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
supus atenţiei membrilor grupului ţintă
care încă nu au fost implicaţi în nici o activitate din cadrul proiectului DISSAJ
după ce s-au înscris şi au fost admişi în Grupul ţintă
Miercuri, în data de 29 Aprilie 2015, toţi membrii grupului ţintă DISSAJ, care au fost înscrişi
şi admişi în Grupul Ţintă şi care nu au participat până în prezent la nici o activitate din cadrul
proiectului DISSAJ, sunt invitaţi să participe la Seminarul - Teme orizontale cu tema: “Îmbătrânire
activă” din cadrul activităţii A9. „Zilele carierei. Conştientizarea grupului ţintă cu privire la
importanţa respectării Principiilor/Temelor/Obiectivelor orizontale: Inovare şi TIC, Egalitatea
de şanse, Dezvoltare durabilă, Îmbătrânire activă, pentru dezvoltarea carierei durabile şi
societăţii bazate pe cunoaştere”.
Facem precizarea ca este ultima acţiune organizată pentru Activitatea 1 în care membrii
Grupului Ţintă DISSAJ se mai pot implica şi neimplicarea în această activitate conduce către
pierderea oportunităţii de a accesa o experienţă suplimentară pentru îmbogăţirea CV-ului
personal şi dezvoltarea carierei şi nu în ultimul rând, precizăm că neimplicându-vă în această
activitate pierdeţi posibilitatea de a mai beneficia de subvenţia aferentă Activităţii 1.
Pentru a putea pregăti toate materialele necesare activităţii care se va derula în data de
29 Aprilie 2015, la ora 16 în sala E005 din corpul E al Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava, vă rugăm să ne transmiteţi intenţia dvs. de participare la adresa de e-mail
dissaj@usv.ro sau la alunica.morariu@gmail.com.
Pentru efectuarea plăţii subvenţiei în cel mai scurt timp, toţi participanţii la această
activitate vor preda la seminar:
1. Extrasul de cont PROPRIU/PERSONAL, in original, pe care fiecare membru GT a scris NUMELE (de
dinainte si de după căsătorie, după caz), INIȚIALA TATALUI, PRENUMELE COMPLET si SEMNATURA
2. Copia după Cartea de Identitate pe pagina A4, pe care fiecare membru GT a scris “CONFORM CU
ORIGINALUL”, NUMELE (de dinainte si de după căsătorie, după caz), INIȚIALA TATALUI, PRENUMELE
COMPLET si SEMNATURA.
3. Doamnele căsătorite trebuie sa aducă și copii după certificatele de naștere și căsătorie, cu aceleași
mențiuni ca si pentru Cartea de Identitate.

Activitatea 2 în care se vor putea implica toţi membrii Grupului Ţintă DISSAJ se va
derula începând cu luna MAI 2015 şi vă vom ţine la curent cu toate noutăţile pe pagina web a
proiectului DISSAJ.
Detalii pot fi solicitate la adresa de email dissaj@usv.ro sau
de la Managerul de proiect, Conf. univ. dr. Alunica MORARIU, la numărul 0745 610 381.
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