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Stimaţi Domni,
Referitor la mesajul Dvs. cu privire la competiția 2016 - Proiecte de cercetare pentru stimularea
tinerelor echipe independente (TE), vă aducem la cunoştinţă următoarele:


Conform reglementarilor legale, subprogramul Resurse Umane este coordonat ştiinţific de CNCS
şi administrativ de UEFISCDI.



Validarea experţilor evaluatori a fost realizată integral de CNCS, dintre experţii înregistraţi în
platforma www.brainmap.ro, care au încărcat declaraţia pe propria răspundere privind respectarea
normelor de etică şi au avizul instituţiei de unde provin, ţinând cont de criteriile de performanţă
impuse prin pachetul de informaţii al competiţiei TE. Lista evaluatorilor selectaţi de CNCS a fost
aprobată de MCI.



Conform legislaţiei în vigoare, fiecare conducător de program publică anual, pe pagina web
proprie, „lista experţilor folosiţi pentru evaluarea proiectelor de la competiţiile din anul
precedent”, dar nu înainte de finalizarea competiţiei. UEFISCDI publică aceste liste începând cu
anul 2007.



Toate şedinţele de panel au fost prezidate de un reprezentant al CNCS, coordonator de panel. La
finalul perioadei organizării şedinţelor de panel (18 decembrie 2017), din cei 504 Raportori, 297
Raportori au fost prezenţi în sală si 100 Raportori pe Skype. Din cele 1.128 propuneri de proiecte,
pentru 241 Raportorii nu au fost prezenţi. Dintre acestea 214 au avut consens stabilit, iar 27
propuneri de proiecte nu au avut consens.



Pentru evaluarea în panel a propunerilor de proiecte al căror Raportor nu a putut fi prezent în sală
şi nici pe Skype, fiecare propunere de proiect şi rezultatul evaluării la nivel individual au fost
prezentate de către coordonatorul panelului, discutate în plen şi agreată nota finală. Proiectele fără
consens stabilit la evaluarea individuală au fost analizate în detaliu, fiind stabilite notele finale şi
redactate rapoartele finale de evaluare.



Pentru evitarea conflictelor de interese, la începutul şedinţelor de panel s-a precizat că Raportorii
să nu participe la discuţiile panelului pentru propunerile de proiecte din instituţia de unde provin.
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