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Raport asupra consultării publice 

privind pachetul de informații al competiției PCE 2012 

 

 

La începutul lunii februarie, CNCS a invitat comunitatea academică să își prezinte observațiile față de 

pachetul de informații pentru noua competiție de Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE). 

Ca urmare a acestui demers, în perioada 2-12 februarie 2012 au fost primite peste 180 de mesaje de la 

aproximativ 170 de cercetători. Mesajele au provenit majoritar de la instituții de cercetare din 12 centre 

universitare din țară, peste 80% dintre acestea fiind transmise din București, Cluj-Napoca, Iași și 

Timișoara. Au fost primite de asemenea câteva mesaje de la cercetători români din străinătate, din 

Australia, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda și SUA. 

Din perspectiva domeniilor de cercetare, observațiile au venit de la cercetători ce acoperă toate cele 11 

domenii majore în care vor fi depuse proiecte în competiția din acest an. Cele mai multe mesaje (peste 

65%) au fost legate de patru dintre aceste domenii: științe inginerești, medicină, științe umaniste și fizică. 

Mesajele au fost procesate de o echipă formată din membri ai CNCS, rezultând inițial peste 400 de 

observații individuale care au fost grupate în liste, funcție de frecvența și problematica adresată. Aceste 

liste au fost puse la dispoziția tuturor membrilor CNCS spre analiză și dezbatere.  

Principalele teme ale mesajelor primite au fost: criteriile de eligibilitate, sugestii privind procesul de 

evaluare, aspecte legate de formarea și componența echipelor de proiect, precum și diverse chestiuni de 

natură juridică. Peste 60% dintre observații s-au referit la criteriile de eligibilitate, care ar fi prea exigente 

în contextul specific anumitor domenii, sau dimpotrivă, prea permisive. Alte comentarii au solicitat 

clarificări punctuale legate de modul de aplicare a criteriilor. 

Ca urmare a analizei mesajelor primite și a dezbaterilor din interiorul CNCS, s-a luat un număr de decizii 

de modificare a pachetului de informații. Mai mult, în privința câtorva puncte esențiale ce au fost 

dezbătute și votate în prealabil în cadrul CNCS, s-a decis reluarea dezbaterii și a votului, pentru a se ține 

seama de noile argumente care s-au degajat din consultarea publică. 

Cele mai importante modificări ale pachetului de informații, rezultate în urma consultării publice, sunt 

următoarele: 

 Procesul de evaluare a fost modificat semnificativ; astfel, în versiunea finală, membrii panelului 

sunt selectați dintre raportori pentru a se asigura o mai bună conectare a fazei de evaluare în 

panel cu cea de evaluare individuală. În plus, răspunsul aplicantului este solicitat înaintea 

discuțiilor de atingere a consensului, ceea ce permite ca procesul de consens să ia în calcul toate 

punctele de vedere; 

 Fișa de evaluare a fost simplificată reducându-se la patru numărul de criterii punctate. Ca o 

consecință a acestui fapt, a fost simplificat și formularul de aplicație, fiind comasate secțiunile 

B3.2 și B3.3; 

 Au fost rafinate criteriile de eligibilitate pentru Științele Umaniste pentru a se ține cont în mod 

explicit de specificitățile domeniilor Muzică, Arhitectură și Arte; 

 Au fost reformulate și completate o serie de definiții pentru a elimina cât mai multe potențiale 

confuzii. 
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În plus, în urma consultării publice, au fost luate câteva decizii menite să adreseze mai multe potențiale 

probleme legate de modul de desfășurare a competițiilor din 2012: 

 A fost extins termenul până la care se pot contracta proiecte de către câștigătorii care la acest 

moment sunt implicați în proiecte de tip POS DRU. Astfel, toți cei al căror proiect POSDRU se 

încheie până la data de 30.04 2013 pot participa la competiția 2012. 

 Va fi publicat un Ghid al Evaluatorului. Ne așteptăm ca prin acest ghid să creștem 

uniformitatea evaluării, întrucât toți evaluatorii se vor baza pe un set clar și explicit de 

instrucțiuni. În același timp, ghidul va crește și transparența evaluării, întrucât aplicanții vor ști 

exact după ce reguli vor fi evaluați. Ghidul va deveni disponibil până la sfârșitul lunii martie. 

 Va fi elaborat un scurt ghid de utilizare a portalului KVK. Ghidul va deveni disponibil până la 

sfârșitul lunii martie. 

 Documentul intitulat “Întrebări Frecvente” este în curs de completare cu răspunsurile la cele 

mai multe din întrebările formulate în mesajele primite. 

 La încheierea procesului de evaluare, listele de evaluatori vor fi publicate defalcat pe domenii, 

pentru a facilita identificarea experților ce au contribuit la evaluare într-un anumit domeniu. 

Având în vedere numărul mare de mesaje primite, precum și importanța multor observații care au fost 

făcute, CNCS a decis amânarea cu două săptămâni a lansării competiției pentru a aloca suficient timp de 

analiză tuturor observațiilor primite, inclusiv celor care nu au fost soluționate favorabil în noul pachet de 

informații. 

Mulţumim tuturor celor care, în perioada dezbaterii publice, au manifestat interes faţă de programele 

CNCS de finanţare a cercetării ştiinţifice şi au deschis calea unui dialog universal cu întreaga comunitate 

de cercetători în sprijinul cărora sunt gândite aceste programe. Mesajele primite au determinat o dezbatere 

reală a aspectelor problematice ale cercetării românești, având un impact concret asupra variantei finale a 

pachetului de informații. Asumând idealul unei integrări autentice şi performanţe a cercetării româneşti în 

comunităţile internaţionale de profil, sperăm ca acest dialog să continue şi să îşi manifeste natura lui 

constructivă în direcţia acestui ideal. 

 

 


