
1. Referitor la variabila I 1.2, va rugam sa precizati daca in categoria de Personal asociat intra si 

personalul angajat cu functia de baza in universitate pentru activitatile realizate din posturile vacante. 

Răspuns: Categoria personal asociat vizează exclusiv persoanele care nu deţin funcţia de bază în 

universitate. Aşadar, în cazul titularilor din universitate aceştia vor fi declaraţi doar la categoria 

aferentă, ei nu pot fi declaraţi şi ca asociaţi, indiferent de normarea activităţii lor. 

2. Bursele de cercetare obtinute prin competitie internationala de persoane cu norma de baza in 

universitate la ce categorie se incadreaza?  Răspuns: Aceste burse pot fi declarate dacă a existat un 
contract insituţional şi dacă fondurile aferente au fost rulate prin contabilitatea instituţiei de 
învăţământ superior. 

3. Unde raportam doctoranzii inmatriculati la forma fara frecventa. De exemplu, la intrebarea A.6.? 

Răspuns: Aceştia vor fi declaraţi în tabelul intitulat „cu frecvenţă redusă”. 

 

 

4. Cum raportam doctoranzii inmatriculati la forma fara frecventa in primul an. (la intrebarea I 2.12 apar 

doar doctoranzii la zi de la buget si cu taxa) Conform hotararii de guvern 567 / 2005, si in anii univ. 2005- 

2006, prezent, au fost inmatriculati in anul I doctoranzi la forma fara frecventa locuri cu taxa ? Răspuns: 
La acest tip de întrebări există deja răspunsuri în listele de întrebări disponibile. Vă rugăm consultaţi 
aceste liste. 

 

 

5. Daca avem program post-doctoral din 2010 dar am organizat concurs (respectiv inmatriculare) din 1 

aprilie 2011 putem sa ii raportam in anul 2010. Răspuns:Nu puteţi declara decât persoanele 
înmatriculate până la 31 decembrie 2010.  

 

6. Universitatile cu profil artistic nu au cercetatori angajati cu carte de munca au norme de baza pentru 

cadre didactice.  

Cadrele didactice au contracte de munca pentru proiectele de cercetare care dorim sa o declaram ca 

norma de cercetare prin echivalarea care apare in lege profesor cu cercetator gr.I etc. Putem sa 

declaram aceste contracte la -  I 1.4 Personal de cercetare ? Răspuns: La personal de cercetare puteţi 
declara doar acele persoane anagajate pe posturi de cercetare, normate şi descrise ca atare în 
conformitate cu legsilaţia în vigoare în domeniul cercetării. Cuprinderea în norma didactică a 
activităţilor de cercetare în conformitate cu statutul personalului didactic nu face obiectul declaraţiilor 
în cadrul acestui indicator. 

 

7. La intrebarea 7 din setul 8 de raspunsuri, ati formulat astfel: 

"Răspuns :  Un  cadru  didactic  poate  fi  declarat  o  singură  dată  la  un  singur  domeniu  de ierarhizare. 

....." 

 

Asa cum e formulat, eu cel putin, inteleg ca o persoana care are ore la doua sau mai multe domenii, nu 

poate aparea decat la unu domeniu. Daca ati fi spus : "Un  cadru  didactic  poate  fi  declarat  o  singură  

dată  la  un  domeniu  de ierarhizare. ....." (lipseste cuvantul "singur"), ar fi fost altceva. 



va rog sa ne ajutati sa intelegem formularea, care are implicatii ENORME. 

Răspuns: La acest tip de întrebări există deja răspunsuri în listele de întrebări disponibile. Vă rugăm 
consultaţi aceste liste. Pentru a explica: o persoană poate fi declarată doar în cadrul domeniului în 
care este titulară, indiferent de normarea activităţilor pe care le prestează. Corpul profesoral al unei 
catedre poate fi fracţionat între domenii diferite, persoanele nu. 

 

8. Legat de C 2.1. Spatii de predare/cercetare, exista in lista de intrebari nr. 6, intrebarea nr. 7 similara 

intrebarii nr. 12 din lista de intrebari nr. 7. 

Raspunsurile sunt: 

Lista 6, intr. 7: 

Răspuns: Se va declara numărul de săli existent şi suprafaţa acestora, ca valoare întreagă. 

Lista 7, intr. 12: Răspuns: Da, le fracţionaţi în funcţie de utilizarea conform orarului. 

Cum se completeaza, de fapt, C 2.1? Fractionar sau cu valori intregi? 

Răspuns: Este o formulare nefericită în limba română. Clarificare: suprafaţa se declară ca valoare 
întreagă. Numărul de săli se poate fracţiona în funcţie de utilizarea acestora de către studenţi 
înmatriculaţi la programe de studii din domenii diferite, conform orarului. 

 

 

9. Legat de I.1.2. personal didactic asociat, exista in lista de intrebari nr. 1, intrebarea nr. 38 similara 

intrebarii nr. 26 din lista de intrebari nr. 2. 

Cum se raporteaza, de fapt, un cadru didactic? Fractionar sau ca valoare intreaga, in functie de unde are 

ponderea mai mare de ore? 

Răspuns: La acest tip de întrebări există deja răspunsuri în listele de întrebări disponibile. Vă rugăm 
consultaţi aceste liste. Persoana nu poate fi fracţionată, indiferent de normarea activităţii sale. Corpul 
profesoral poate fi fracţionat. 

 

 

10. Pentru programul de studii de licenta autorizat din anul 2008, chestionarul nu va fi foarte relevant in 

ceea ce priveste capacitatea de a sustine domeniul. 

Chiar pentru a obtine autorizarea, a fost necesar sa se castige destul de multe proiecte, sa se publice 

lucrari si sa se faca dotari specifice domeniului. Toate acestea, care nu sunt hiar putine, nu vor aparea in 

chestionar. Răspuns: Vă rugăm să declaraţi datele pe care le deţineţi. De asemenea vă rugăm să faceţi 
aceste observaţii în rubrica observaţii de la secţiunea contact. 

 

 

11. Va rugam sa ne clarificati modul de completare a chestionarului on line in care apar criterii care nu 

se regasesc in Ordinul 4174/13.05.2011, in schimb in respectivul Ordin apar criterii care nu pot fi 

completate in chestionarul on line. 

Exemplu: Criteriul nr.3 Relatiile universitatii cu mediul extern, pct.R3.3. Popularizarea stiintei, lipseste 

din chestionarul on line la fel ca si pct X15.a,b,c. 



Răspuns: Nu înţelegem la ce se referă întrebarea. Am verificat atât textul Ordinului 4174-13.05.2011 
cât şi chestionarul online. Întrebarea R3.3 există,  la fel şi X15 a,b şi c. Cu menţinea că X15 b şi X15 c 
sunt specifice pe anumite domenii de ierarhizare şi lipsesc de la restul domeniilor. 

 

 

12. Referitor la S 1.6 Dotarea salilor pentru predare si de cercetare. Ce am putea intelege prin "sali 

dotate cu internet wireless", ca salile dotate cu internet "prin fir" nu constituie obiect de raportare 

pentru salile care permit acces la reteaua Internet? De asemenea, toate salile in care este posibila 

accesarea Wireless a retelei Internet, fara a avea in dotare echipamente specifice (dar care se afla intr-o 

locatie destinata amplasarii lor), pot fi incadrate la  "sali dotate cu internet wireless"?  

Răspuns: Puteţi declara sălile care au acces la internet prin fir în această categorie. 

 

 

13. Referitor la variabila I 1.2, va rugam sa precizati daca in categoria de Personal asociat intra si 

personalul angajat cu functia de baza in universitate pentru activitatile realizate din posturile vacante. 

Răspuns: La acest tip de întrebări există deja răspunsuri în listele de întrebări disponibile. Vă rugăm 
consultaţi aceste liste. 

 

  

 

 

 

 


