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ANUNŢ VIRAMENTE PREMII ȘI SUBVENŢII 
 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Beneficiar al proiectului POSDRU cu titlul „Dezvoltarea 

Învățământului Superior bazat pe competențe prin îmbunătățirea calității și facilitarea accesului la programele de 

studii din domeniile Științe Administrative și Juridice – Acronim: DISSAJ”, a efectuat astăzi, 3 martie 2015, viramentele 

bancare reprezentând plata PREMIILOR aferente competițiilor organizate în cadrul activităților: 

 A 6.4 - Aplicarea chestionarelor, culegerea şi centralizarea datelor 

 A 7.1 - Workshop studențesc clasic/online „Dezvoltarea inovativa de mecanisme de creștere a accesului 

la învățământul superior” (pe 3 secțiuni: Științe Administrative-Licență; Științe Administrative-Master; Științe 

Juridice-Licență); 

 A 6.7 - Competiția pe tema „Zilele carierei. Calitate in formarea de competente, abilități si calificări in 

domeniile SA si SJ in parteneriatul inovativ public-privat” (pe 3 secțiuni: Științe Administrative-Licență; Științe 

Administrative-Master; Științe Juridice-Licență); 

 A 6.8 - Workshop-ul concurs cu tema “Inovare si calitate in adaptarea programelor de studii de licență si 

masterat din domeniile SA si SJ la cerințele pieței muncii si societății bazate pe cunoaștere”. 

De asemenea, au fost efectuate viramentele bancare reprezentând plata SUBVENŢIEI către toți membrii 

Grupului Țintă „DISSAJ” care s-au implicat în activitățile:  

 A 7.1 - Workshop studențesc clasic/online „Dezvoltarea inovativa de mecanisme de creștere a accesului 

la învățământul superior” (pe 3 secțiuni: Științe Administrative-Licență; Științe Administrative-Master; Științe 

Juridice-Licență); 

 A 6.7 - Competiția pe tema „Zilele carierei. Calitate in formarea de competente, abilități si calificări in 

domeniile SA si SJ in parteneriatul inovativ public-privat” (pe 3 secțiuni: Științe Administrative-Licență; Științe 

Administrative-Master; Științe Juridice-Licență); 

 A 6.8 - Workshop-ul concurs cu tema “Inovare si calitate in adaptarea programelor de studii de licență si 

masterat din domeniile SA si SJ la cerințele pieței muncii si societății bazate pe cunoaștere”. 
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