
 

Conform Pachetelor de Informații pentru Programele IDEI și RESURSE UMANE, aprobate prin 

Decizia Președintelui ANCS, pentru fiecare proiect depus în Competiția 2011 procesul de evaluare 

trebuie să fie asigurat de cel puțin 50% experți din străinătate, din celelalte state ale Uniunii 

Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. 

Experții utilizați în procesul de evaluare trebuie să îndeplinească standardele minime de eligibilitate, 

stabilite pentru directorii de proiecte. 

În această primă competiţie organizată de CNCS s-a urmărit ca procesul de evaluare să fie 

realizat într-un procent cât mai mare (100% dacă va fi posibil) de către experți din străinătate. Astfel, 

conform procedurii prezentate în Comunicatul CNCS din 12 mai 2011 privind modalitatea de selecție 

a experților evaluatori, au fost contactați în prima etapă 13.282 posibili experți (ce îndeplineau 

standardele minimale de eligibilitate), din care au răspuns afirmativ 1.854 experți. După o primă 

alocare a proiectelor eligibile pentru experții care și-au exprimat disponibilitatea de a participa la 

procesul de evaluare, un număr de 383 fișe individuale au rămas nealocate. Ulterior au fost 

transmise invitații de participare la procesul de evaluare către alţi 14.331 posibili experți din 

strainătate. Dintre aceștia au răspuns afirmativ 1.193 experți. În procesul de alocare nu au putut fi 

folosiți toți experții disponibili pe anumite domenii din cauza numărului mai mic de propuneri de 

proiecte eligibile față de numărul de experți pe domeniile respective. După începerea procesului de 

evaluare, s-a constatat că unii dintre experții care inițial s-au declarat disponibili au refuzat ulterior să 

mai evalueze, din diverse motive. Totodată, conform procedurii de evaluare experții evaluatori au 

avut posibilitatea de a refuza proiecte alocate declinându-și competența. Astfel, proiectele refuzate și 

proiectele din conturile experților care nu au mai fost disponibili au fost realocate către alți experți 

evaluatori. 

Gradul de finalizare a procesului de evaluare în etapa individuală, în data de 24 august 2011 arată 

astfel: 

 Program IDEI_Proiecte de Cercetare Exploratorie (tip PCE) – 86,49% 

 Program RESURSE UMANE_Proiecte de cercetare postdoctorală (tip PD) – 86,11% 

 Program RESURSE UMANE_Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe 

de cercetare independente (tip TE) – 86,21% 

 

Având în vedere cele menționate, termenul limită pentru publicarea rezultatelor preliminare se 

modifică din 29 august 2011 în 15 septembrie 2011. 
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