Consiliul Național al Cercetării Științifice

Concluzii asupra dezbaterii publice
privind Pachetul de informații al competiției PCE 2020

Ca urmare a lansării în dezbatere publică, în data de 24 aprilie 2020, a Pachetului de informații pentru
competiția de Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE 2020), până pe data de 23 mai 2020 au fost primite
66 mesaje din partea unor membri ai comunităţii academice. Peste 40% dintre acestea au fost primite de la
cercetători din instituții din București, aprox. 19% din Cluj-Napoca, 13% din Timișoara și aprox 9% de la
cercetători din instituții din Iași.
Din perspectiva domeniilor de cercetare, observațiile au venit de la cercetători ce acoperă toate domeniile
principale ale acestei competiții. Cele mai multe mesaje (peste 75%) s-au referit la aspecte din Științe
inginerești, Știinte sociale, Matematică, Informatică și Fizică.
Principalele teme ale mesajelor primite au fost sugestii pentru criteriile de eligibilitate pentru directorul de
proiect, standardele minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect/expert evaluator, bugetul
proiectelor sau al competiției, procesul de evaluare, precum și sugestii privind conținutul cererii de
finanțare sau al fișei de evaluare.
Peste 65% dintre sugestiile venite s-au referit la criteriile de eligibilitate și standardele minimale de
eligibilitate pentru directorul de proiect.
În urma analizei acestor mesaje au fost făcute următoarele modificări în Pachetul de informaţii supus
dezbaterii publice:
1. S-a renunţat la pragul de minim 5 ani de la obţinerea doctoratului pentru directorii de proiect;
2. A fost crescut numărul de caractere disponibile pentru redactarea Răspunsului aplicantului de la
4.000 la 6.000 caractere.
3. A fost introdus un prag minim de 80 de puncte pentru proiectele acceptate la finanţare;
4. Au fost adăugate contribuţiile cu încadrarea “article; proceedings paper” în reviste cu SRI cel
puţin egal cu 1 la calculul standardelor de eligibilitate pentru Domeniul Stiinţe inginereşti
5. Au fost modificate standardele minimale de eligibilitate pentru Domeniul Informatică: revistele
care citează trebuie să aibă un scor relativ de influenţă cel puţin egal cu 1, iar scorul relativ de
influenţă cumulat trebuie să fie cel puţin 9;
6. Au fost modificate standardele minimale de eligibilitate pentru Domeniul Ştiințe Sociale: pentru
categoriile 1 şi 2 (cărţi şi capitole în volume colective) vor fi luate în considerare numai lucări
disponibile într-o listă de edituri indicată în pachetul de informaţii. Metodologia folosită pentru
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alcătuirea acestei liste a fost următoarea:
a. Din lista de reviste de Ştiinţe sociale care au calculat Scorul Relativ de Influenţă au fost
alese aproximativ 100 de reviste distribuite proporţional pe cele aprox. 50 de subdomenii;
b. Pentru fiecare revista s-a ales numărul cel mai recent disponibil online;
c. Din fiecare număr s-a parcurs bibliografia tuturor articolelor şi s-au extras numele de
edituri;
d. Din lista editurilor obţinute la (3) au fost alese primele 200 în ordinea numărului de citări.
7. Au fost modificate Standardele minimale pentru Domeniul Știinţe Umaniste.
Deoarece majoritatea participanților la dezbaterea publică au solicitat ca aplicanții să aibă în
portofoliu și publicații apărute în străinătate, a fost introdusă prevederea ca cele 100 de puncte să
fie acumulate cel puțin în parte din publicații aferente categoriilor (1), (3), (5.1), (5.2), (5.3), (5.4),
(5.5) și (5.7). De asemenea, au fost eliminate publicațiile din reviste CNCS categoria C, respectiv
edituri CNCS categoria C. Referința validă a listei editurilor și revistelor acreditate este cea
adoptată pentru anii 2011-2016, și ea va fi înlocuită odată cu adoptarea rezultatelor noii acreditări
aflate în desfașurare;
8. Au fost modificate Standardele minimale pentru evaluatorii din Domeniul Științe Umaniste, care
vor satisface dublul punctajului minim solicitat directorilor de proiect;
9. La secţiunile B1 şi B2 se acceptă folosirea mai multor profile ştiinţifice: Scopus Author ID,
ORCID, Researcher ID, Google Scholar sau MR Author ID;
10. S-a actualizat Lista de domenii, subdomenii şi arii de Cercetare, utilizată de ERC (Anexa 4),
precum şi Lista domeniilor în interiorul cărora proiectele vor fi ierarhizate;
11. A fost elaborat un Ghid al evaluatorului care va fi postat pe site-ul CNCS/UEFISCDI.
12. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) a menţinut în pachetul de informaţii al
competiţiei PCE 2020 standarde minimale de eligibilitate bazate pe un indicator scientometric cu
care comunitatea ştiinţifică din România este familiarizată de aproape zece ani (scorul relativ de
influenţă al revistelor ştiinţifice – SRI). Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) a operaţionalizat acest criteriu (SRI) în
competiţii anterioare (PCE 2011 şi 2012, de exemplu, dar şi în cadrul altor competiţii). SRI
realizează o normalizare la domeniu a scorului de influență al revistei (AIS – article influence
score, calculat de Clairvate), fiind obținut prin împarțirea AIS la scorul de referinţă al domeniului
revistei, care corespunde medianei AIS pentru domeniul respectiv. Un articol cu SRI > 1, cum se
precizează în pachetul de informaţii, corespunde deci unui articol publicat într-o revistă din
jumătatea superioară a clasamentului revistelor, adică în zonele galbenă şi roşie ale acestui
clasament. Din 2014 SRI este anual disponibil la: https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-baze-dedate .

