1. Conf. Legii Educatiei Nationale, art. 139, un program de studii poate avea 3 forme de
organizare (cu frecventa, cu frecventa redusa si la distanta. Un program de studii se raporteaza o
singura data pentru toate cele 3 forme de organizare, sau se raporteaza de 3 ori (pentru fiecare
forma de organizare in parte)?
La A5 – Numarul de programe, se raporteaza agregat, o singura data, pentru toate cele 3
forme de organizare.
2. Pentru anii universitari in care au functionat programe de studii de scurta durata (colegiu) si
care nu se mai regasesc in actuala structura, cum vor fi contabilizate datele respective(nr.
studenti, cadre didactice,etc.)
Pentru programele care au fost evaluate si autorizate/acreditate ca programe de licenta,
datele se vor raporta pe anii aferenti.
3. Conform art.70 alin.(3)-(6) din Legea invatamantului nr 84/1995, institutiile de invatamant
puteau organiza studii de masterat cu aprobarea senatului in domenii in care era acreditat cel
putin o specializare. Aceste programe vor intra in completarea grilei de ierarhizare sau nu?
Aceste specializari sun supuse acreditarii in perioada imediat urmatoare.
Daca programul de master a functionat legal in perioada respectiva, se raporteaza
indiferent daca a fost sau nu evaluat de aracis
4. In legatura cu standardul PI 1 privind personalul didactic cu norma de baza, respectiv asociat;
In universitati exista personal cu norma de baza care efectueaza ore in regim de plata cu ora,
respectiv cumul de functii, in anii anteriori legislatiei actuale; Cum vor fi introduse aceste date in
grila de ierarhizare pe universitate si domenii astfel incat nr. de personal pe universitate sa
coincida cu fractiile de pe domenii?
Se declara numarul total al persoanelor care detin norma de baza conform legislatiei in
vigoare la acel moment, angajate cu carte de munca si contract pe perioada nedeterminata.
Persoanele care au efectuat in regim de plata cu ora sau prin cumul activitati didactice nu
vor fi declarate daca nu au si norma de baza in cadrul domeniului/programului
universitatii. Pentru aceste persoane exista variabila I 1.2.
A nu se confunda numarul de persoane titulare (cu norma de baza in universitate) cu
numarul de posturi din statul de functii a caror incarcatura didactica se realizeaza in regim
de plata cu ora sau prin cumul.
5. In cazul in care un cadru didactic are in norma ore la o disciplina cu studenti din mai multe
domenii de ierarhizare cum se calculeaza valoarea fractiei pe domeniu?
Aici se are in vedere apartenenta cadrului didactic la o anumita catedra/departament, iar
decizia de alocare se ia in functie de corespundenta dintre domeniului de ierarhizare si
catedra unde este titular.

6. Referitor la Codul unic al universitatii. Unde gasim acest cod? Este codul CAEN? Daca nu
cum il putem accesa?
Nu se completeaza de catre universitati; se va completa automat de catre program.
7. Cum se procedeaza cand pentru un domeniu de ierarhizare avem spatii, laboratoare,
videoproiectoare, calculatoare, carti, reviste, conducatori de doctorat, asociati si altele, care sunt
utilizate/participa si la alte domenii de ierarhizare?
Se trec fractionar (proportional cu ponderea de utilizare sau de participare, cf orarului
unde este cazul) pe domenii de ierarhizare.
8. In cazul in care la un articol stiintific, din colectivul de autori fac parte studenti, doctoranzi,
postdoctoranzi si cadre didactice pensionare cu conducere de doctorat din universitate, acestia
sunt luati in calcul la domeniul caruia sunt afiliati, sau doar autorii cu norma de baza?
Se iau in calcul toti, dar in functie de cerinta fiecarei variabile din cadrul chestionarului.
9. Este cunoscut faptul ca la admitere un candidat poate face optiuni la mai multe
domenii/facultati din universitate. Cum este acesta luat in calcul pentru variabila (P) X 18 din
Ghid? Precizez ca in unii ani candidatii din aceasta categorie au platit o singura taxa de admitere,
iar in alti ani cate o taxa la fiecare facultate/domeniu la care s-au inscris.
Numarul de candidati trebuie sa fie egal cu nr de taxe de admitere platite; daca un
candidat s-a inscris, platind o singura taxa, la mai multe programe (mai multe optiuni in
fisa) se va lua in considerare prima optiune.
10. La calculul programelor de studii si al studentilor aferenti se considera si fostele "Colegii"
care au mai functionat in intervalul de evaluare, dupa 2005?
Da. Acele date vor fi raportate corespunzator ciclului de studii universitare unde au fost
organizate.
11. În legatura cu indicatorii C.2.1 si C2.2 este vorba despre proiectele castigate in anii respectivi
(2006, 2007, 2008, 2009, 2010) sau este vorba despre proiectele aflate in derulare in acei ani
Se raporteaza proiectele obtinute in anul respectiv (2006, 2007, etc.).
12. In legatura cu indicatorii C2.3, C2.4, trebuie trecuta valoarea proiectelor in care suntem doar
coordonatori sau si cele in care suntem parteneri
Da. Se trec ambele, conform tabelelor de completare. E.g. veti trece date atat pentru
proiectele in care sunteti partener principal, cat si pentru cele in care sunteti doar partener

13. In legatura cu indicatorii C2.3, C2.4, se trec sumele negociate la contractare sau cele
rambursate la finalul proiectelor?
Se trec sumele negociate si contractate; raportarea se realizeaza in RON.
14. Pentru proiectele europene se raporteaza sumele in euro sau in lei?
Raportarea se realizeaza asa cum cere indicatorul (ron). Sumele raportate trebuie sustinute
prin documente justificative.
15 Referitor la Indicatorul A, A5 numar de programe trebuie mentionate si programele care s-au
finalizat cu diploma de absolvire intrucat in tabel nu apare Absolvire?
Aveti cumva programe de studii universitare care nu dau diplome de absolvire?
Indicatorul este foarte clar definit!
16. Va rog sa ne precizati cum se raporteaza cartile publicate la edituri internationale/CNCS daca
sunt 2 sau mai multi autori cu contributii nediferentiate.
Indicatorii solicita declararea numarului de carti, indiferent de numarul de autori.
17. Legat de articole: se pot trece si Abstractele?
Se trec doar lucrarile stiintifice definite de catre indicator
18. Pana in anul 2007 in cadrul Universitatii au functionat si colegii universitare, care ulterior au
fost desfiintate. Declaram si informatiile cu privire la acestea?
Da.
19. Există programe de licență / masterat care au fost organizate în baza unor adrese emise de
Minister și nu neapărat în baza unui OM sau a unei HG. Se contabilizeaza si acestea?
Da, se raporteaza toate programele de studii licenta/masterat care au functionat legal
20. Unde se incadreaza domeniul Inginerie Economica in Constructii?
Programul de inginerie economica in constructii apartine domeniului de ierarhizare
„inginerie si management”.
21. Specializarea Relatii internationale si studii europene in ce domeniu de ierarhizare intra?
Specializarea Relatii internationale si studii europene apartine domeniului de ierarhizare
„stiinte politice”.

22. Este posibil sa ne trimiteti o forma draft/word a CHSTIONARULUI?
Nu se poate transmite o forma word.
23. Exista mastere interdisciplinare, spre exemplu Fizica si Chimie. Acestea la care domeniu se
incadreaza?
Optati pentru un domeniu de ierarhizare dintre cele relevante
24. Daca masteratul sau directia de studii este organizat in colaborare cu o alta Universitate?
Nu conteaza, il treceti ca oferta a universitatii dvs.
25. La absolventii cu diploma, se raporteaza si absolventii de la alte universitati care au sustinut
examenul de licenta la universitatea noastra?
Nu
26. Ce date despre biblioteci se raporteaza in cazul in care Biblioteca Centrala Universitara (care
deserveste universitatea) este entitate juridica distincta?
Se raporteaza date doar despre bibliotecile care aparitin universitatii.
27. Cum se raporteaza dotarea pentru spatiile folosite in comun de mai multe domenii?
Se trec fractionar (proportional cu ponderea de utilizare sau de participare, cf orarului
unde este cazul) pe domenii de ierarhizare.
28. In Exemplul dat de dv. in Manualul de utilizare - intrebari frecvente - pentru variabila I1.1
din Ghid(personal de predare si cercetare cu norma de baza) este valabil si pentru asociati
(variabila I1.2), ori aici se considera numarul intreg/total de cadre didactice asociate, care
participa la activitatile din domeniul evaluat, indiferent cate norme/ore acopera acesta?
Da, se aplica si la I1.2
29. In manualul de utilizare de pe site exista si urmatoarea precizare:
O publicatie poate avea un singur autor sau mai multi. Daca are un singur autor care apartine
unui singur domeniu, atunci nu-i nicio problema de contabilizare. Cand o publicatie are mai
multi autori care apartin unor domenii diferite, atunci: (a) se stabilesc proportii pe autori; (b) se
aduna proportiile pe domenii; (c) numarul total de publicatii pe universitate trebuie sa coincida
cu suma numerelor publicatiilor pe domenii.

Daca un articol are autori din acelasi domeniu dar din universitati diferite se declara fractionat
intre universitati sau fractionarea se face doar la rezultatele din cadrul Universitatii noastre?
Se declara fractionat intre universitati.
30. Referitor la Numarul de publicatii pe domeniu: Ce se intampla daca o publicatie are doi
autori, spre exemple unul de la domeniul Fizica, celalalt de la domeniul Chimie? Din indicatii se
pare ca fiecare autor primeste 0.5 din publicatie. Dar daca in lista de autori exista si unul din
afara universitatii? Spre exemplu, un autor a publicat cu un coleg din strainatate. Domeniul
primeste un articol, sau 0.5 din el?
0,5 din articol
31 In cadrul Facultatii de stiinte Juridice functioneaza programul ORDINE SI SIGURANTA
PUBLICA.
Programul ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA face parte din domeniul de ierarhizare
„Stiinte militare, informatii si ordine publica”
32. Departamentul de pregatire a personalului didactic, va depune un dosar separat in domeniul
de ierarhizare Stiinte ale educatiei?
In cadrul acestui exercitiu nu se depun dosare. Se raporteaza date in forma online. Datele
care se completeaza sunt cele care fac referire la programele de studii universitare si la
universitati, in ansamblu.
33. Un proiect international ce nu s-a derulat financiar prin universitate unde se incadreaza?
Nu se raporteaza
34. La criteriul CI1.4. Ce cuprind investitiile materiale?
Investitii in mijloace fixe puse la dispozitia procesului de invatamant.
35. Ce cuprinde criteriul CI2.4 (explicitat)?
Fondurile vor fi defalcate pe categoriile mentionate la CI2.4 conform utilizarii concrete a
acestor fonduri (pentru cercetare, predare sau infrastructura) in universitatea dvs.
36. Numarul de calculatoare aflate la dispozitia studentilor dintr-un domeniu se va insuma
ulterior in situatia pe universitate ( avand in vedere ca mai multi studenti de la mai multe
programe acceseaza aceleasi calculatoare)?
Datele care se raporteaza pe universitate NU se vor insuma, ulterior, pentru a fi raportate
in chestionar la variabilele pentru universitate. Deci, se va raporta numarul total de
calculatoare care exista fizic.
37. Daca in cadrul unei universitatii, exista 2 facultati, pe acelasi domeniu de ierarhizare, in două
locaţii distincte (Fac de Drept din Bucuresti si Fac de Drept din Tg Jiu) se va crea cate un cont
pentru fiecare?
Nu, se vor raporta date cumulat, pentru acelasi domeniu de ierarhizare

38. Conform metodologiei din Manualul de utilizare privind completarea chestionarului de
evaluare a universitatilor si a domeniilor de studii, am calculat proportiile din norme si am
insumat aceste proportii pentru a obtine numarul de persoane care predau intr-un domeniu.
Caz concret:
Nr. total de norme = 14.48
din care ocupate cu titulari baza = 10.35
titulari plata cu ora = 1.48
asociati = 2.65
Intrebare: Fractiile de norme pentru cadrele didactice titulare care tin ore din posturi vacante in
regim de plata cu ora cum le contabilizam?
Daca le adunam la total titulari numarul persoanelor cu norma de baza pe universitate va fi mai
mare decat numarul de cadre didactice titulare (cazul prezentat 11.83 total titulari fata de 10.35
titulari baza), sau aceste persoane ii socotim ca persoane asociate pentru activitatile desfasurate
peste norma de baza.
Nu este vorba despre norme, ci despre cadre didactice si de cercetare fizice; se are in
vedere apartenenta cadrului didactic la o anumita catedra/departament, iar decizia de
alocare se ia in functie de corespundenta dintre domeniului de ierarhizare si catedra unde
este titular.
39. Va rog sa ne precizati daca la capitolul A6, Numar total de studenti, se inregistreaza
doctoranzii fara frecventa cu taxa, in material se solicita doar invatamant la distanta si cu
frecventa redusa?
La frecventa redusa
40. La Capitolul I 2.11Absolventi , ce se intelege prin absolventi fara diploma la doctorat se trec
doctoranzii care nu au sustinut public teza de doctorat, dar au promovat toate celelalte
activitati specifice (cursuri la scoala doctorala, referate, altele dupa caz), sau care au obtinut
diploma intr-un an universitar ulterior aici se au in vedere doctoranzii care nu au obtinut
diploma de doctor in anul universitar care corespunde finalizarii stagiului, din punct de
vedere formal, fara a lua in considerare amanari, intreruperi sau alte forme de prelungire
a stagiului conform actelor normative in vigoare, noi am raportat la absolventi doctoranzii in
lichidare (conf.HG 37/1999).In situatia unora dintre acestia au intervenit intreruperi sau
prelungiri de stagiu.Sa trecem aici toti doctoranzii care mai au de sustinut teza, indiferent de data
inmatricularii? Daca doctoranzii au finalizat programul doctoral, fara a-si fi sustinut teza, se
trec la absolventi fara diploma de studiu. Daca doctoranzii nu si-au finalizat programul
doctoral, atunci nu se raporteaza, pentru ca nu au absolvit programul.
41. La Capitolul SS3. Implicarea sociala si culturala a universitatii.
La inscierea la doctorat in anul universitar 2005/2006, nu se urmarea din ce mediu provin
persoanele care se inscriu la doctorat(centre de plasament, orfani, grupuri sociale etnice

dezavantajate, sau persoane cu dezabilitati), in concluzie nu avem de unde sa colectam aceste
date.
Daca datele nu sunt disponibile, nu pot fi declarate.

