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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. 20 / 13.06.2014 
 

privind numirea 
Comisiilor de tutorat raportare științifică 

(tutorat postdoctoranzi/postdoctorat) la nivelul P2 
 
 
 

având în vedere: 

- prevederile contractului de finanţare şi anexele sale; 

- Decizia Nr. 1820 / SRU / 08.04.2014 a Rectorului Universității din Oradea de numire a 

echipei proiectului SOCERT pentru partenerul P2 (Decizia 1 SOCERT / 08.04.2014); 

- Decizia Nr. 1821 / SRU / 08.04.2014 a Rectorului Universității din Oradea privind drepturile 

salariale, funcţia, forma de angajare şi norma de lucru ale membrilor echipei proiectului 

SOCERT pentru partenerul P2 (Decizia 2 SOCERT / 08.04.2014); 

- Procedura de selecţie a cercetătorilor postdoctorat SOCERT NR. 4 / 05.05.2014; 

- Lista candidaţilor pentru cercetători postdoctorat declaraţi eligibili / neeligibili în data de 

23.05.2014; 

- Centralizatorul punctajelor acordate de către fiecare membru al fiecărei comisii de selecţie, 

după evaluarea candidaţilor cercetători postdoctorat eligibili, 

- Decizia SOCERT NR. 15 / 02.06.2014 privind aprobarea şi publicarea rezultatelor 

procesului de selecţie (etapa B) a candidaţilor cercetători postdoctorat, 

- Decizia SOCERT NR. 16 / 10.06.2014 privind aprobarea şi publicarea rezultatelor finale ale 

procesului de selecţie a candidaţilor cercetători postdoctorat la nivelul P2,  

- Decizia Rectorului Universității din Oradea nr. 248 / 13.06.2014 privind înmatricularea/ 

înregistrarea cercetătorilor postdoctorat declaraţi ”admis în grupul țintă” în cadrul proiectului 

cu titlul “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”, 
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Coordonatorul partener P2 
 

DECIDE 

 

 

Art. 1. Se aprobă componența Comisiilor de tutorat raportare științifică (tutorat 

postdoctoranzi/postdoctorat) la nivelul P2, comisii formate din Tutori raportare științifică / Experți 

tutorat postdoctoranzi/postdoctorat P2 (Experți A), după cum urmează:  

 

Comisia de tutorat raportare științifică (tutorat postdoctoranzi/postdoctorat) nr. 1 

este formată din următorii membri: 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Funcţia în cadrul proiectului 

Rolul în cadrul 

Comisiei 

1. 
ABRUDAN Maria-

Madela 

Expert tutorat potdoctoranzi P2 

(Expert A) / tutore raportare științifică 
Principal 

2. 
MEȘTER Liana-

Eugenia 

Expert tutorat potdoctoranzi P2 

(Expert A) / tutore raportare științifică 
Secundar 

 

Comisia de tutorat raportare științifică (tutorat postdoctoranzi/postdoctorat) nr. 2 

este formată din următorii membri: 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Funcţia în cadrul proiectului 

Rolul în cadrul 

Comisiei 

1. 
ABRUDAN Maria-

Madela 

Expert tutorat potdoctoranzi P2 

(Expert A) / tutore raportare științifică 
Principal 

2. 
BUGNAR Nicoleta-

Georgeta 

Expert tutorat potdoctoranzi P2 

(Expert A) / tutore raportare științifică 
Secundar 

 

Comisia de tutorat raportare științifică (tutorat postdoctoranzi/postdoctorat) nr. 3 

este formată din următorii membri: 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Funcţia în cadrul proiectului 

Rolul în cadrul 

Comisiei 

1. 
BUGNAR Nicoleta-

Georgeta 

Expert tutorat potdoctoranzi P2 

(Expert A) / tutore raportare științifică 
Principal 

2. 
MEȘTER Liana-

Eugenia 

Expert tutorat potdoctoranzi P2 

(Expert A) / tutore raportare științifică 
Secundar 
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Comisia de tutorat raportare științifică (tutorat postdoctoranzi/postdoctorat) nr. 4 

este formată din următorii membri: 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Funcţia în cadrul proiectului 

Rolul în cadrul 

Comisiei 

1. 
MEȘTER Liana-

Eugenia 

Expert tutorat potdoctoranzi P2 

(Expert A) / tutore raportare științifică 
Principal 

2. 
BUGNAR Nicoleta-

Georgeta 

Expert tutorat potdoctoranzi P2 

(Expert A) / tutore raportare științifică 
Secundar 

 

 

Art. 2. Echipa de implementare P2, și respectiv, Tutorii raportare științifică / Experții tutorat 

postdoctoranzi/postdoctorat P2 (Experți A) menționați la Art. 1 anterior aplică și duc la îndeplinire 

prezenta decizie. 

 

 

Art. 3. Expertul logistică P2 publică prezenta decizie pe pagina web a proiectului, aferentă 

P2. 

 

 

 

Coordonator partener P2 

 

Adriana GIURGIU 


