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Actualizare 3 la „Metodologia de implementare a sub-activității 4.3. Evaluarea și premierea planurilor 
de afaceri” din cadrul proiectului POCU SmartDoct, ID POCU 123008.  
 
1.Datorită întârzierilor în transmiterea evaluărilor din partea membrilor panelurilor de evaluare și a 
necesității rezolvării problemei departajării mai multor egalități de punctaj la ierarhizarea preliminară 
pe teme transversale (orizontale), incluzând egalitatea după aplicarea criteriului de departajare 
(punctajul la evaluarea Tehnico-financiară, criteriul Relevanța planului de afaceri) Comisia Centrală a 
Concursului de Planuri de Afaceri SmartDoct decide următoarele:  
 

- Termenul pentru publicarea rezultatelor pe siteul proiectului se modifică din 8 iunie în 9 
iunie. Restul termenelor se modifică în felul următor:  

o Primirea contestațiilor: 10.06.2020 
o Soluționarea contestațiilor și publicarea anunțului cu privire la rezultatele finale  ale 

evaluării planurilor de afaceri pe site-ul proiectului: 15.06.2020 (neschimbat)  
- În caz de egalitate în ierarhizarea pe teme transversale pe ambele punctaje aplicate (grila 

specifică temei orizontale și punctajul pe criteriul Relevanța proiectului din grila de evaluare 
tehnico-financiară (Criteriul VII), al doilea criteriu de departajare care va fi aplicat este 
punctajul obținut la criteriul „Proiecția financiară” (criteriul VI) din grila de evaluare tehnico-
financiară.  

 
2. Datorită necesității de a distribui premiile conform Metodologiei în vigoare (un bursier poate primi 
un singur premiu) în situații în care un candidat are poziționări care îi permit să primească premii la 
mai multe categorii se vor aplica următoarele reguli de distribuție a premiilor:  

- La premii de valori financiare diferite se va atribui bursierului premiul cu valoarea financiară 
mai mare;  

- La 2 premii financiare egale – una pe criteriul Cel mai bun plan de afaceri și alta pe un 
criteriu de temă orizontală, premiul va fi atribuit poziționării mai bune în ierarhia specifică, 
adică la categoria temelor orizontale;  

- La premii posibile identice pe teme orizontale primul criteriu de alegere a criteriului pe care 
se va atribui premiul va fi punctajul pe criteriile premiabile – se va da premiul la tema 
orizontală pe care bursierul a primit punctajul mai bun. În cazul unor punctaje egale se 
atribuie premiul respectând ordinea temelor transversale din Metodologie la pagina 9: Inovare 
socială, Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor, Nediscriminare, Dezvoltare durabilă, Cercetare, dezvoltare, inovare;  

 
3. Anexa 8 din „Metodologia de implementare a sub-activității 4.3. Evaluarea și premierea planurilor 
de afaceri” se modifică conform formatului anexat. 
 
Comisia Centrală a Concursului de Planuri de Afaceri SmartDoct: 
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Anexa 8–  

CENTRALIZATOR PRIVIND EVALUAREA, SELECȚIA ȘI PREMIEREA 
PLANURILOR DE AFACERI ÎN CADRUL CONCURSULUI DE PLANURI DE 

AFACERI SMARTDOCT – format tip; 

 
 

CENTRALIZATOR PRIVIND  
EVALUAREA, SELECȚIA ȘI PREMIEREA PLANURILOR DE AFACERI  
ÎN CADRUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACER SmartDoct  

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”, ID POCU 123008 
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COMISIA CENTRALĂ DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI 
 
Membri        SEMNĂTURI 
1. ………………………………………...    ………………………….. 
2 ………………………………………….    ………………………….. 
3  …………………………………………    ………………………….. 

 
Data, …………………. 
 
 


