COMUNICAT
Într-un comunicat al Partidului Social-Democrat (PSD), dat publicității în data de 01.07.2012, se fac
afirmații care se referă indirect la activitatea Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS).
Pentru corecta informare a opiniei publice, CNCS consideră necesare următoarele precizări
referitoare la evaluarea propunerilor de proiecte din competiția de Proiecte Complexe de Cercetare
Exploratorie (PCCE) 2011-2012.
Toate propunerile de proiect au fost evaluate exclusiv de către experți internaționali cu performanțe
științifice excepționale. Toți experții au semnat o declarație de confidențialitate și imparțialitate,
precum și o declarație referitoare la respectarea conflictelor de interese. Selectarea experților s-a
făcut automat pe baza unei aplicații informatice, iar alocarea proiectelor spre evaluare, s-a realizat
strict pe baza compatibilității între tematica proiectului și expertiza evaluatorului. În plus, cu excepția
a doi experti folosiți la Științe Sociale și Economice, nici o altă persoană cu afiliere la o instituție din
România nu a participat în calitate de expert evaluator la acest proces; cu atât mai puțin membri ai
CNCS sau reprezentanți ai Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului (MECTS) sau ai
Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS). Pe toată durata evaluării, nu a existat nici un
fel de presiune sau intervenție cu scopul influențării punctajului acordat sau a facilitării accesului la
finanțare a vreunui proiect.
În concluzie, afirmațiile conform cărora vreunul dintre câștigătorii acestor proiecte, inclusiv domnii
acad. prof. dr. Marius Andruh și respectiv dr. Lucian Pintilie, ar fi obținut finanțare pe alte criterii
decât cele pur științifice sunt complet nefondate și umbresc nejustificat activitatea extrem de
complexă pe care CNCS a desfășurat-o pentru coordonarea științifică a competiției de proiectei PCCE
2011-2012.

Detalii privitoare la modul de organizare al competiției PCCE 2011-2012
Competiția (PCCE) a fost deschisă la data de 28.06.2011, apelul vizând proiecte ce presupun formarea
unor consorții de grupuri de cercetare din România cu scopul abordării unor teme de cercetare
multidisciplinare de mare anvergură. În cadrul acestei competiții au fost depuse 73 de proiecte,
dintre care 56 au fost declarate eligibile, în urma verificării respectării standardelor de eligibilitate
științifică ale directorilor de proiect, standarde care în cazul acestui tip de proiecte sunt deosebit de
selective.
Fiecare propunere de proiect a fost evaluată inițial de către 4 experți internaționali. Experții au fost
identificați aleatoriu folosindu-se un program informatic care a procesat informații disponibile în
baze de date internaționale ce reprezintă fluxul principal de publicații. În cadrul acestui proces de
automat de identificare s-a folosit ca unic criteriu de selecție nivelul de impact al publicațiilor
științifice ale potențialilor evaluatori. Pentru evitarea oricăror posibile erori ale programului
informatic, comisiile de specialitate ale CNCS au validat fiecare expert în parte. După identificarea
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experților eligibili, alocarea proiectelor spre evaluare s-a făcut strict pe baza corespondenței între
domeniul de expertiză al evaluatorului și tema proiectului de evaluat.
În urma acestei prime faze de evaluare, proiectele care au primit un punctaj mediu de cel puțin 80p
(dintr-un maxim de 100p) au făcut obiectul unei noi runde de evaluare, desfășurată în cadrul unor
paneluri de experți internaționali, format din persoane care au participat la faza de evalure
individuală. La nivelul fiecăruia din cele 11 domenii de ierarhizare, membrii panelului au analizat
comparativ punctele tari și punctele slabe ale tuturor proiectelor calificate în această fază și au
alcătuit, pentru fiecare domeniu, câte o listă ierarhizată a proiectelor recomandate pentru finanțare.
Toți experții implicați în evaluarea proiectelor depuse în cadrul competiției PCCE, atât în cadrul
primei runde cât și la nivel de panel, sunt afiliați la instituții din străinătate, mai precis din țările
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), cu excepția celor doi experți
menționați anterior.
Un număr de 11 reprezentanți ai comisilor de specialitate ale CNCS au acționat ca moderatori în
cadrul panelurilor de experți, cu rol strict administrativ, fără a avea posibilitatea de a exprima opinii
cu privire la calitatea științifică a proiectelor. Acești moderatori au fost selectați cu respectarea
tuturor regulilor privind conflictele de interes. În plus, pentru a se asigura imposibilitatea influențării
în vreun fel a procesului de evaluare, s-a decis la nivelul CNCS ca moderatorii să nu acționeze în
cadrul domeniilor supervizate de comisia de specialitate care i-a desemnat
Evaluarea proiectelor din competiția PCCE 2011 a fost finalizată în aprilie 2012, adică la câteva luni
după încheierea mandatului Domnului Ministru Daniel Funeriu.
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