
Centrul de Formare şi Cercetare în Administrația Publică 

 

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 
 

În atenţia studenţilor, membri ai Grupului Ţintă DISSAJ 
care au participat la activităţile proiectului din 30.01.2015 şi 31.01.2015 

 

Stimate Student, Membru al Grupului Ţintă DISSAJ, 
 

Având în vedere participarea dvs. la una dintre activităţile Proiectului DISSAJ din data de 
30 Ianuarie 2015 (A6.7) sau din data de 31 Ianuarie 2015 (A6.8), pentru a putea face plata 
subvenţiei dvs. în cel mai scurt timp, vă rugăm să ne transmiteţi, în intervalul 9 – 15 Februarie 2015, 
la Biroul H207 (Corp H) următoarele documente: 
1. Extrasul contului dvs. personal în original, pe care veţi scrie numele dvs. în clar [(numele dvs., 
iniţiala tatălui şi prenumele complet (+ numele de după căsătorie între paranteze, dacă este cazul)] şi 
semnătura, după exemplul: 

Popescu I. Ana-Alina (Ionescu) 
PopescuAnaAI 

 
2. Copie după Cartea de Identitate, conform cu originalul, pe o pagină A4, pe care veţi nota 
numele dvs., iniţiala tatălui şi prenumele (+ numele de după căsătorie între paranteze, dacă este 
cazul), după exemplul următor: 

Conform cu originalul, 
Popescu I. Ana-Alina (Ionescu) 

PopescuAnaAI 
 
Informaţii suplimentare: pentru MASTER: COZORICI Angela - 0745 986 521 
     pentru AP şi AMS: BEJINARU Ruxandra - 0751 372 524 
     pentru DR: VASILACHE Sorin - 0745 180 319 
 
NOTĂ: 
În cazul în care nu există posibilitatea să ne transmiteţi aceste documente personal, la sediul 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Corp H, Birou H207, DUPĂ CE V-AŢI 
ASIGURAT CĂ AŢI RESPECTAT CERINŢELE DE MAI SUS, vă invităm să ne transmiteţi 
documentele solicitate prin poştă/curier (până la data de 11 Februarie 2015 – data poştei) la 
următoarea adresă: 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Strada Universităţii Nr. 13, Corp H, 
Cod poştal 720229, Municipiul Suceava, Judeţul Suceava 

 

În atenţia Doamnei COZORICI Angela - 0745 986 521 (pentru MASTER) 
În atenţia Doamnei BEJINARU Ruxandra - 0751 372 524 (pentru AP şi AMS) 

În atenţia Domnului VASILACHE Sorin - 0745 180 319 (pentru DR) 


