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Precizari privind informatiile aparute in spatiul public 

 

Bucuresti, 12 mai 2020 - Avand in vedere informatiile din spatiul public referitoare la 

continutul rapoartelor de evaluare pentru unele proiecte din competitiile TE (Tinere Echipe) si 

PD (Post Doctoral) 2019, facem urmatoarele precizari: 

 

 1.   Criteriul 2.3 „the adequacy of the budget proposal and suggest possible rectifications” 

din fisa de evaluare PD, respectiv TE nu influenteaza nota acordata proiectului. 

Comentariile de la acest criteriu stabilesc bazele de negociere a contractului de 

finantare, in situatia in care proiectul este acceptat la finantare.  

 

Comentariul evaluatorului este „fair” si precizeaza ca nu cunoaste costurile din 

Romania, dar ca nu sunt elemente ce pot ridica semne de intrebare. Este un 

comentariu pozitiv. Era vreo diferenta daca pastra ideea si folosea alte cuvinte?  

 

Au fost analizate toate propunerile de proiecte evaluate de expert, si s-a observat ca 

acolo unde a fost cazul a comentat o alocare bugetara prea mare pentru mobilitati sau 

cheltuieli de personal, prin prisma bunei practici internationale. 

 

 2.  Semnatarii articolului nu fac referire la criteriile de evaluare care determina punctajul 

acordat unui proiect (expertiza stiintifica a directorului de proiect si  calitatea temei de 

cercetare propusa). 

 

 3.   Reamintim ca, in cererea de finanțare, directorii de proiecte pot incadra proiectului in 

trei arii tematice diferite, cu o arie principala, prima. Astfel, algoritmul de alocare 

automata a evaluatorilor verifica corespondența între expertiza acestora si ariile 

tematice de încadrare ale proiectului. Dacă proiectul este încadrat în mai multe arii 

tematice, se alocă cate un evaluator pentru fiecare dintre ele. Toate cele sapte proiecte 

in discutie au in comun ariile tematice: SH5_9-Metaphysics, philosophical 

anthropology; aesthetics / SH5_10-Ethics; social and political philosophy, 

corespunzand expertizei evaluatorului. 

 

Pentru informatii suplimentare privind procesul de evaluare independenta, realizata de experti 

romani si straini selectati si validati de membri ai CNCS sau de experti recomandati de acesta, 

cu respectarea conflictelor de interes:  

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala;  

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente.  

 

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala
https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente

