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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. 16 / 10.06.2014 
 

privind aprobarea şi publicarea rezultatelor finale ale procesului de 
selecţie a candidaţilor cercetători postdoctorat 

 
 

Coordonatorul partener P2, 
 
 

având în vedere: 

 
- prevederile contractului de finanţare şi anexele sale; 

- 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, 

 

DECIDE 

 
Art. 1. Se aprobă rezultatele finale ale procesului de selecţie cuprinzând categoriile 

candidaţi admişi în grupul ţintă, candidaţi admişi în aşteptare şi candidaţi respinşi, la 

nivelul partenerului P2 - Universitatea din Oradea, pentru următorii candidaţi eligibili:  
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Nr. 
crt. Numele, prenumele candidatului Rezultatele procesului de selecţie 

[admis în grupul ţintă / admis în aşteptare / respins] 

1.  BÂC Dorin-Paul Admis în grupul țintă 

2.  BORMA Afrodita Admis în grupul țintă 

3.  PERŢICAŞ Diana-Claudia Admis în grupul țintă 

4.  POPA Adela-Laura Admis în grupul țintă 

5.  ROŞCA Remus-Dorel Admis în grupul țintă 

6.  SĂVEANU Tomina-Gabriela Admis în grupul țintă 

7.  SEHLEANU Mariana Admis în grupul țintă 

8.  SIMUŢ Ramona-Marinela Admis în grupul țintă 

9.  CONSTĂNGIOARĂ Alexandru Admis în așteptare 

10.  SOCACIU-LENVAI Ioan-Tiberiu Admis în așteptare 

 

Art. 2. Expertul logistică P2 publică rezultatele finale ale procesului de selecţie în 

conformitate cu prevederile Art. 1 din prezenta decizie. 

 

 
 

Coordonator partener P2 

Adriana GIURGIU 


