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Comunicat CNCS legat de rezultatele competiţiei 2011 

 

Competiţia CNCS din 2011 a fost gândită ca un punct de cotitură în finanţarea competitivă a cercetării din 

România, fiind organizată astfel încât să implementeze bunele practici internaţionale, după modelul agenţiilor 

de finanţare de prestigiu din străinătate. 

Pentru prima oară în istoria competiţiilor de granturi din ţară, procesul de evaluare a fost efectuat 100% cu 

evaluatori din străinătate*. Deşi legea preciza că este nevoie de minim 50% evaluatori din străinătate, CNCS a 

considerat necesar ca acest procent să fie în această competiţie de 100%. Motivul acestei decizii a fost acela că 

au fost stabilite criterii de eligibilitate riguroase, cu scopul de a concentra resursele pe grupurile foarte 

performante, criterii care au redus serios numărul celor eligibili să intre în competiţie, şi, implicit, numărul celor 

eligibili ca experţi evaluatori. În consecinţă, pentru a elimina posibilitatea apariţiei unor situaţii de conflicte de 

interese, CNCS a hotărât să aplice procedurile legale în sensul lor maximal. S-a respectat întru totul procedura 

descrisă la începutul competiţiei, asigurându-se: 

(1) corectitudinea şi calitatea evaluării (ex. toţi evaluatorii îndeplinesc standardele minimale de 

eligibilitate impuse candidaţilor înscrişi la competiţie);  

(2) evitarea conflictului de interese (ex. evaluatorii au fost alocaţi în mod automat şi aleator, doar pe 

baza expertizei acestora şi a cuvintelor cheie/temelor de cercetare, fără a se cunoaşte numele directorilor de 

proiecte şi ale evaluatorilor alocaţi);  

(3) transparenţa (ex. prin feedback-ul detaliat oferit directorilor de proiecte);  

(4) confidenţialitatea (ex. Protejînd experţii şi evaluările acestora) . 

Credem că această competiţie va constitui un reper pentru programe similare din România şi va 

recredibiliza procesul de alocare a resurselor financiare, contribuind astfel la concentrarea resurselor în 

grupurile performante, care pot asigura un avantaj competitiv României în arena internaţională. 
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*Notă: Pentru un grant scris în limba română, ca singură excepţie,  s-a utilizat un evaluator din ţară. 

 


