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ANEXĂ LA 

METODOLOGIA DE SELECȚIE GRUP  

ȚINTĂ 

aferentă activității  
 

 

A3. Informare, selecție, monitorizare, mentorat și sprijin grup țintă 

 

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 

 
 

aplicabilă pentru selecția a III-a  GT II, octombrie 2020 
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Prezenta anexă la metodologia pentru selecția grupului țintă este elaborată în 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” (SmartDoct), ID 123008, este aplicabilă pentru selecția a 

III-a a grupului țintă GT II, octombrie 2020 și are scopul identificării și selectării 

doctoranzilor care să participe la activitățile proiectului.  

Proiectul este finanțat în cadrul apelului POCU/380/6/13/Creșterea numărului 

absolvenților de învațamânt terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de 

muncă urmare a accesului la activitați de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc 

de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 

SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, beneficiar fiind Universitatea 

din Oradea. 

Documentul va fi utilizat de către Comisia de selecţie a grupului țintă din cadrul proiectului 

pentru perioada și etapa precizată. 
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 În cadrul celei de-a treia selecții a doctoranzilor pentru grupul țintă GT II locurile 

nerepartizate în cadrul primelor două selecții (9 la număr) nu se vor mai repartiza pe 

domenii, selecția făcându-se la nivel de IOSUD Universitatea din Oradea. 

 Criteriul de selecție în această etapă va fi Raportul dintre punctajul realizat de 

fiecare candidat calculat conform criteriilor specifice fiecărui domeniu și la media 

aritmetică a punctajelor obținute de candidații din domeniul respectiv în cadrul selecțiilor 

anterioare: 

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒!"#$%$"& =
'()*+,-	*,)/0/,+	*,1*(1,+	*2)3245	*40+6400124	7'6*030*6	306*ă4(0	/256)0(

56/0,	,40+56+0*ă	,	'()*+,-6124	29ț0)(+6	/6	*,)/0/,ț00	/0)	/256)0(1	467'6*+0;	î)	7616*ț0016	,)+6402,46
  

 

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a ponderilor candidaților. 

Vor fi declarați selectați primii nouă candidați. 

În cazul în care se necesită departajarea candidaților criteriile de departajere vor fi în 

următoarea ordine: 

1. numărul de rapoarte susținute de către candidat: se va selecta canditatul cu cel 

mai mare număr de rapoarte susținute; 

2. anul de studiu la doctorat al candidatului: se va selecta canditatul înmatriculat din 

an mai mare. 

 
Componența Comisiei de selecţie pentru această etapă de selecție/ grup țintă va fi: 

Expert selecție și monitorizare grup țintă – membru comisie 

Coordonatorii de domenii – membrii ai comisiei 

Expert analiză și evaluare grup țintă – membru comisie 

Expert coordonator echipă implementare - membru supleant. 

Toate celelalte prevederi care nu contravin acestor precizări se preiau ca atare din 

Metodologia selecție grup țintă în vigoare. 
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Întocmit: 
Radu Cătălin ȚARCĂ, Coordonator echipă de implementare 

Claudia Nastasia BACTER, Expert responsabil selecție și monitorizare grup țintă 

Alina Daciana BĂDULESCU, Coordonator domeniu 

Tiberiu VESSELENYI, Coordonator domeniu 

Sorin Domițian ȘIPOȘ,  Coordonator domeniu 

Amorin Remus POPA, Coordonator domeniu 

Sergiu BĂLȚĂTESCU, Coordonator domeniu 

Ovidiu Răzvan GACEU, Coordonator domeniu 

 


