RE: PCE2016 - Rezultate preliminare / Contestatie PCE-2016-0108 (Fizica)
From:
To:

Friday, May 5, 2017 5:28 PM

"proiectePCE" <proiectePCE@uefiscdi.ro>
"Marilena Avrigeanu" <marilena.avrigeanu@nipne.ro>

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ " HORIA HULUBEI " - IFIN - HH
Stimată D-nă Dr. Marilena Avrigeanu
Referitor la contestaţia Dvs., înregistrată cu nr. 46/24.03.2017 cu privire la evaluarea propunerii de proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0108, vă facem
următoarele precizări:
- Evaluarea proiectelor a avut la bază principiul peer-review (evaluare colegială). Referenţiale diferite ale experţilor în evaluarea calităţii directorului
și a propunerii de proiect sunt elemente inerente, fapt ce a condus şi la decizia de a avea un proces de evaluare complex, conform pachetului de
informații aprobat pentru prezenta competiție;
- Cei trei evaluatori, care au acordat scoruri aproape identice, după primirea Rebuttal-ului Dvs., au agreat în unanimitate că argumentele aduse nu
justifică modificarea punctajului acordat inițial;
- Raportul final de evaluare pentru proiectul Dvs. reflectă opinia finală a celor 3 evaluatori, fiind votat în unanimitate de către aceştia şi, ulterior,
validat de către panel;
- Contestațiile au putut avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care directorul de proiect le consideră neconforme cu precizările din pachetul
de informații, neputând avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor. Cu toate acestea, s-a decis analiza în detaliu a tuturor contestațiilor
primite. În acest sens au fost constituite paneluri formate din experți independenți, pentru fiecare din cele 11 domenii.
Panelul constituit menționează că se pot depune contestații privind existența potențialelor vicii de procedură referitoare doar la propunerea personală
de proiect. Panelul a agreat nota finală de 62 puncte.
Având în vedere că aspectele semnalate de Dvs. nu se încadrează în categoria vicii de procedură, contestaţia nu poate fi admisă.
Cu stimă,
Irina Bițescu
Coordonator Program 4 – Cercetare Fundamentală și de Frontieră
Laura Badea
Responsabil tehnic proiecte
Serviciul Finantare proiecte de cercetare fundamentala
si dezvoltarea resurselor umane
Unitatea Executivă pentru Finanţarea
Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Tel: +4021 30 80 524, Fax: +4021 31 15 992
E-mail: laura.badea@uefiscdi.ro
Adresa: Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 6, camera 617, sector 1, Bucureşti
-----Original Message----From: Marilena Avrigeanu [mailto:m_avrig@yahoo.com]
Sent: 23 martie 2017 20:47
To: proiectePCE
Cc: marilena.avrigeanu@nipne.ro
Subject: Re: PCE2016 - Rezultate preliminare / Contestatie PCE-2016-0108 (Fizica)
Buna seara,

Va rog sa preluati fisierul PDF (3 pagini, incluzand un tabel de 2 pagini corespunzator intregului domeniu PCE-2016-Fizica) al contestatiei
subsemnatei, in calitate de director al propunerii de proiect PCE-2016-0108, fata de (i) Rezultatele preliminare care sunt disponibile la adresa:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4926/Rezultate-preliminare-PCE-2016-Etapa-II.html, precum si (ii) Raportul final de evaluare al propunerii mentionate ma
sus.
Cu stima,
Marilena Avrigeanu
---------------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Marilena Avrigeanu,
Assoc. Prof. at Bucharest University Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH), 30
Reactorului Str., P.O.Box MG-6, 077125 Magurele, Ilfov Romania
Tel: +40-21-4046125,
Fax: +40-21-4574440
E-mail: marilena.avrigeanu@nipne.ro ,URL: http://tandem.nipne.ro/~mavrig/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On Fri, 3/17/17, pceprojects@uefiscdi-direct.ro <pceprojects@uefiscdi-direct.ro> wrote:
Buna seara,
Va informam ca procesul de evaluare pentru "Proiecte de Cercetare Exploratorie", competitia 2016, a fost finalizat.
Rezultatele preliminare sunt disponibile la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4926/Rezultate-preliminare-PCE-2016-Etapa-II.html.
In contul Dvs. din platforma UDiManager (http://uefiscdi-direct.ro) puteti vizualiza Raportul final de evaluare.
Pentru accesarea Raportului final de evaluare, dupa autentificare, accesati Submitted Projects, apoi butonul PHASE II - FINAL REPORT din dreptul
proiectului.

In cazul in care nu va reamintiti datele contului, le puteti recupera utilizand optiunea "Password Recovery" din pagina "Log In".
Adresa de email asociata contului dvs. este: mavrig@ifin.nipne.ro
Contestatiile se pot transmite in perioada 20 - 24 martie 2017 prin e-mail la adresa proiectePCE@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.5992, sau direct
la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucuresti.
Contestatiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedura pe care candidatul le considera nonconforme cu precizarile din pachetul de informatii.
Contestatiile nu pot avea ca obiect punctajele si comentariile asociate criteriilor de evaluare.
Cu stima,
Irina BITESCU
Coordonator Program

