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Concursul SmartDoct și-a decernat câștigătorii 

 

 „SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și 

cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru 

creșterea relevanței cercetării și inovării  

în contextul economiei regionale” 

 
Peste 50 de cadre didactice din mediul universitar, doctoranzi și cercetători postdoctorat 

universitar au participat miercuri, 17 iunie, la Gala SmartDoct, eveniment online 

organizat cu ocazia premierii celor mai bune planuri de afaceri prezentate în cadrl 

concursului de planuri de afaceri SmartDoct.  

Organizată la un an de la începerea proiectului SmartDoct, Gala SmartDoct a oferit 

câștigătorilor concursului nu numai șansa de a-și prezenta ideile de afaceri în fața unor 

profesioniști din domeniul antreprenoriatului, dar și oportunitatea de a primi sfaturi privind 

organizarea și derularea afacerii cu ajutorul cărora să își transpună planurile în afaceri 

sustenabile. 

În deschiderea evenimentului, prof univ dr Adrian Hatos, managerul proiectului SmartDoct a 

realizat o scurtă expunere a obiectivelor proiectului, în care a evidențiat importanța dezvoltării 

competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și cercetătorilor în dezvoltarea economiei ;i a 

mulțumit evaluatorilor pentru munca depusă în departajarea concurenților. Semnificația pe care 

derularea acestui proiect o are pentru Universitatea din Oradea a fost adusă în prim plan de prof 

univ dr ing Constantin Bungău, rectorul ales al Universității din Oradea, care a adresat felicitări 

tuturor concurenților și cuvinte de mulțumire echipei de proiect. Despre activitatea din spatele 

succesului premianților a vorbit și directorul CSUD Radu Țarcă, în calitate de coordonator al 

echipei de implementare.   

Un moment emoționant din cadrul galei a fost prezentarea invitatului special, antreprenorul 

orădean Alin Mercheș, care a discutat despre motivațiile din spatele deciziei de a începe propria 

afacere. Tot despre activitatea de antreprenor a vorbit și Bekesi Csaba, directorul AJOFM 



 

Bihor, care a adresat încurajări tuturor concurenților de a-și deschide propriile afaceri, prin 

intermediul cărora să angajeze persoane calificate.  

La finalul evenimentului a fost rândul câștigătorului premiului întâi al categoriei cele mai bune 

planuri de afaceri, doctoranda Priscilla Pașc și a mentorului plan de afaceri care a contribuit la 

elaborarea celui mai bun plan de afaceri, conf univ dr Adrian Florea, să vorbească despre 

pregătirea din spatele acestei performanțe.  

“A fost o activitate deosebită, am rămas impresionați de efuziunea, sentimentele pozitive și 

implicarea pe care le-am simțit în timpul derulării acestui concurs. Am simțit că suntem cu toții 

o echipă. Felicitări tuturor participanților, toate planurile înscrise sunt de un înalt nivel de 

calitate și mulțumim tuturor persoanelor implicate pentru munca depusă”, a conchis prof univ 

dr Anca Dodescu, în calitate de asistent manager.  

Concursul de planuri de afaceri SmartDoct a fost 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. În cadrul acestui concurs au fost premiate 27 de planuri de afaceri, care au 

obținut cele mai bune punctaje la evaluarea tehnico-financiară și s-au dovedit cele mai relevante 

în integrarea temelor orizontale ale Uniunii Europene.  

 
Concursul de planuri de afaceri SmartDoct a avut 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. 

 

 

Manager de proiect, 

Prof. Univ. Dr. Habil. Adrian HATOS 

 

 

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/ 

 


