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RAPORT 

PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV (PED) 

- competiție 2021 - 

 

1. Preambul 

Instrumentul de finanțare a fost creat pentru a oferi organizațiilor de cercetare suportul necesar 

creșterii capacității de a genera soluții validate în laborator pentru produse/tehnologii și servicii noi sau 

semnificativ îmbunătățite și de a le oferi agenților economici. 

Cea de-a treia competiție PED a fost lansată în luna august 2021, în baza Ordinului MCID nr. 

421/23.08.2021. 
 

Scop: realizarea și testarea modelelor demonstrative (funcţionale/experimentale) pentru produse, 

tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative din domenii de 

specializare inteligentă sau de prioritate publică. 

Propunerile de proiecte se încadrează într-una din situațiile următoare: 

o se pornește de la un concept formulat de tehnologie / produs (TRL1 2) și se concretizează în 

demonstrator experimental de laborator (TRL 3); 

o se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează în 

tehnologie validată în laborator (TRL 4); 

o se pornește de la un concept formulat de tehnologie / produs (TRL 2) și se concretizează în  

tehnologie validată în laborator (TRL 4). 

 

Bugetul competiţiei: 100.000.000 lei 
 

Buget / proiect: 600.000 lei (cu respectarea Schemei de Ajutor de Stat, aprobată în acest sens) 
 

Perioada de implementare: min. 18 luni – max. 24 luni 

 

Condiţii de participare:  

Propunerile de proiecte au putut fi depuse fie de o singură organizație de cercetare, fie de un 

consorţiu coordonat de o organizație de cercetare cu parteneri alte organizații de cercetare și/sau 

agenți economici. 

 

                                                             
1 Technology Readiness Levels  
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2. Depunerea propunerilor de proiecte 

Potrivit prevederilor Pachetului de informaţii, termenul limită pentru depunerea propunerilor de 

proiecte a fost 15 septembrie, dar, la solicitarea mediului academic, prin Ordinul MCID nr. 

501/09.09.2021, a fost prelungită perioada de depunere a propunerilor de proiecte, până la data de 21 

septembrie 2021. 
 

Astfel, în perioada 23 august - 21 septembrie 2021, depunerea propunerilor de proiecte s-a realizat, 

exclusiv on-line, prin intermediul platformei www.uefiscdi-direct.ro.  Pentru a facilita depunerea unei 

propuneri de proiect, responsabilii tehnici ai UEFISCDI au pus la dispoziţia potenţialilor aplicanţi Ghidul 

de utilizare a platformei de depunere on-line, dedicat competiţiei PED 2021. Au fost depuse 2.014 

propuneri de proiecte, distribuite pe domeniile de specializare inteligentă și de prioritate publică, 

prevăzute în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2021: 

 

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

În cadrul celor 2.014 de propuneri de proiecte depuse au fost implicate 403 instituţii unice, distribuția 

parteneriatului fiind: 826 de proiecte cu o singură instituţie participantă și 1.188 propuneri de proiecte 

cu unul (876 proiecte) sau mai mulți parteneri (312 proiecte).  
 

Implicarea pe tipuri de instituții în propunerile de proiecte depuse în cadrul PED 2021 arată astfel: 
 

  

Domeniu Număr proiecte depuse 

Bioeconomie 

 Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, 
Spațiu și Securitate 

Energie, Mediu și Schimbări Climatice 

Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate 

Sănătate (inclusiv știința medicamentului) 

Patrimoniu și Identitate Culturală 

407 

 
350 

 
484 

 
433 

 
277 

 
63 

 

http://www.uefiscdi-direct.ro/
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Distribuţia de gen şi pe categorii de vârstă a directorilor de proiecte se prezintă astfel: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Eligibilitatea proiectelor 
 

În vederea asigurării respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute în Pachetul de informații, 

personalul UEFISCDI a verificat, în perioada 24 septembrie – 04 octombrie 2021, cele 2.014 propuneri 

de proiecte depuse. Dintre acestea, cinci au fost declarate neeligibile pentru nerespectarea condiţiilor 

de participare: cererea de finanțare nu a fost conform anexei 1 din Pachetul de informații; 

coordonatorul proiectului nu a îndeplinit criteriile pentru încadrarea în definiția organizației de 

cercetare sau directorul de proiect nu este doctor în științe. Ulterior, un proiect a fost retras din 

competiție, la solicitarea directorului de proiect. 

 

4. Procesul de evaluare 
   

4.1 Selecția evaluatorilor 
 

Competiția PED 2021 a beneficiat de o evaluare internațională, fiecare proiect având alocat cel puțin 

un expert din străinătate. Experiența celor zece ani de evaluare internațională a ajutat la crearea unei 

baze de experți cu performanțe științifice deosebite din care se selectează, în funcție de domeniul de 

competență, experții fiecărei competiții.  
 

În cadrul PED 2021, potențialii experți evaluatori, inclusiv cei străini, au fost validați de Colegiul 

Consultativ pentru Cercetare - Dezvoltare şi Inovare - CCCDI, și ulterior aprobați de MCID. Membrii 

comisiilor de validare experți, nominalizați de CCCDI, au avut acces, în platforma 

https://www.brainmap.ro/, la profilele științifice ale potențialilor evaluatori. Activitatea de  

validare/invalidare experți s-a realizat pentru fiecare domeniu în parte. Pentru o bună înţelegere a 

procesului de evaluare, UEFISCDI a realizat prezentări on - line, cu membrii comisiilor de validare. 
 

https://www.brainmap.ro/
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Astfel, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, au fost validați 2.595 experți unici pe domeniile 

competiţiei, însemnând 2.278 experţi evaluatori unici la nivelul competiției (un potențial evaluator 

putând fi validat pentru unul sau mai multe domenii). Un număr de 966 potenţiali evaluatori au fost 

din România și 1.312 din străinătate.  
 

Procesul de validare s-a materializat în zece liste de potențiali experți, transmise spre aprobare la 

MCID:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lista Număr total experţi Data transmiterii MCID Data aprobării MCID 

Lista nr. 1 140 27 octombrie 2021 28 octombrie 2021 

Lista nr. 2  587 02 noiembrie 2021 05 noiembrie 2021 

Lista nr. 3  477 08 noiembrie 2021 10 noiembrie 2021 

Lista nr. 4 147 16 noiembrie 2021 22 noiembrie 2021 

Lista nr. 5 163 23 noiembrie 2021 23 noiembrie 2021 

Lista nr. 6 235 08 decembrie 2021 14 decembrie 2021 

Lista nr. 7 274 14 decembrie 2021 15 decembrie 2021 

Lista nr. 8 202 21 decembrie 2021 24 decembrie 2021 

Lista nr. 9 347 13 ianuarie 2022 18 ianuarie 2022 

Lista nr. 10 23 16 februarie 2022 01 martie 2022 
 

4.2 Alocarea experților  

Întregul proces de evaluare s-a realizat, exclusiv on-line, prin platforma https://uefiscdi-direct.ro/. 

Pentru a facilita evaluarea unei propuneri de proiect, responsabilii tehnici ai UEFISCDI au pus la 

dispoziţia evaluatorilor Ghidul de utilizare a platformei de evaluare on-line, precum şi Ghidul 

evaluatorului, personalizate pe formatul competiţiei PED 2021. 

 

Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 08 noiembrie 2021, iar algoritmul de alocare automată a 

evaluatorilor pe proiecte a parcurs următoarele etape: 
 

 verificarea corespondenței între domeniile de expertiză ale evaluatorului și domeniile de 
încadrare ale proiectului (dacă proiectul este încadrat pe mai multe arii tematice se alocă câte 
un evaluator pentru fiecare dintre ele); 

 verificarea posibilului conflict de interese; nu se alocă experţi de la instituţia / instituţiile 
implicate în proiect (codul fiscal al instituţiei la care este angajat expertul versus codul / 
codurile fiscale ale instituţiilor implicate în proiect); 

 stabilirea nr. maxim de proiecte ce pot fi alocate unui evaluator; 

 parcurgerea listei de proiecte de către algoritmul de alocare automată, identificarea poziţiilor 
goale pentru fiecare proiect, parcurgerea listei de evaluatori şi căutarea evaluatorului 
compatibil pe fiecare poziţie respectând criteriile de mai sus; la finalul rulării, algoritmul de 
alocare automată returnează perechi proiect / evaluator; 

 exprimarea opţiunii de evaluare de către evaluatori, ulterior alocării automate, într-un interval 
de 3 – 5 zile, din momentul în care primesc acces la titlul, rezumatul, instituţia coordonatoare, 
instituții partenere şi echipa de proiect; se asigură evitarea unor conflicte de interes tacite şi 
asocierea optimă expertiză evaluator cu expertiză cerută de proiect; 

https://uefiscdi-direct.ro/
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 facilitarea accesului evaluatorului, ce a acceptat un proiect pentru evaluare, la toate 
informaţiile din proiect şi începerea procesului de evaluare la nivel individual doar după ce a 
fost reconfirmată lipsa conflictului de interese; un proiect poate fi refuzat şi în această etapă, 
dacă se constată că nu mai poate fi evaluat; 

 reluarea procesului de alocare automată a evaluatorilor pentru ocuparea poziţiilor lipsă 

apărute în urma refuzurilor, inclusiv prin creşterea numărul de proiecte ce pot fi alocate unui 

expert. 

Din numărul total de evaluatori aprobaţi la nivelul competiției (2.278), în funcție de disponibilitatea 

exprimată (2.044 disponibili), domeniul de expertiză al evaluatorilor şi cel de încadrare al proiectelor, 

au fost utilizati 941 experți evaluatori unici la nivelul competiţiei (323 din România și  618 străini).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuția geografică a experţilor evaluatori din România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuția geografică a experţilor evaluatori din străinătate 
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Numărul proiectelor alocate evaluatorilor, la nivelul fiecărui domeniu: 

 

Domeniul principal al 
proiectului 

 

Numărul de 
evaluatori cu 

1 - 5 
proiecte 
evaluate 

 

Numărul de 
evaluatori cu 

6 - 10 
proiecte 
evaluate 

 

Numărul de 
evaluatori cu 

11 - 15  
proiecte 
evaluate 

 

Numărul de 
evaluatori cu 

16 - 25  
proiecte 
evaluate 

 

1. Bioeconomie 94 28 11 23 

 

2. TIC, Spațiu și Securitate 87 26 13 13 

3. Energie, Mediu și 
Schimbări Climatice 241 53 15 15 

4. Eco-nano-tehnologii și 
Materiale Avansate 140 83 20 13 

5. Sănătate (inclusiv știința 
medicamentului) 153 43 7 8 

6. Patrimoniu și Identitate 
Culturală 39 13 0 0 

 

Total 754 246 66 71 

 

Experții evaluatori utilizați în prezentul proces de evaluare, au semnat Contractul de expert care 

cuprinde și Declarația de imparțialitate,  confidențialitate și competență în domeniul căruia îi aparține 

propunerea de proiect supusă evaluării. 

 
 

4.3 Evaluarea la nivel individual 

În această etapă, fiecare propunere de proiect declarată eligibilă a fost evaluată, on-line, de trei 

experți independenți, dintre care cel puțin unul român şi unul din străinătate. Aceștia au acordat note 

și au formulat comentarii pentru fiecare criteriu, conform Fișei de Evaluare.  
 

În cadrul procesului de evaluare individuală au fost realizate 6.024 de fişe individuale, aferente celor 

2.008 de propuneri de proiecte eligibile, fiind implicați 1.137 experți unici pe domeniu. 
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Domeniul principal al 
proiectului 

 

Numărul de 
fişe 

individuale 
necesare 

 

Numărul de 
evaluatori 

utilizați  
(unici pe 

domeniu) 

 

Numărul de 
evaluatori 

români utilizați 
(unici pe 

domeniu) 

 

Numărul de 
evaluatori 

străini utilizați 
(unici pe 

domeniu) 

 

Procent  
experți din 
străinătate 

 

1. Bioeconomie 1221 156 70 86 55,13% 

 

2. TIC, Spațiu și Securitate 1050 138 79 59 42,75% 

3. Energie, Mediu și 
Schimbări Climatice 1446 324 121 203 62,65% 

4. Eco-nano-tehnologii și 
Materiale Avansate 1299 256 91 165 64,45% 

5. Sănătate (inclusiv știința 
medicamentului) 825 211 36 175 82,94% 

6. Patrimoniu și Identitate 
Culturală 183 52 28 24 46,15% 

 

Total 6024 1137 425 712 62,62% 

 

Notele acordate la nivel individual au avut următoarea distribuţie: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Din practica internațională de evaluare, diferențele dintre evaluările individuale pot fi semnificative, 

reflectând experiența și expertiza diferite ale evaluatorilor. Tot din practica internațională, este 

evident, că odată cu creșterea performanțelor evaluatorilor, exigența acestora este mai mare.  
 

 
 

Astfel, dintre cele 2.008 de propuneri de proiecte, pentru 417 de propuneri de proiecte diferența 

dintre nota cea mai mică şi nota cea mai mare acordată în evaluarea individuală a fost mai mare de 20 

de puncte, iar pentru 1032 propuneri de proiecte diferența între notele acordate a fost mai mică de 10 

puncte. 
 

A fost acordat scorul de 100 puncte pentru 39 propuneri de proiecte (cel puțin una din cele trei fişe de 

evaluare individuală), acordate de un număr de 18 evaluatori din România (unici) și un număr de 21 

evaluatori din străinătate (unici). 

Dintre acestea, 36 propuneri au primit nota finală peste 80 de puncte. Astfel: 
 

   3 propuneri de proiecte au nota finală în intervalul 80 – 84,9; 

   7 propuneri de proiecte au nota finală în intervalul 85 – 89,9; 

 11 propuneri de proiecte au nota finală în intervalul 90 – 94,9;  

 15 propuneri de proiecte au nota finală în intervalul 95 – 99,9; 

  nicio propunere de proiect nu are nota finală de 100 puncte. 
 

Răspunsul directorului de proiect 
 

După finalizarea evaluării individuale, fișele 

au fost transmise către directorii de proiecte 

care au avut posibilitatea să formuleze un 

punct de vedere legat de evaluare.  

Punctul de vedere al directorului de proiect 

putea consta într-un răspuns la observațiile 

critice ale evaluatorilor, fără a aduce 

elemente noi față de propunerea de proiect. 
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Pentru 1.350 propuneri de proiecte a fost formulat punctul de vedere al directorului de proiect, după 

cum se poate observa din graficul alăturat: 

 

4.4 Stabilirea consensului 
 

În această etapă, fiecare propunere de proiect a avut desemnat un Raportor, selectat aleatoriu dintre 

cei trei experţi evaluatori. Rolul Raportorului a fost de a întocmi o primă variantă a Raportul de 

consens, în baza evaluărilor individuale și a răspunsului directorului de proiect (dacă a existat). Ulterior, 

varianta Raportului de consens 

propusă de către Raportor a fost 

discutată de către evaluatori, prin 

intermediul interfeței de tip „forum”, 

disponibilă în platforma de evaluare. 

În urma discuțiilor purtate, Raportorul 

a finalizat Raportul de Consens, iar 

ceilalți doi evaluatori și-au exprimat 

opiniile asupra Raportului de Consens 

(vot „sunt de acord” sau vot „nu sunt 

de acord”). 

Pentru Raportul de Consens care a 

avut în unanimitate vot „sunt de 

acord” s-a considerat întrunirea consensului și a devenit Raport final de evaluare. Dacă unul dintre 

evaluatori a votat „nu sunt de acord” sau nu şi-a exprimat votul asupra Raportului de Consens, pentru 

proiectul în cauză, s-a considerat că nu a fost stabilit consensul. Raportorul, prin finalizarea Raportului 

de Consens și supunerea la vot, a acordat implicit un vot pozitiv raportului. În urma acestei etape nu a 

fost întrunit consensul pentru un număr de 165 propuneri de proiecte. 

În timpul procesului de evaluare pentru 2 propuneri de proiecte, s-a primit solicitarea din partea 

directorilor de proiect de a retrage propunerea din procesul de evaluare. 
 

4.5  Evaluarea în panel 
 

În evaluarea în panel, au intrat 169 propuneri de proiecte dintre care: 165 propuneri de proiecte au 

avut cel puțin un vot „nu sunt de acord”, 4 propuneri de proiecte la care Raportul de consens nu era 

întocmit corespunzător. 

În această etapă, au fost organizate şase ședințe de panel care s-au desfășurat online, în perioada 20 

aprilie – 27 mai 2022. Ședințele de panel au fost constituite din raportorii şi experţii cu vot ”nu sunt de 

acord”  ai proiectelor fără consens stabilit. Fiecare membru al panelului a avut acces la toate 

propunerile de proiecte ce urmau a fi discutate / analizate în şedinţa de panel a domeniului, precum şi 

la fişele individuale de evaluare, rapoartele de consens şi răspunsul directorilor de proiecte (dacă a 

existat). 
 

La ședințele de panel au participat un număr de 169 evaluatori / raportori (83 din România si 86 din 

străinătate), prin intermediul mijloacelor de comunicare online (platforma Zoom). Pentru fiecare 

propunere de proiect analizată, panelul a stabilit punctajul final şi a întocmit Raportul final de evaluare.  
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Față de punctajul din rapoartele de consens, pentru cele 165 de propuneri de proiecte, în urma 

ședințelor de panel, s-a stabilit: 

 87 proiecte s-au finalizat cu punctajul din raportul de consens; 

 30 proiecte s-au finalizat cu un punctaj mai mare față de cel din raportul de consens; 

 48 proiecte s-au finalizat cu un punctaj mai mic față de cel din raportul de consens. 
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5. Rezultate preliminare 
 

În data de 31 mai 2022, au fost afișate rezultatele preliminare. Directorii de proiecte au avut acces, în 

conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro, la Rapoartele finale de evaluare.  

Rata succes a competiției este de 8,32%, ceea ce reprezintă un număr de 167 proiecte posibil de 

finanțat. Un număr de 415 propuneri de proiecte au obținut un punctaj mai mare sau egal cu 90. 

Distribuția pe domenii este reprezentată mai jos: 

 

 

Domeniu 

 

Nr. proiecte posibil 

de finantat cu rata de 

succes de 8.32% 

 

Punctaj minim 

de finantare – 

preliminar 

 

Nr. proiecte 

cu punctaj 

≥90  

 

1. Bioeconomie 34 92,8 73 

 

2. TIC, Spațiu și Securitate 29 94 84 

3. Energie, Mediu și Schimbări 

Climatice 40 93,8 91 

4. Eco-nano-tehnologii și Materiale 

Avansate 36 93,4 86 

5. Sănătate (inclusiv știința 

medicamentului) 23 94,2 56 

6. Patrimoniu și Identitate 

Culturală 5 96,2 25 

 

Total 167  415 

  

http://www.uefiscdi-direct.ro/
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Distribuția notelor finale și performanța primelor instituții coordonatoare cu scor mai mare de 90 de 

puncte sunt reprezentate în graficele de mai jos: 
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6. Contestații 

După publicarea rezultatelor preliminare, directorii de proiecte au avut posibilitatea de a depune 

contestații în perioada 02 – 06 iunie 2022. Contestaţiile puteau avea ca obiect exclusiv viciile de 

procedură considerate neconforme cu precizările din Pachetul de informaţii. Astfel, au fost primite 94 

contestații, reprezentând 4,63% din numărul proiectelor eligibile. 

Distribuția pe domenii a contestațiilor primite este reprezentată în graficul de mai jos: 

 

 
 

Pentru soluționarea contestațiilor, UEFISCDI a transmis solicitarea către MCID pentru a dispune 

nominalizarea de către CCCDI a experților pentru comisiile de analiză a contestațiilor. 
 

După primirea listelor de experți pentru comisiile de analiză și soluționare a contestațiilor pentru cele 6 

domenii ale competiției și verificarea membrilor comisiilor în vederea evitării conflictelor de interese 

au fost organizate ședințele de analiză a contestațiilor.  
 

Ședințele de analiză a contestațiilor s-au desfășurat în perioada 14 – 16  iunie 2022, la acestea 

participând 32 experți, prin intermediul mijloacelor de comunicare online (ZOOM).  

 

Au fost acceptate 9 contestații, iar în urma reevaluării proiectelor s-a decis ca pentru 2 proiecte să se 

mențină punctajul acordat, dar cu modificarea comentariilor, iar pentru 7 proiecte au fost modificate 

notele finale. Comisiile de analiză a contestațiilor au decis că 85 contestații nu conțin sesizări ce 

reclamă existența unor vicii de procedură.  

 

În data de 17 iunie 2022, au fost publicate rezultatele finale, https://uefiscdi.gov.ro/proiect-

experimental-demonstrativ-ped . 

 

 

 

https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ-ped
https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ-ped
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7. Propunerea de finanțare 
 

 

La finalul procesului de evaluare au fost prezentate CCCDI două variante de finanțare, cu încadrarea în 

bugetul competiției de 100.000.000 lei, după cum urmează: 
 

Varianta 1: 

o 167 proiecte propuse la finanţare; 

o 8,32% rata de succes; 

o 397.593 lei buget neutilizat; 

o 202.407 lei necesar finanţare următorul proiect clasat. 
 

Varianta 2:  

o 168 proiecte propuse la finanţare; 

o 8,37% rata de succes; 

o 1.205 lei diminuare pentru fiecare proiect, pentru încadrarea în bugetul competiţiei. 
 

Membrii CCCDI au fost de acord cu varianta 2 de finanțare și transmiterea acesteia spre aprobarea 

MCID. De asemenea, s-a propus transmiterea unei liste de rezervă cuprinzând 1.048 proiecte cu 

punctaj de cel puţin 80 de puncte. 

Propunerea de finanţare şi lista de rezervă au fost transmise, spre aprobare MCID, în data de 20 iunie 

2022. 
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 O sinteză în cifre şi perioada de derulare a cometiţiei PED 2021: 
 

o 30  informări postate pe site-ul UEFISCDI privind procesul evaluare 

https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ-ped;   

o Infografic proces de evaluare pe domenii. 

 
 

o Infografic calendar derulare: 

 
 

 

Domeniu Nr. proiecte 
eligibile 

Nr. fișe 
evaluare 

individuală 

Nr. proiecte 
cu rebuttal 

Nr. proiecte 
fără consens 
analizate ăîn 

panel 

Contestații 
depuse 

Bioeconomie 407 1221 268 27 17 

TIC, Spațiu și si 
Securitate 350 1050 234 21 15 

Energie, 
mediu și 

schimbări 
climatice 

482 1446 316 32 19 

Eco-
nanotehnologii 

și materiale 
avansate 

433 1299 305 53 20 

Sănătate 
(inclusiv știința 

medicamentului 
275 825 192 28 16 

Patrimoniu și 
identitate 
culturală 

61 183 48 4 7 

TOTAL 2008 6024 1363 165 94 

https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ-ped

