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Domeniul major de intervenție 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”  
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DECIZIE SOCERT NR. 25 / 27.06.2014 
 

privind distribuţia locurilor alocate studenților doctoranzi pe ani de 
studii şi pe domenii și repartizarea studenților doctoranzi 

la Experții îndrumare student doctorand P2, 
în urma procesului de reluare selecţie al candidaţilor doctoranzi 

 
 
 

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 doctoranzilor SOCERT NR. 2 / 03.05.2014; 

- Decizia 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; 

- Lista candidaţilor doctoranzi declaraţi eligibili / neeligibili în data de 23.06.2014; 

- Centralizatorul punctajelor acordate de către fiecare membru al comisiei de selecţie, 

după evaluarea candidaţilor doctoranzi eligibili; 
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- Decizia SOCERT NR. 23 / 26.06.2014 privind aprobarea şi publicarea rezultatelor 

procesului de reluare selecţie al candidaţilor doctoranzi; 

- Decizia SOCERT NR. 24 / 27.06.2014 privind aprobarea şi publicarea rezultatelor 

finale ale procesului de reluare selecţie al candidaţilor doctoranzi la nivelul P2,  

 

 

Coordonatorul partener P2 

 

DECIDE 

 
Art. 1. Se aprobă distribuţia locurilor alocate studenților doctoranzi admişi în grupul 

ţintă pe ani de studii şi pe domenii, precum și repartizarea studenților doctoranzi admişi în 

grupul ţintă la Experții îndrumare student doctorand P2, la nivelul partenerului P2 - 

Universitatea din Oradea, după cum urmează:  

 

Nr. 
crt. 

Numele, prenumele 
studentului 
doctorand 

Anul 
de 

studiu 
Domeniul 

Gradul didactic, prenumele și numele 
Expertului îndrumare student doctorand 

P2 la care este repartizat studentul 
doctorand 

1.  
VENIG-UNGUR 
Adelina II Științe economice Prof.univ.dr. Alina-Daciana BĂDULESCU 

 

Art. 2. Echipa de implementare P2, și respectiv, studenții doctoranzi și Experții 

îndrumare student doctorand P2 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 


