Investește în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenție 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”
Număr de identificare contract: POSDRU/159/1.5/S/132406
Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Parteneri: Institutul de Economie Naţională-P1, Universitatea din Oradea-P2

DECIZIE SOCERT NR. 17 / 10.06.2014
privind eliminarea unui candidat student doctorand din grupul țintă al
proiectului și organizarea unui nou proces
de selecție studenți doctoranzi la nivelul P2

având în vedere:
-

prevederile contractului de finanţare şi anexele sale;
Procedura de selecţie a studenților doctoranzi SOCERT NR. 2 / 03.05.2014;
Lista candidaţilor doctoranzi declaraţi eligibili / neeligibili în data de 13.05.2014;
Centralizatorul punctajelor acordate de către fiecare membru al fiecărei comisii de
selecţie, după evaluarea candidaţilor doctoranzi eligibili,
Decizia SOCERT NR. 11 / 22.05.2014 privind aprobarea şi publicarea rezultatelor
procesului de selecţie al candidaţilor doctoranzi,
Decizia (beneficiar) SOCERT NR. 17 / 07.06.2014 emisă de Managerul proiectului,
privind reluarea procedurii de selecție a doctoranzilor în cadrul proiectului,

Coordonatorul partener P2
DECIDE
Art. 1. În conformitate cu prevederile Art. 25 din Procedura de selecţie a studenților
doctoranzi SOCERT NR. 2 / 03.05.2014, studentul doctorand BUMBA (BELENEŞI)
MĂRIOARA este declarat eliminat din grupul ţintă al proiectului.
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Art. 2. În conformitate cu prevederile Art. 26 din Procedura de selecţie a studenților
doctoranzi SOCERT NR. 2 / 03.05.2014 și în conformitate cu Decizia (beneficiar)
SOCERT NR. 17 / 07.06.2014 privind reluarea procedurii de selecție a doctoranzilor în
cadrul proiectului emisă de Managerul proiectului, se reia Procedura de selecţie a
studenților doctoranzi SOCERT NR. 2 / 03.05.2014 în baza Anexei 5 - Calendarul
detaliat al activităţii de selecţie DOCTORANZI în cadrul proiectului “SOCERT.
Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare” POSDRU/159/1.5/S/132406 care se
modifică după cum urmează:
ANEXA 5
Calendarul detaliat al activităţii de reluare selecţie DOCTORANZI în cadrul proiectului
“SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”
POSDRU/159/1.5/S/132406
Nr.
crt.
1.

2.

Etapă
Depunerea dosarului de
concurs

Evaluare eligibilitate (faza A)

Data

Observații

10, 11, 12,
13, 16, 17,

09,00 – 16,00
Birou I008a (Decanatul Facultății de

18, 19 și 20
iunie 2014

Științe Economice, Universitatea din
Oradea)

20 și 23

Birou I008a și I008b (Decanatul

iunie 2014

Facultății de Științe Economice,
Universitatea din Oradea); Sala F005
(Clădire Corp F - parter, clădirea
Facultății de Științe Economice,
Universitatea din Oradea)

3.

Afișarea listei candidaților
eligibili și neeligibili (faza A)

23 iunie
2014

Pagina web
http://steconomiceuoradea.ro/wp/proiectsocert-burse-doctorale-si-postdoctorale/

4.

Evaluare dosare selecţie
(faza B)

5.

Publicare rezultate selecţie
(faza B)

24 și 25
iunie 2014
26 iunie
2014

Pagina web
http://steconomiceuoradea.ro/wp/proiectsocert-burse-doctorale-si-postdoctorale/

6.

Înregistrare contestaţii

27 iunie

09,00 – 16,00
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2014

Birou I008a (Decanatul Facultății de
Științe Economice, Universitatea din
Oradea)

7.

Analizare contestaţii

27 iunie
2014

8.

Afișarea rezultatelor
contestațiilor

27 iunie

Pagina web

2014

http://steconomiceuoradea.ro/wp/proiectsocert-burse-doctorale-si-postdoctorale/

9.

Afișarea listelor cu candidații

27 și 28

admiși în grupul țintă,
candidați admiși în așteptare

iunie 2014

și candidați respinși
10.

Semnare contracte
individuale de cercetare

30 iunie
2014

14,00 – 16,00
Birou I008a (Decanatul Facultății de
Științe Economice, Universitatea din
Oradea)

Art. 3. Echipa de implementare P2 aplică și duce la îndeplinire prezenta decizie.
Art. 4. Expertul logistică P2 publică prezenta decizie și respectiv, Calendarul
detaliat al activităţii de selecţie DOCTORANZI în cadrul proiectului “SOCERT. Societatea
cunoaşterii, dinamism prin cercetare” POSDRU/159/1.5/S/132406 de la Art. 2 anterior, pe
pagina web a proiectului, aferentă P2.

Coordonator partener P2
Adriana GIURGIU
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