13 decembrie 2017
Bucureşti

COMUNICAT DE PRESĂ
Proces de evaluare competiţie
Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)
Având în vedere că în spațiul public a fost semnalată o posibilă abatere de la normele şi uzanţele
deontologiei academice a unui expert evaluator în cadrul competiției 2016 pentru Proiecte de
cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE), facem următoarele precizări:


În calitate de coordonator administrativ al competiției, Unitatea Executivă pentru
Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) a
informat Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), care este coordonatorul
ştiinţific al competiţiei, pentru a analiza situaţia;



UEFISCDI manifestă toleranță zero față de orice abatere de la normele şi uzanţele
deontologiei academice;



Dorim să mulțumim tuturor celor care au semnalat/semnalează astfel de cazuri şi îi
asigurăm că vom întreprinde toate demersurile necesare, ce intră în competenţa noastră de
coordonator administrativ al competiţiei, de a soluţiona/evita situaţii de acest gen;



Procesul de evaluare peer-review a presupus validarea/selectarea experţilor evaluatori de
către CNCS din platforma www.brainmap.ro, aprobarea de către MCI a listelor experţilor
evaluatori validaţi de CNCS şi alocarea automată, prin platforma de evaluare
www.uefiscdi-direct.ro, a propunerilor de proiecte declarate eligibile;



Propunerile de proiecte sunt evaluate de experţi recunoscuţi internaţional care îndeplinesc
o serie de criterii de eligibilitate prezentate in pachetul de informatii. Fiecare evaluator îşi
declară în scris imparţialitatea şi competenţa în domeniul căruia îi aparţine propunerea de
proiect supusă evaluării, precum şi confidenţialitatea. Evaluatorul se obligă ca în orice
moment, pe parcursul procesului de evaluare, dacă constată că una dintre aceste condiţii nu
este satisfăcută sau că se găseşte în conflict de interese, să notifice în scris UEFISCDI.
Responsabilitatea acordării punctajelor şi comentariilor revine în totalitate experţilor
evaluatori.

Pentru descrierea în detaliu a procesului de evaluare, vă rugăm să consultați documentul disponibil
aici.
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