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Concurs de planuri de afaceri 
 

 „SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și 
cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru 

creșterea relevanței cercetării și inovării  
în contextul economiei regionale” 

 
Universitatea din Oradea în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Bihor anunţă lansarea concursului de planuri de afaceri Smartdoct, seria 1-a, derulat 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”. 
 
Concursul de planuri de afaceri SmartDoct este adresat exclusiv membrilor grupului țintă al 
proiectului SmartDoct care au încheiat Contractul de bursă și și-au îndeplinit toate obligațiile 
prevăzute în Contractul de bursă, inclusiv formarea antreprenorială, elaborarea și îmbunătățirea 
Planului de afaceri. 
 
Concursul de planuri de afaceri SmartDoct are la bază principiul transparenței începând cu 
prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a crite-
riilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și, nu în ultimul rând, cunoașterea  drepturilor 
și obligațiilor care revin participanților la concurs. 
 
În cadrul concursului vor fi premiate 27 planuri de afaceri, care vor fi evidențiate prin 
acordarea de diplome, promovate pe site-ul proiectului și prin intermediul mijloacelor mass-
media în cadrul acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului, respectiv informare și 
publicitate cu privire la proiect. Planurile de afaceri selectate vor fi premiate, cu respectarea 
prevederilor Metodologiei de implementare a subactivității 4.3. Evaluare și premiere planuri 
de afaceri disponibilă la 



 

http://smartdoct.uoradea.ro/images/gallery/resurse/1590143733_POCU_SmartDoct_Metodol
ogia%204.3_finala-modificat%C4%83%20conf.%20deciziei%20din%2020.05.2020.pdf  
 

Calendarul concursului de planuri de afaceri 
 

• Înscrierea la concurs a planurilor de afaceri (depunerea dosarelor): 25.05.2020 – 
29.05.2020; 

• Evaluarea planurilor de afaceri înscrise la concurs: 01.06.2020 - 05.06.2020 
• Publicarea anunțului cu privire la rezultatele evaluării planurilor de afaceri pe site-ul 

proiectului: 08.06.2020 
• Primirea contestațiilor: 9.06.2020 
• Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor: 10.06.2020 
• Soluționarea contestațiilor și publicarea anunțului cu privire la rezultatele finale ale 

evaluării planurilor de afaceri pe site-ul proiectului: 15.06.2020 
• Prezentarea și premierea planurilor de afaceri în cadrul evenimentului Gala SmartDoct: 

17.06.2020.  
• Publicarea anunțului cu privire la finalizarea Concursului de planuri de afaceri 

SmartDoct  pe site-ul proiectului și a unui Comunicat de presă cu privire la finalizarea 
Concursului de planuri de afaceri SmartDoct: 18.06.2020 

Valoare totală a proiectului:  6.436.627,61 lei, din care: 
- Valoarea cofinanțării UE: 5.471.133,47 lei 

Perioada de implementare a proiectului: 18.06.2019 - 17.12.2021 (30 luni) 
Codul proiectului: 123008 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020. 
 
Contact: Manager de proiect  - Prof. Univ. Dr. Habil. HATOS Adrian,                                                                   
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259.408.634, 
http://smartdoct.uoradea.ro/ 
 


