Consiliul Național al Cercetării Științifice

În data de 07 iunie 2021 au fost lansate simultan trei competiții:


Proiecte de cercetare postdoctorală (PD 2021), la care au fost depuse 368 proiecte;



Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE 2021),
cu 743 proiecte;



Proiecte de cercetare exploratore (PCE 2021), cu 857 proiecte;

ajungându-se astfel la un total de 1.968 proiecte depuse, din care 1.808 au fost declarate
eligibile și au intrat în procesul de evaluare.
Pentru evaluarea acestora a fost necesară invitarea unui număr mare de experți evaluatori
care să completeze cele 5.424 fișe de evaluare individuală necesare. Pentru fiecare
proiect, s-a avut în vedere ca evaluarea să se facă în exclusivitate de experți de la
instituții din străinătate (cu excepția unor proiecte cu specific românesc din domeniul
Științelor Umaniste) care să îndeplinească criteriile de eligibilitate specificate prin
pachetele de informații ale competițiilor. Ca urmare, procesul de alocare a proiectelor
către experții evaluatori a durat mai mult decât s-a estimat inițial. La acest lucru s-a
adăugat și faptul că au existat multe situații în care experții evaluatori s-au retras din
procesul de evaluare sau au întarziat foarte mult finalizarea fișelor individuale de
evaluare.
Aceste situații au dus la creșterea cu aproximativ 2 luni a duratei procesului de evaluare
și, evident, la imposibilitatea de a respecta calendarul propus inițial pentru toate cele trei
competiții.
La acest moment au fost alocate toate fișele de evaluare și aprox. 55% din proiecte au
Raportul de consens finalizat. Dupa finalizarea tuturor rapoartelor de consens urmează
“Etapa de evaluare în panel” pentru competițiile TE 2021 și PCE 2021, astfel încât
estimăm că rezultatele preliminare ale acestor două competiții vor putea fi publicate cel
târziu la data de 20 februarie 2022 iar rezultatele preliminare pentru competiția PD 2021
vor putea fi publicate la 30 ianuarie 2022.
Contractarea proiectelor va avea loc, cel mai probabil, începând cu 15 martie 2022.

