
În atenţia cadrelor didactice care s-au înscris la 
Proiectul “Privim catre viitor – Formarea profesională 

a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne  

în predarea eficientă a chimiei – e-Chimie” 
 

 

Proiectul “Privim catre viitor – Formarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea 

resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei – e-Chimie” a ajunsul la o noua 

etapa. 

       Pana in acest moment, conform listei furnizate de dumneavoastra, in judetul Arad si-au 

exprimat dorinta de a participa la cursurile acestui proiect 39 de cadre didactice, din care pe site s-

au preinscris personal 16.  

De asemenea, in acord cu recomandarile dumneavoastra, pentru desfasurarea cursurilor s-a 

incheiat un contract de inchiriere a laboratoarelor de informatica si chimie intre Grupul Scolar de 

Transporturi Auto „Henri Coanda” Arad si Univ. Politehnica din Bucuresti.  

Asa cum este specificat si pe site-ul proiectului (http://e-chimie.upb.ro/), din aceasta luna 

(martie 2011) a inceput campania de inscriere a profesorilor in grupul tinta si constituirea 

grupelor de lucru.  

Toate cadrele didactice (indiferent daca sunt preinscrise pe site-ul proiectului sau doar pe 

listele dumneavoastra) trebuie sa intocmeasca un de dosar de inscriere (indosariabil in biblioraft). 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:  

1. Formular de inscriere la cursul „Privim catre viitor- e-Chimie” (formular atasat acestui e-

mail)  

2. Formular de inscriere la cursul „Basic IT Skills” (formular atasat acestui e-mail) 

3. Formularul individual de inregistrare in grupul tinta (formular atasat acestui e-mail) 

4. Adeverinta de la unitatea scolara de provenienta din care rezulta functia, specializarea si 

norma/incadrarea (conform modelului atasat acestui e-mail) 

5. Declaratie privind prelucrarea datelor personale (formular atasat acestui e-mail) 

6.  Copie CI/BI 

7. Copie certificat de nastere 

8. Copie diploma de licenta; 

9. Copie certificat casatorie sau alte acte privind schimbarea numelui (dupa caz). 

 

Cadrele didactice care sunt preinscrise pe site (si au parola de acces – cele 16 persoane) vor  

fi contactate de catre mine prin e-mail si vor afla pasii care trebuie sa ii urmeze in continuare (acesti 

profesori genera automat - din sectiunea „Inscriere/Formulare de inscriere” – formularele 1-5). 

 

    Cadrele didactice care s-au preinscris pe listele dumneavoastra trebuie informate despre  

componenta dosarului de inscriere. Dosarul acestor persoane va contine formularele 1-5 completate 

de mana. 

 

 Va multumim inca odata pentru ajutor. 

 

Cu stima, echipa e-Chimie, prin coordonatorul regional 

 

Alina Dumitrel 


