1. Am dori sa stim daca judecatorii care sunt si cadre didactice au statut de cadre didactice asociate sau
titulare, pentru ca, in tara, practica este diferita, in sensul ca sunt universitati care considera judecatorii
ca fiind cadre didactice titulare, in timp ce art. 103 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor
si procurorilor stabileste ca "Judecatorii si procurorii care au, la data intrarii in vigoare a prezentei legi,
norma de baza la institutii de invatamant superior juridic au obligatia ca, incepand cu anul universitar
urmator, sa-si transfere norma de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza ori sa renunte la
calitatea de judecator sau procuror."
De aici rezulta ca incepand cu anul universitar 2005-2006 judecatorii nu mai pot fi considerati cu baza la
institutiile de invatamant uperior.
Răspuns: Judecătorii vor fi declarați ca personal de predare și cercetare asociat. Așa cum ați expus
situația, lucrurile sunt clare. Vom urma prevederile legii.

2. Solicit precizari referitoare la (P) S 3.4. : sensul notiunii "mobilitate interna (outgoing)" si baza legala
de desfasurare a acestui tip de mobilitate.
Răspuns: Variabila face referire la studenții care , deși înmatriculați în cadrul unui program de studii din
domeniul evaluat, au urmat cursuri, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni de zile, la un program de
studii, organizat de o altă universitate din țară. Acest tip de mobilitate este fundamentat prin Sistemul
European de Credite Transferabile (i.e. ECTS).

3. Universitatile particulare nu au acces la site-ul Web of Science pentru a verifica factorul de impact
calculat al revistelor indexate ISI Web of Knowledge.
In acest context putem lua in considerare"factorul de impact relativ (Revista)" din fisierul EXCEl aflat la
adresa:
http://www.cncs-uefiscdi.ro/wp-content/themes/cncs/files/competitie2011idei/pce/scor_relativ_inf_rev.xls
Răspuns: Da, puteți lua în considerare documentul disponibil la adresa pe care ați indicat-o.

4. Se completeaza chestionare si pentru acele domenii de ierarhizare care cuprind doar un program de
studii cu statut de autorizare provizorie? In Ghidul anexa la OM din 13 mai se mentioneaza la pag. 28 ca
se vor completa chestionare pentru toate programele autorizate si acreditate. Pe de alta parte, in
chestionarul pentru domeniul de ierarhizare, la Criteriul 1, Standardul PI2 se face referire numai la
specializarile acreditate. Cum raportam?
Răspuns: Datele se raportează chiar și pentru situația în care, într-un domeniu de ierarhizare, există
doar un program de studii universitare. Condiția este ca acest program să funcționeze respectând
prevederile legii. În ceea ce privește criteriul 1, Standardul PI2, credem că dumneavoastră vă referiți, mai
exact, la variabila (P) I 2.1. Specializări acreditate. Pentru cazul pe care îl discutăm nu veți raporta nimic
la nivelul acestei variabile.

5. Referitor la domeniile de ierarhizare- din ce domeniu fac parte domeniilede studiu Stiinte ingineresti
aplicate respectiv Limbi moderne aplicate.
Răspuns: domeniul de studiu științe inginerești face parte din domeniul de ierarhizare inginerie
industrială. Acest răspuns mai poate fi regăsit în lista nr. 8, întrebarea nr. 15, din secțiunea întrebări

frecvente. În ceea ce privește domeniul de studiu limbi moderne aplicate, acesta se regăsește la
domeniul de ierarhizare filologie.

6. Referitor la S 1.2. Noutatea titlurilor ce compun biblioteca universitatii. La ce anume se refera
noutatea titlurilor a caror vechime e mai mica de cinci ani? Se intelege data aparitiei sau data achizitiei
unui anumit volum?
Răspuns: Variabila S 1.2.face referire la titlurile achiziționate în ultimii 5 ani de zile. Deci, face referire la
data achiziției unui volum, indiferent de data apariției/publicării acestuia.

7. La indicatorul C1.8. Titluri de doctori.
Daca se inscriu titurile de doctor obtinute de cadrele didactice la alte universitati organizatoare de şcoli
doctorale sau numarul de doctoranzi care au obtinut titlul de doctor in cadrul scolii doctorale a
universitatii respective?
Răspuns: La variabila C1.8. Titluri de doctori se referă la numărul de doctoranzi care au obținut titlul de
doctor în cadrul școlii doctorale a universității respective.

8. La punctele (P) X 15.b si (P) X 15.c ce absolventi se trec in chestionar pentru ca in ghid se intelege ca
este dat ca exemplu dreptul?
Răspuns: Variabilele (P) X 15 b și (P) X15 c fac referire la exclusiv la domeniile de ierarhizare medicină,
medicină dentară, farmacie, respectiv drept. Prin urmare, raportarea de date la aceste două variabile se
face doar în cazul in care raportați date pentru aceste domenii de ierarhizare. În cazul în care raportați
date pentru un alt domeniu de ierarhizare, atunci în acest caz nu aveți date pe care să le declarați.
Aici se trec doar absolventii care s-au inscris la Magistratura sau toti absolventii care s-au incadrat in
munca in domeniul studiilor absolvite?
Mai precis in cadrul domeniului drept se inscriu doar absolventii care au fost admisi la Institutul
National de Magistratura?
Răspuns: Așa cum specifică și variabila (i.e. (P)X 15.c. Angajabilitate3), este vorba doar despre
absolvenții programelor de studii din domeniul de ierarhizare drept care au fost admiși la Institutul
Național al Magistraturii.

9. Va rugam sa ne ajutati cu o lamurire: pentru articolele ISI publicate in anul 2010 in reviste cu factor de
impact pe anul 2009 care nu au publicat inca factorul de impact pe anul 2010 sunt considerate cu sau
fara factor de impact.
Răspuns: Dacă aveți lucrări științifice publicate în reviste indexate ISI Web of Knowledge cu factor de
impact, atunci le veți raporta în secțiunea aferentă. Adică, vor fi considerate cu factor de impact.

10. La S 3.8 (Scoli de vara/iarna) exista o neconcordanta: in textul indicatiilor se face referire la ANI
CALENDARISTICI iar deasupra campurilor pt. valori sunt trecuti ANI UNIVERSITARI! (erare umanum est!)
Răspuns: Se au în vedere anii calendaristici.

11. La criteriul 2, comparati va rog C 2.1 ... C 2.4 (proiecte/granturi/contracte de cercetare/creatie) cu X
2 (contracte cercetare-dezvoltare); intrucat recenta modificare a introdus la C 2.1... C 2.4 si finantarea
privata, la X 2 ce mai includem? nu rezulta a fi suma valorilor de la C 2.3 si C 2.4?
Răspuns: La X 2 se trec proiectele de cercetare care nu au putut fi cuprinse la C 2.1., dacă este cazul.

12. 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: Aceștia se declară la personal de predare și cercetare asociat doar dacă nu au fost trecuți la
personal de predare și cercetare cu normă de bază/titular. Deci, se vor declara o singură dată, ca
personal titular.

13. Referitor la CI 1.1. Salarizarea personalului didactic si asociat. In preambul se folosesc termenii
"personal didactic titular" si, respectiv, "asociat", iar in tabel se solicita sume pentru "personal didactic
titular" si "personal aflat in relatii contractuale pe perioada determinata". Exista, insa, in perioada de
raportare, si personal titular cu contract pe perioada determinata. De exemplu: Lectori doctoranzi (cu
contract pe perioada determinata de 4 ani) si preparatori (cu contract pe perioada determinata de 3
ani), conform legislatiilor anterioare. Sumele aferente acestora vor fi contabilizate in ambele linii ale
tabelului?
Răspuns: Personalul titular cu contract pe perioada determinata va fi raportat, in cazul variabilei CI 1.1.,
pe al doilea sir. Adica, pe sirul ce corespunde personalului aflat in relatii contractuale pe perioada
determinata cu universitatea

14. Referitor la X 12. Personal activitati de secretariat. In preambul se vorbeste despre "Numărul de
persoane angajate în instituţia de învăţământ superior pentru a oferi servicii de secretariat studenţilor
programelor domeniului ..." iar in tabel se cere sa se completeze "personal cu norme de predare".
Care este, de fapt, cerinta corecta?
Răspuns: Cerința corectă este personal activități de secretariat.

15. Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic. Cercetatorii - cadrele didactice din aceste
departamente la ce domeniu raporteaza? Unii au calificari in Arte, dar cei de la Psihologie, Pedagogie ?
Oricum toti avem cercetare in domeniul educational. Nu avem doctorat in domeniul educational. Exista
programe pe nivel I si nivel II. Cum facem raportarea ? Ce raportam ? Lamuriti-ne va rugam ca este o
confuzie generala .
Răspuns: Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic vor raporta date pentru domeniul de
ierarhizare Științele Educației.

16. Exista cimpuri unde nu avem ce completa (de exemplu la Programe la distanta, care nu exista sau
Taxe postdoctorale.
Răspuns: Este normal să existe, în unele situații, câmpuri pentru care să nu aveți date de raportare.
Trebuie să treceți 0 (i.e. zero).

17. La salvare apare eroarea "Nu ati completat...." Ce completam ?
Răspuns: Mesajul mentionat nu este un mesaj de eroare. Acest mesaj va avertizeaza ca mai aveti
campuri necompletate in cadrul chestionarului. Daca ati terminat de completat toate datele si va mai
apare acest mesaj nu trebuie sa va faceti griji, datele sunt salvate. In data de 23 va fi disponibil butonul
de Finalizare Inscriere Date pe contul de universitate, care va semnaliza finalizarea chestionarului. Dupa
apasarea acestui buton nu se vor mai putea introduce date la nivel de universitate si nici la nivel de
domenii de ierarhizare.

18. La Criteriul 4, pct (P)X12 Personal activitati de secretariat, se specifica "Se inregistreaza date pentru
fiecare din ultimii 5 ani calendaristici. Dupa care in tabelul unde trebuie introduse datele apare
"personal cu norme de predare" si insirati anii universitari.
Răspuns: Se trec date pentru personal activități de secretariat.

19. Specializarea "Controlul si Securitatea Produselor Alimentare" - domeniul Inginerie Chimica,
functioneaza din anul universitar 2010-2011. Din lista de intrebari frecvente nr. 4, pag. 1 intrebarea 3,
am dedus ca nu trebuie sa declaram date pentru aceasta specializare deoarece limita de timp este anul
2010. Totusi, in lista de intrebari nr. 6, pentru aceeasi chestiune, raspunsul este "declarati date conform
chestionarului online". In chestionarul online, la Capacitatea institutionala sunt cateva campuri pentru
anul universitar 2011-2011 (sali, materiale in biblioteca. Tinand cont de faptul ca nu raportam alti
indicatori (numar studenti, cadre didactice, etc..), va rugam sa ne confirmati daca trebuie sa completam
sau nu chestionarul. Multumim.
Răspuns: Vă rugăm să raportați date pe acele câteva variabile care fac referire la perioada 2010-2011. În
rest, pentru celelalte variabile nu puteți raporta, deoarece nu aveți date disponibile.

20. S 1.5. Trafic de date : La acest indicator nu putem face o raportare exacta deoarece furnizorul de
servicii (Institutul National de Informare - Documentare) prin care institutia noastra are acces la
resursele informationale electronice in format text integral (principal) si bibliografic (secundar) nu pune
la dispozitie statistici de utilizare in unitatea de masura Megabyte.
Răspuns: Daca nu aveți la dispoziție aceste date, atunci nu puteți raporta pentru această variabilă (i.e. S
1.5.)

21. CI 1.4. Investiţii materiale - ne interesează ce se înţelege prin investiţii materiale ( cheltuieli de
capital - active fixe sau cheltuieli cu materiale consumabile ;
Răspuns: Se au în vedere ambele.

22. CI 2.4. Fonduri - înseamnă buget aprobat sau încasări realizate.
Răspuns: Se trec sumele de bani cheltuite efectiv conform evidențelor financiar contabile.

