pe spatele bonului) şi factură cu C.U.I. 

al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 4701126. 

Pentru participarea la conferinţă sunt necesare următoarele documente justificative:  

- ordin de deplasare, aprobat de conducerea universităţii de apartenenţă; 

- copie a cărţii de identitate; 

- adeverinţă de salariat sau de student pentru încadrarea în grupul ţintă. 

 

Aşteptăm să confirmaţi participarea dumneavoastră Doamnei Alexandra VOSNIUC, la e-

mail alexandra.vosniuc@uaic.ro, tel. 0232.201102, int 2342, până la 20 septembrie 2013. 

Înscrierile se vor face în ordinea solicitărilor primite, în limita locurilor disponibile, urmând să vă 

confirmăm participarea după data de 23 septembrie 2013. 

 

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesaţi www.quality.uaic.ro sau să 

adresaţi întrebări la e-mail quality@uaic.ro.   

Pentru informaţii despre Fondul Social European şi Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, vă rugăm să accesaţi www.fseromania.ro.  

 

Managerul proiectului, 

prof. univ. dr. Panaite NICA 

 

Managerul adjunct al proiectului,  

Ec. dr. Cornelia MEDELEANU 
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