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București 
16.10.2015  
 
 
 Ca urmare a inițerii unei dezbateri publice asupra Pachetului de informații 
STAR Competiția C3-2015, accesibil la http://www.rosa.ro/index.php/ro/noutati-
rosa/stiri/60-stiri-slider/1271-dezbatere-publica-pachet-informatii-star-competitia-
c3-2015, Asociația Ad Astra formulează următoarele:  
 
 
A. Observații 
 
1. În secțiunea I.1.4 se menționează 3 subprograme: S1-Cercetare, S2-
Infrastructură și S3-Suport. Cu toate acestea, în pachetul de informații și în anexe 
nu se mai face deloc referire la subprogramul S2, ba mai mult, în secțiunea 
I.1.5.4 se precizează că proiectele de tip Infrastructură (PI) vor fi finanțate în 
cadrul subprogramului S3-Suport. Bănuim că este vorba despre o greșeală de 
tipar și proiectele PI sunt încadrate de fapt la subprogramul S2. 
 
2. În anexele 1-4, la secțiunea F-Evaluation, criteriul 3 este identic pentru toate 
tipurile de proiecte. Având în vedere că subprogramele S1 și S3 sunt centrate în 
primul rând pe un individ (directorul de proiect) și nu neapărat o organizație, 
firmă, consorțiu, precum și faptul că rezultatele așteptate în cadrul acestor două 
subprograme sunt de natură științifică (articole, brevete, rapoarte), ar fi de 
așteptat ca acest criteriu să se refere la background-ul tehnic și științific al 
directorului de proiect, nu al institutului, organizației, firmei, etc. pe care o 
reprezintă. Suportul instituției este important însă nu ar trebui să primeze în fața 
realizărilor personale (sau ale unui grup, dacă este cazul).  
 
3. În secțiunea II.2 sunt listate criterii pe baza cărora Autoritatea Contractantă 
poate modifica în cursul procesului de negociere nivelul solicitat de finanțare și 
durata proiectelor. Aceste informații apar doar în secțiunea dedicată proiectelor 
de tip CDI. Bănuim că sunt aplicabile tuturor tipurilor de proiecte. Oricum, 
considerăm că majoritatea acestor criterii sunt subiective sau necuantificabile. 
Singurul criteriu transparent care să justifice o modificare a nivelului solicitat al 
finanțării ori a duratei proiectului sunt recomandările evaluatorilor. 
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B. Sugestii și recomandări 
 
1. Impunerea de criterii științifice minime de eligibilitate pentru directorii de 
proiect. 
Pentru a asigura calitatea proiectelor propuse spre finanțare considerăm că este 
necesară impunerea unor condiții minime de eligibilitate pentru directorii de 
proiecte. În opinia noastră titlul de doctor constituie o condiție necesară pe care 
să o îndeplinească candidații pentru a putea aplica în calitate de director de 
proiect la competiția din subprogramele S1 și S3. Un alt criteriu absolut necesar 
pentru a putea aplica ca director de proiect este existența a cel puțin 2-5 articole 
științifice ca autor principal ori autor corespondent (pentru domeniile în care se 
publică cu precădere în grup, în numele unei colaborări, iar autorii sunt listați în 
ordine alfabetică pe articole, este necesară prezența unei scrisori oficiale din 
partea colaborării în care să se precizeze contribuția efectivă a candidatului), 
publicate în reviste de top din domeniile relevante (științe spațiale, inginerie, etc.), 
confirmate prin scor relativ de influentă de cel puțin 1, sau măcar existența unui 
brevet de invenții aplicat. Alternativ, pentru ierarhizarea revistelor se poate folosi 
sistemul utilizat de UEFISCDI, bazat pe scorul de influență AIS; în acest context 
revistele de top sunt cele din "zona roșie". 
 
2. Publicarea online a CV-urilor persoanelor cheie (așa cum apar în secțiunea 
C.2.3.a) din toate proiectele participante la competiție. 
Pentru transparență, recomandăm publicarea CV-urilor persoanelor cheie din 
proiectele înscrise în competiție. Procedura a fost adoptată în mai multe 
competiții coordonate de UEFISCDI (e.g. Tinere Echipe 2012). 
 
3. Evaluatorii să îndeplinească dublul criteriilor minime de eligibilitate de la 
punctul 1 de mai sus. 
Este o sugestie logică, având în vedere că evaluatorii trebuie să fie experți în 
domeniul științelor spațiale. 
 
4. Folosirea preponderentă a evaluatorilor străini.  
Ținând cont de faptul că în România numărul cercetătorilor și al întreprinderilor 
active în domeniul spațial este foarte redus, precum și de particularitățile 
sistemului de finanțare a cercetării, considerăm că situațiile de conflict de 
interese nu pot fi eliminate decât prin folosirea cu preponderență a evaluatorilor 
străini. Procedura descrisă în pachetul de informații prin care evaluatorii trebuie 
să-și declare eventualele conflicte de interese nu este pragmatică și experiența 
competițiilor anterioare este edificatoare. De asemenea, posibilitatea sesizării 
Autorității Contractante privind existența unor cazuri de conflict de interese ori 
abateri este nerealistă având în vedere că, așa cum este și normal, candidatul nu 
cunoaște identitatea evaluatorilor proiectului său.  
 
5. Precizarea bazelor de date din care au fost selectați evaluatorii și a 
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metodologiei folosite pentru desemnarea evaluatorilor pe proiecte. 
Recomandăm precizarea explicită în pachetul de informații a bazei or bazelor de 
date din care au fost selectați evaluatorii, precum și a metodei folosite pentru 
alocarea proiectelor fiecărui evaluator. De asemenea, ar trebui specificate 
criteriile după care sunt numiți raportorii. 
 
6. Fișele de evaluare individuale să fie puse la dispoziția candidaților împreună 
cu raportul de evaluare de consens. 
Pentru transparență, nu doar raportul de evaluare de consens, ci și fișele de 
evaluare individuale ar trebui puse la dispoziția candidaților.  
 
7. Publicarea listei de evaluatori folosiți efectiv în procesul de evaluare, precum și 
a afilierii acestora. 
Publicarea listei de evaluatori a devenit o practică obișnuită la competițiile 
coordonate de UEFISCDI. Este o politică pe care o salutăm și care sperăm să se 
generalizeze. În consecință, recomandăm adoptarea ei și în cazul competiției în 
discuție. În același context, în spiritul deschiderii spre comunicare manifestat de 
ROSA, Ad Astra ar aprecia dacă ar fi făcute publice și listele de evaluatori folosiți 
la competițiile anterioare, STAR-2012 și STAR-2013. 
 
Asociația Ad Astra 
 


