
 
Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Cererea de propuneri de proiecte nr. 156 “Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii” 
Axa prioritară nr. 1 “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenție 1.2 “Calitate în învăţământul superior” 
 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la  
programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice – Acronim: DISSAJ” 
Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, CEntrul de Formare şi Cercetare în Administraţia Publică (CEFCAP) 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/136421, Cod SMIS: 53191 

Suceava, USV, 4 Decembrie 2014 
 

 
 

ANUNŢ VIRAMENTE SUBVENŢII – MEMBRI GRUP ŢINTĂ*  
 

   
Astăzi, Joi, 4 Decembrie 2014,  

către toţi membrii Grupului Ţintă „DISSAJ” 
care s-au implicat în  

Activitatea A6. Realizarea de parteneriate, studii şi analize privind calitatea celor 5(cinci) programe 
de studii(5P) din Domeniile SA şi SJ (Licenţă şi Master) pentru o mai bună corelare cu CNCIS, cu 

nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere, 
 

Subactivitatea A6.4. Aplicarea chestionarelor, culegerea şi centralizarea datelor 
 

au fost efectuate, viramentele bancare reprezentând plata SUBVENŢIEI**, 
de către Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Beneficiar al proiectului POSDRU cu titlul 
„Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea 

accesului la  programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice – Acronim: 
DISSAJ”. 

 
 
            Echipa USV-DISSAJ 

dissaj@usv.ro 
 

 

    

                                                 
* Care la nivelul Proiectului, prin implicarea în Activitatea A6. Realizarea de parteneriate, studii şi analize privind calitatea 
celor 5(cinci) programe de studii(5P) din Domeniile SA şi SJ (Licenta si Master) pentru o mai bună corelare cu CNCIS, cu 
nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere, au deţinut calitate de Operatori de interviu şi Supervizori 
** Excepţie face membrul Grupului Ţintă - DONCEAN I. Tiberiu-Constantin care poate ridica subvenţia cuvenită de la Casieria 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în termen de 3 zile de la data postării prezentului anunţ sau la cerere, după acest 
termen. 


