16 februarie 2018
Bucureşti

COMUNICAT DE PRESĂ
privind administrarea proceselor de evaluare pentru competiţiile PNCDI III
În contextul aducerii în discuţie, în spaţiul public, a subiectului referitor la administrarea
proceselor de evaluare, UEFISCDI face următoarele precizări:
 Competiţiile organizate în cadrul Subprogramului „Resurse Umane” asociat PNCDI III sunt
coordonate din punct de vedere ştiinţific de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
(CNCS), consiliul consultativ al Ministerului Cercetării şi Inovării (MCI), şi administrativ
de către UEFISCDI;
 Procesele de evaluare se realizează în conformitate cu prevederile Pachetelor de informaţii
asociate competiţiilor, aprobate prin Ordin de Ministru. Derularea procesului de evaluare
este prezentată, transparent, în pagina web a UEFISCDI (vezi secţiunea „Proces de
evaluare- Informări” din paginile TE şi PD);
 Experții evaluatori implicați în procesele de evaluare, pentru competițiile TE și PD 2016,
sunt reprezentanți ai comunității științifice din România. Aceștia au fost selectați, în baza
profilului științific prezentat în platforma www.brainmap.ro, de către CNCS. Listele de
experţi au fost aprobate de MCI;
 Evaluarea unei propuneri de proiect este asumată deontologic de fiecare expert evaluator în
parte. Aceștia îşi declară, în scris, imparţialitatea şi competenţa în domeniul căruia îi
aparţine propunerea de proiect supusă evaluării, precum și confidențialitatea;
 În procesul de evaluare există dialog între aplicant şi evaluatori, aşa cum este prevăzut în
pachetul de informaţii. Răspunsul aplicantului (rebuttal) se adresează exclusiv experţilor
evaluatori. Nu există terțe persoane sau instituții care să intervină în acest dialog, precum și
în procesul de evaluare;
 În etapa de evaluare în panel au fost invitaţi raportorii proiectelor evaluate. Sedinţele au fost
moderate de reprezentanţi ai CNCS. În virturea rolului său strict administrativ, UEFISCDI a
solicitat membrilor panelurilor să verifice conţinutul Raportului final de evaluare, astfel
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încât să nu existe referiri la vârstă şi gen, să nu existe neconcordanţe între cele precizate în
fişa de evaluare şi conţinutul proiectului etc.
Ierarhizarea propunerilor de proiecte (rezultate preliminare) s-a stabilit prin consens, în
cadrul şedinţelor de panel, de către experţi;
 Comisiile de contestaţii, desemnate de CNCS, au analizat, în detaliu, toate contestaţiile
primite şi au decis notele finale;
 Rezultatele procesului de evaluare, care este de tip colegial (peer-review), sunt determinate,
exclusiv, de către evaluatori, conform practicilor internaţionale;
 Derularea proceselor de evaluare se realizează cu suportul tehnic al UEFISCDI (platforma
de evaluare, corespondenţă cu evaluatori/reprezentanţi CNCS/directori de proiecte, baze de
date);
 UEFISCDI rămâne fidelă principiului de a nu interveni administrativ asupra evaluării
ştiinţifice realizate de experţi din domeniu, în buna practică internaţională a agenţiilor de
finanţare;
 UEFISCDI, în calitate de administrator al competiţiei, poate interveni doar în situaţiile în
care se înregistrează abateri de la procedura de evaluare (sesizări primite din partea
evaluatorilor, aplicanţilor, autosesizări), nu însă asupra evaluarii științifice propriu-zise sau a
notelor, care sunt atributul exclusiv al experților, şi doar în colaborare cu CNCS;
 Listele scientometrice, realizate la nivelul UEFISCDI, pentru competiţii PNCDI III, vizează
clasificările revistelor indexate/cotate ISI, fiind actualizate anual (vezi referinţe 2016, 2017);
 La momentul lansării competiţiei, au fost utilizate clasificările existente la acea dată:
-

Listele editurilor cu prestigiu internaţional în domeniile Ştiinţelor Sociale, Artelor şi
Ştiinţelor Umaniste, realizate la nivelul CNCS în perioda 2011-2012. Nu există o
clasificare actualizată;

-

Ultima clasificare a revistelor internaţionale din domeniul Artelor şi Ştiinţelor Umaniste
a fost realizată de către European Reference Index for the Humanities (ERIH) în anul
2011. Ulterior baza ERIH a fost transformată în ERIH+ care doar indexează revistele,
fără a mai face o clasificare a acestora.
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