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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 
 

 
ANUNŢ 

privind PRELUNGIREA perioadei de RECRUTARE în vederea SELECŢIEI unui expert pe 

termen scurt în cadrul Proiectului 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”, ID AW 136421 
 

 

 Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, anunţă prelungirea sesiunii de recrutare în vederea 

selecţiei unui expert pe termen scurt în cadrul 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”, ID AW 136421, astfel: 
 

POST Nr. 
posturi Principale cerinţe pentru ocuparea postului 

EXPERŢI TERMEN SCURT 
Responsabil operațional (2) 1 CA: studii superioare; 

EPG: Min. 5-10 ani; 
EPS: Min. 2 ani în gestionarea/implementarea 
activităților specifice proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă sau Min. 3 ani în domeniul 
educației sau activităților de secretariat în 
domeniul educației sau alte asemenea conexe. 

 
 
 

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură este 09.02.2015 – 02.03.2015. 

 

Pentru detalii suplimentare legate de acest post, conţinutul dosarului de candidatură, precum şi 

alte informaţii despre competiţie, vă invităm să vă adresaţi persoanei desemnate pentru managementul 

proiectului, Conf. univ. dr. Alunica MORARIU, la sediul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

Corp H, Birou H207a. 
 


