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DESFĂȘURAREA SELECȚIEI GRUPULUI ȚINTĂ (seria 2) 

DIN CADRUL PROIECTULUI 

“SmartDoct - Programe de înaltă calitate 

pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat 

ai Universității din Oradea pentru 

creșterea relevanței cercetării și inovării în 

contextul economiei regionale”, ID 123008 

- POCU/380/6/13 

 

Etapele desfăşurării selecţiei 
 
1. Înscrierea candidaţilor va avea loc în perioada 14-23 septembrie 2020.  Dosarul 
poate fi depus la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat (SUD) sau online 
(format pdf cu semnaturi acolo unde este necesar) la adresa: csud@uoradea.ro (vă 
rugăm să menționați la subiect Dosar SmartDOCT). Menționăm că cei care vor de-
pune dosarele online trebuie să predea documentele în original la semnarea contrac-
telor. 
 

2. Desfăşurarea selecţiei în conformitate cu Metodologia de selecție a va avea loc în 

clădirea PractiPASS (str. Universității nr. 5, campus III) după cum urmează: 

Selecția doctoranzilor: 

a) Programul derulării activităților de selecție: 

24.09.2020 25.09.2020 

9.00-10.00 Școala Doctorală de 

Istorie 

9.00-11.00 Școala Doctorală de 

Științe Biomedicale 

10.00-12.00 Școala Doctorală de 

Științe Economice 

11.00-12.00 Școala Doctorală de 

Sociologie 

12.00-14.00 Școala Doctorală de 

Geografie 

12.00-14.00 Școala Doctorală de 

Științe Inginerești 

 

b) Anunţarea rezultatelor: 25.09.2020 
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c) Depunerea contestaţiilor: 25-28.09.2020 

d) Rezolvarea contestaţiilor: 29.09.2020 

e) Definitivarea rezultatelor: 29.09.2020 

 

Selecția cercetătorilor postdoctorat 
 
a) Programul derulării activităților de selecție: 

30.09.2020 

9.00-10.00 Școala Doctorală de 

Științe Biomedicale 

10.00-11.00 Școala Doctorală de 

Științe Inginerești  

11.00-12.00 Școala Doctorală de 

Științe Economice 

12.00-13.00 Școala Doctorală de 

Sociologie 

13.00-14.00 Școala Doctorală de 

Istorie 

14.00-15.00 Școala Doctorală de 

Geografie 

 

b) Anunţarea rezultatelor: 30.09.2020 

c) Depunerea contestaţiilor: 01.10.2020 

d) Rezolvarea contestaţiilor: 02.10.2020 

e) Definitivarea rezultatelor: 02.10.2020 

 
 
În cazul unor selecții ulterioare se vor respecta întocmai etapele de selecție și 
documentele prevăzute inițial. 
 

Documente care intră în componența dosarelor candidaților: 
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Pentru înscrierea în grupul țintă participanții vor depune un dosar care va cuprin-

de următoarele documente: 

 

1.  Carte de identitate valabilă – în copie; 

2. Curriculum Vitae în format Europass, semnat în original (Anexa nr. 1) 

(acesta va conține lista de lucrări, participări conferinte etc., în functie de crite-

riile de selecție specifice fiecărui domeniu);  

3.  Cerere de înscriere în cadrul proiectului  – în original (Anexa nr. 2); 

4.  Scrisoare de motivaţie – în original (Anexa nr. 3); 

5.  Formular de înregistrare individuală a participanților – în original (Anexa nr. 

8); 

6.  Declarație tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal – în 

original 

(Anexa nr. 4); 

7.  Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile ca-

re îi revin în situaţia selectării – în original (Anexa nr. 5); 

8.  Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări– în 

original 

(Anexa nr. 6); 

9.  Adeverință  care  atestă  calitatea de doctorand sau cercetător 

postdoctorat; 

10.  Adeverință de la locul de muncă pentru persoanele angajate – în original; 

11.  Adeverință de la șomaj sau declarație pe proprie răspundere cu pri-

vire la statutul de șomer, acolo unde este cazul – în original; 

12. Declarație pe proprie răspundere pentru persoanele inactive, acolo unde 

este cazul – în original; 

13. Declarație  pe  proprie  răspundere  cu  privire  la  statutul  de  persoană  

care desfășoară o activitate independentă, acolo unde este cazul – în ori-

ginal și documente justificative (copie CUI, documente finanțe). 
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La acestea se adaugă dovezi ale îndeplinirii criteriilor specifice fiecărui do-

meniu de doctorat (în xerocopie), în conformitate cu Metodologia de selecție 

a grupului țintă din cadrul proiectului. 

 

Director CSUD      Manager proiect SmartDoct 

Prof. univ. dr. Radu Țarcă    Prof. univ. dr. Adrian Hatos 

 


