1. Facultatea de Medicina din Timisoara are 8 programe de studii: Medicina Generala, Medicina
Generala - limba engleza, Moase, Asistenta medicala generala, Radiologie si imagistica, Laborator clinic,
BFKT, Nutritie si diabet. Eu am primit un singur formular.
Da, fiindca toate specializarile corespund domeniului de ierarhizare “Medicina”
Intrebarea este: le grupez pe toate la un loc sau trebuie separat?
Da, datele se declara cumulat

2. Daca le grupam pe toate ce taxe trecem? Daca trebuie separat unde notez care ce este pentru ca
formularul nu are nici un camp cu programul de studiu?
La taxe se va trece media ponderata pe student pe domeniul de ierarhizare, separat licenta, master si
doctorat. Cand licenta si masterul sunt programe cumulate se va completa in rubrica licenta. In
prelucrarea datelor se va tine cont de specificul profesiilor reglementate.

3. Cum se procedeaza cu programele din domenii care au disparut in ultimii ani (de exemplu un master
postuniversitar de fizica la care in acest an finalizeaza studiile ultima promotie)?
Datele se raporteaza pe ani universitari cf tabelului din chestionarul online; nu ne este cunoscuta
expresia “master postuniversitar” in ciclul Bologna.

4. C.1.4, C1.5 – se specifica necesitatea ca autorul sa fi mentionat in cuprinsul cartii, afilierea
institutionala. Aceasta practica nu a existat pana in prezent la carti si majoritatea nu cuprind afilierea.
Cum se poate proceda in aceasta situatie?
Se are in vedere afilierea institutionala efectiva la data publicarii cartii.

5. Indicatorul C.1.10 se ia in calculul evaluarii unui domeniu tehnic?
Acestea sunt date brute; ele vor fi luate in considerare pe domenii in functie de relevanta acestora
pentru domenii; relevanta va fi stabilita dupa colectarea datelor brute.

6. Apare o suprapunere de indicatori care poate da nastere la confuzii: C.2.1 – proiecte finantate de
fonduri private din tara; X.2. – contracte de cercetare – dezvoltare; C.2.5. – venituri din prestari servicii si
furnizare de produse. Cred ca este necesara o clarificare a fiecarui indicator.
Sunt avute in vedere numai fondurile destinate cercetarii; se va trece in ordinea urmatoare: la X.2 se
declară proiectele de cercetare ce nu au putut fi cuprinse la C2.1 (a se vedea precizarile din
chestionarul online)

7. Indicatorul R.2.1. Definirea criteriului este prea generala. Aici se pot trece premii obtinute la
conferinte (cel mai bun poster etc), premierea rezultatelor cercetarii organizata de CNCSIS (banii pentru
articole ISI si inventii), apartenenta la organizatii profesionale (Asociatia Romana de Sudura, de Fizica, de
Chimie, de Antrenori etc.).

Se vor trece toate premiile, medaliile etc. in functie de campurile specificate in chestionarul online

8. La indicatorii R.3.3 si R.3.4 nu este clar daca prin participanti se intelege spectatori sau protagonisti.
Sunt avuti in vedere participantii fie acestia spectatori ori protagonisti.

9. Sunt cativa indicatori la care nu este clar daca valorile insumate pe domenii trebuie sa coincida cu
valoarea pe universitate - S.1.1, S.1.2 si celelalte din aceeasi categorie.
Valoarea pe universitate este egala cu suma valorilor pe domenii

10) Privind noul domeniu “observatii”:
10a) Campul deschis are cumva un numar limitat de randuri/cuvinte/caractere?
Limita este de 50.000 caractere
10b) In acest unic camp va trebui sa introducem variabile si indicatori specifici + valorile aferente,
corespunzatoare diverselor criterii si standarde indicate. Ca atare aici vor trebui reluate denumirile
criteriilor si standardele, apoi adaugati indicatori si inscrise valori pe ani; se va aduna deci o cantitate
destul de mare de date (parte reluate pentru clarificarea/ordonarea informatiilor)
Puteti sugera atat variabile, cat si valori pentru acestea.

11. Daca imi este permisa o sugestie, as propune ca la sfarsitul fiecarui criteriu (sau chiar la fiecare
standard din cadrul criteriilor) sa existe un camp deschis sub denumirea “variabile si indicatori specifici”
(sau “alte variabile si indicatori”). Cred ca o astfel de rezolvare ar pune in evidenta respectarea cerintelor
OMECTS 4072 (cum ca aceste date suplimentare furnizate “completeaza setul de indicatori propusi”) si
ar face lucrurile mai clare atat pentru cei care completeaza chestionarul, cat si pentru culegerea si
prelucrarea finala a datelor culese.
Chestionarul online este finalizat; vom avea in vedere sugestia dvs. In exercitiile viitoare

12. Unde se raporteaza programele de studii post-universitare organizate in baza Legii 84/1995?
Prezentati-le in campul deschis

13. Referitor la "A6 - Numărul total al studenţilor înmatriculaţi în instituţie. Se declară date pentru
fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru următoarele niveluri de studii: licență,
master, doctorat, post-doctorat şi pentru următoarele forme de organizare a studiilor: învățământ cu
frecvență, învățământ cu frecvență redusă, învățământ la distanță."
va rugam sa ne precizati daca:
1. vor fi luati in calcul si studentii cu taxa DA
2. pentru anii universitari 2005/2006 si 2006/2007 la nivelul de studii "licenta vor fi raportati si studentii
de la invatamant de scurta durata DA

3.In cazul unei sali dotate cu video proiector, PC si internet wireless. Este corect ca sala respectiva sa fie
raportata la fiecare pozitie dar la nr. total va fi 1? DA
va rog sa ne sprijiniti cu detalii ,pentru completarea cu date din evidenta contabila a urmatorilor
indicatori:
CI,1.3 Salarizarea personalului de cercetare
1)fonduri propii (in aceasta situatie avem personalul administrativ ,contabilitate ,de monitorizare
contracte de cercetare) ...
2)alte fonduri (avem salarii din contracte de tip POSDRU ,FP6,FP7,etc )
Va rugam sa precizati daca se refera la acest tip de cheltuieli . DA, atat 1 cat si 2 - se declara venitul
brut + contributia angajatorilor
CI.1.7 Cheltuieli propii pentru activitati de cercetare: va rog sa precizati daca cofinantarea de 2%la
proiecte de tip POSDRU intra la acest indicator
NU, proiectele POSDRU vor fi contabilizate aici numai in masura in care au si o componenta de
cercetare si proportional cu ponderea acesteia in totalul bugetului proiectului; este irelevanta sursa
de finantare a proiectului, intregul proiect fiind considerat ca sursa de finantare proprie a universitatii.
CI.2.4 Fonduri
1)fonduri destinate cercetarii
2) fonduri destinate resurselor de invatare :va rog sa precizati ce surse de finantare vom trece
3)fonduri destinate dezvoltarii infrastructurii :va rog sa precizati exact sursele de finantare
Mentionez ca in anexa 5 Contul de executie bugetara- Venituri se regasesc fondurile totale ale
universitatii detaliate pe surse . Va rugam ca precizarile sa aiba in vedere aceasta anexa .
Completati conform cerintelor chestionarului online.
C.2.5 Venituri din prestari servicii si furnizare de produse
Intrebarea este daca la acest indicator intra intreaga activitate platitoare de TVA(cercetare cu
tertii,microproductie,editura,inchirieri de spatii ,...) DA
CI.1.4.Investitii materiale
Anexa 7 Detalierea cheltuielilor , prezinta cheltuielile universitatii pe surse de finantare, articole si
alineate bugetare .Va rugam sa precizati articolele bugetare din aceasta anexa care reprezinta Investitii
materiale .
Nu intra in competenta noastra formularea de precizari privitoare la regulile dvs. contabile; se va
completa in functie de rubricile din chestionarul online.
C.I1.8 Cheltuieli pentru formarea profesionala
Acest indicator se refera la cheltuielile facute din venituri proprii .
Vor fi avute in vedere toate cheltuielile pentru formare profesionala, indiferent de sursa de finantare.
Va rugam sa precizati daca va referiti la veniturile proprii din taxe si alte activitati .Este necesara aceasta
intrucit universitatile sunt finantate integral din venituri propii ,acestea defalcindu se apoi pe surse de
finantare ....

C.I.1.2 Balanta financiara a universitatii va rog sa precizati ce anume vom trece din anexa 5 si 6 a
contului de executie bugetara .
Nu intra in competenta noastra formularea de precizari privitoare la regulile dvs. contabile; se va
completa in functie de rubricile din chestionarul online.

14. Doresc lamurire cu privire la faptul ca Fonduri=Venituri si ce inseamna resurse de invatare si
dezvoltarea infrastructurii.
Atunci cand se face referire la venituri proprii, vor fi avute in vedere toate veniturile altele decat cele
din finantarea de baza.

15. Referitor la completarea chestionarelor privind evaluarea universitatilor si a programelor de studiu
la toate capitolele ce privesc numarul de doctoranzi nu exista rubrica pentru fara frecventa.
Acesti doctoranzi vor fi declarati la campul “frecventa redusa”

16. Raportarea datelor in vederea ierarhizarii se face si pentru pentru programele de studii cu autorizare
provizorie? Noi banuim ca da, dar dorim sa avem si o confirmare din partea dumneavoastra.
DA

17. La punctul R.1.5, referitor la mobilitatea cadrelor didactice care au beneficiat de programe de
mobilitate internationala, va rugam sa ne comunicati daca vom lua in calcul si deplasarile la conferinte
internationale.
Nu, stagiile de mobilitate trebuie sa fie de minim 3 luni pentru a putea fi contabilizate la acest
indicator.

18. La unctual X.1.1, referitor la centrele de sustinere a relatiilor universitatii cu mediul extern, va rugam
sa ne comunicati daca vom lua in calcul si centrele de cercetare acreditate.
DA

19. La punctul S 3.7, referitor la mobilitatile studentesti incoming, pentru studentii sprijiniti prin
programe guvernamentale destinate etnicilor romani (a) si pentru studentii straini (b), va rugam sa ne
comunicati daca studentii din Republica Moldova bursieri ai statului roman intra in calcul la punctul (a) si
studentii din Republica Moldova pe cont propriu in lei vor fi luati in calcul la punctul (b), respectiv daca
impartirea acestora se face in functie de forma de finantare, desi provin din aceeasi tara.
DA

20. Criteriul 2 - R 2.1. Premii și medalii – Pentru ce perioada se face raportarea?
Fara perioada; toate premiile si medaliile obtinute de catre cadrele didactice si de cercetare dealungul carierei.

21. Criteriul 2 - C 2.3. Fonduri provenind de la instituții din țară – Valoarea totala exprimata in lei? La ce
curs euro se calculeaza? La cursul BNR de la data semnarii contractului sau la cursul BNR actual?
Cursul euro la data semnarii contractului

22. Activitatile didactice aferente posturilor vacante desfasurate de personalul didactic titular (din
universitate) cum se raporteaza:
a. La indicatorul I 1.1., personal titular ceea ce inseamna ca o persoana poate a vea pana la 2,5 norme
Se numara persoane, nu posturi didactice; urmariti sectiunea intrebari si raspunsuri fiindca s-a dat un
raspuns mai elaborat acestei probleme.
b. La indicatorul I 1.2. personal asociat ceea ce inseamna ca se dubleaza numarul de personal.
Se numara personalul asociat; nu se dubleaza; va rugam urmariti explicatiile asociate indicatorului
A. Evaluarea Universitatii

23. Referitor la indicatorul CI 2.4. Fonduri :
- se refera la totalitate fondurilor de care a dispus universitatea, indiferent de sursa de finantare si de
destinatia acestora (invatamant, cercetare etc.)? DA
- Ce includ fondurile destinate dezvoltarii resurselor de invatare? Salariile personalului didactic sunt
incluse in aceste fonduri? NU se includ salariile personalului.
- Fondurile destinate dezvoltarii infrastructurii vizeaza numai infrastructura de cercetare sau intreaga
infrastructura a universitatii? intreaga infrastructura

24. Referitor la indicatorul CI 1.4. Investitii materiale :
- Ce categorii de cheltuieli se vor include in "cheltuieli pentru investitii materiale"? Se au in vedere
toate cheltuielile de investitii, sau se exclud cheltuielile destinate activitatii de cercetare? TOATE; se
includ cheltuielile pentru materiale/resurse de invatare
- Cum se coreleaza acest indicator cu "CI 2.4.(3) - Fonduri destinate dezvoltarii infrastructurii"?
Cheltuielile de infrastructura sunt un subset al cheltuielilor materiale.

25. La raportarea numarului de programe de studii (A5) / specializari acreditate (I 2.1) se tine cont de
numarul de forme de invatamant (ZI, FR, ID) la care se organizeaza un program de studii sau se numara o
singura data programul indiferent de numarul de forme de invatamant la care se organizeaza ?
numarul total de specializari acreditate (care functioneaza legal) pe cicluri de studii.

26. Pentru indicatorul I 1.2. Personal de predare si de cercetare asociat:
a) Cum se raporteaza o persoana din afara universitatii care a desfasurat activitati didactice in regim
de „Plata cu ora”. Spre exemplu, a avut 2 ore la plata cu ora (intr-un domeniu) dintr-un post de 10 ore;

se raporteaza proportional (adica 2/10 = 0.2, similar cu indicatorul I 1.1 – personal cu norma de baza)
sau se considera valoarea 1 ?
Da, se mentioneaza la categoria personal asociat si se tine cont, proportional, de ponderea
activitatilor
b) La acest indicator se raporteaza si posturile din statele de functii acoperite in regim de plata cu ora
sau cumul de catre cadrele didactice cu norma de baza/titulari in universitate?
NU, faceti distinctia intre nr personal si nr posturi.
Raspunsul la aceasta intrebare este strans legat si de indicatorul CI 1.1 „Salarizarea personalului didactic
titular si asociat”. Unde se include salarizarea personalului titular in universitate pentru activitatile de
cumul sau plata cu ora?
Se include in categoria relevanta
B. Evaluarea programelor de studii

27. In cadrul Facultatii de Inginerie in Electromecanica, Mediu si Informatica Industriala, functioneaza
specializarea "Informatica industriala", cu 130 studenti. In ce domeniu de ierarhizare se va raporta? Nu
este oare o omisiune care se poate corecta, asa cum s-a procedat in cazul domeniului de ierarhizare
"Informatica"? In aceeasi situatie se afla specializarea "Relatii internationale si studii europene", din
cadrul Facultatii de Stiinte Sociale, prin urmare adresam aceleasi intrebari.
Informatica industriala este in domeniul de ierarhizare Ingineria sistemelor, calculatoarelor si
tehnologia informatiilor.
Relatii internationale si studii europene apartin domeniului de ierarhizare stiinte politice

28. Referitor la I 1.2. Personal de predare si cercetare asociat: Sunt incluse si cadre titulare care au avut
ore in regim de plata cu ora din posturi vacante ? Procedura de raportare pentru cadre titulare pe
domenii, se repeta si pentru cadrele asociate? Se poate detalia, eventual cu exemple?
Vedeti mai sus

29. Referitor la C 2.5. Venituri din prestari de servicii si vanzare de produse: Se pot introduce cursurile
CISCO, cursurile de reconversie (pentru FORD), Comisii de finalizare a studiilor (licenta) pentru alte
facultati (ex. Universitatea ROGER din Sibiu, Universitatea din Bucuresti s.a.) ? DA

30. Referitor la R 3.1. Acorduri/parteneriate cu sectorul socio-economic: Pot fi introduse acordurile de
practica cu companii de stat/private? Nu, acordurile de practica nu se introduc aici

31. Referitor la R 3.3. Popularizarea stiintei: Pot fi raportate contractele cu ANCS de finantare a
manifestarilor stiintifice? Poate fi raportata prezenta si activitatea timp de o luna pe cheltuiala IBM a
unei echipe IBM de 3 experti in anul 2010? NU

32. Referitor la A 6. Numarul total de studenti: In “Variabile cu privire la ierarhizarea programele de
studii, pe domenii”, A 6.Număr total de studenţi apare in ghid dar nu este in portalul electronic. Este
corect? Revizitati chestionarul online cu atentie; variabila este in portalul electronic.

33. Referitor la I 1.1, respectiv I 1.2, Personal de predare si cercetare cu norma de baza, respectiv
asociat,numarul total de titulari difera de la un semestru la altul. Se trece numarul maxim sau media pe
cele doua semestre?Doctoranzii cu bursa care fac 6 ore gratis in ce categorie intra? Doctoranzii se vor
declara la personal asociat (I1.2) intrucat au contract pe perioada determinata.

34. Referitor la C 1.1 Articole indexate TRWK (fost ISI): Lucrarile indexate se determina numai prin
cautarea autorului in baza de date Web of Knowledge? Doar cautarea conferintei in lista de conferinte
indexate ISI nu este suficienta ? Revizitati chestionarul online cu atentie

35. Referitor la C 1.1 - C 1.7. Articole/carti/capitole: Cum se procedeaza cu coautorii de la alte
universitati din tara? Se vor trece fractionar numai contributiile autorilor afiliati ca titulari institutiei
care declară

36. Referitor la C 1.2. Articole indexate BDI: Pentru publicatii indexate BDI se foloseste lista de baze de
date furnizata de CNCS?Mai exista si alte baze de date care pot fi luate in considerare?Unde se trec
publicatiile IFAC?
Revizitati chestionarul online cu atentie

37. Referitor la C 2.2, C 2.4 Competitii internationale: Se raporteaza si cooperarile bilaterale
internationale (de exemplu proiectele Brancusi)?
Se au in vedere competitiile nu cooperarile.

38. Referitor la C 2.1-C 2.4 Competitii: Unde se raporteaza proiectele din fonduri structurale (POSDRU si
POSCCE)?Cum se raporteaza acele proiecte pentru care bugetul nu este defalcat pe ani sau nu coincide
cu anul calendaristic?Ce inseamna partener principal?
Revizitati chestionarul online cu atentie; intrebarea a fost de asemenea lamurita in sectiunea intrebari
si raspunsuri

39. Referitor la R 2.1 Premii si medalii: Se raporteaza premiile CNCSIS (pentru lucrari)?Se raporteaza
"best paper award"?Se raporteaza calitatea de membru IEEE/ACM/....la categoria premii? Calitatea de
membru al unei organizatii nu este un premiu, prin urmare nu se raporteaza aici; exista un indicator
separat.

40. Referitor la R 1.5 Mobilitati cadre didactice - outgoing: Ce mobilitati outgoing se raporteaza?Erasmus, Minerva, mobilitati la conferinte finantate de CNCSIS?- mobilitati la universitati?- Altele?

Toate mobilitatile care dureaza minim 3 luni.

41. Referitor la I 1.4 Personal de cercetare: Doctoranzii din afara universitatii platiti de un contract (de
exemplu CNCSIS) se iau in calcul?
Da, la personal asociat

42. Referitor la X.7 Cursuri extra-curriculare:Ce se raporteaza aici ?Putem raporta: (i) Cursuri CISCO; (ii)
cursuri de grafica organizate cu elevi de liceu? DA

43. Referitor la CI 1.10. Sume pentru mobilitate in cercetare: Se trec si taxele de participare la conferinte
platite din venituri proprii? DA

44. Avand in vedere ca Institutul de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucuresti a fost infiintat
prin lege in anul 2009, raportarea financiara se va face pentru anii 2009 si 2010; DA

45. In ceea ce priveste partea academica mentionam ca in perioada 2006-2009 au fost eliberate diplome
academice postuniversitare pentru programul acreditat Executive Master of Business Administration iar
in 2010 au fost eliberate diplome de master tip Bologna pentru acelasi tip de program.
Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa ne prezizati daca raportarea academica trebuie transmisa
si pentru anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 sau doar pentru anul universitar
2009-2010? DA, academic raportati toata perioada!

46. Va rugam sa ne spuneti daca se pot raporta autorii care au trecut la afiliere clinica universitara si nu
universitatea la articole si la proiectele de cercetare. DA

47.

La intrebarea 1, la activitati de cercetare se declara doar persoanele care au in norma de baza, cf
statutului personalului didactic, activitati de cercetare. Daca activ de cercetare sunt prestate pe baza
unui contract separat, iar persoanele isi au norma de baza intr-o alta institutie, ele se declară la
indicatorul I1.2. In cazul in care persoana are norma de baza de predare in institutie si detine un act
aditional pentru activitati de cercetare, ea se va declara la indicatorul I1.1.
Doctoranzii in proiecte de cercetare remunerati in baza unui contract de cercetare se declara la
indicatorul I1.2.
La intrebarea numarul 2, varianta corecta de raspuns este b, venitul brut + cheltuielile angajatorului

48. In chestionarul pentru clasificarea universitatilor nu sunt prevazuti rezidentii.Unde pot fi inclusi?

Rezidentii nu sunt inclusi.

49. Cheltuielile cu salarizarea personalului angajat cu norma exclusiv de cercetare, suma totala
exprimata se refera la venit brut? sau venit brut + contributiile angajatorului?
Venitul brut + cheltuielile angajatorului
Referitor la personalul angajat cu norma exclusiv de cercetare ce categorie de persoane se include?
Raspunsul este dat mai sus.
1)persoane care sunt salariate cu norma de baza la UMF Iasi(cadre didactice,personalul auxiliar
didactic)care au act aditional incheiat pentru a presta activitate de cercetare in cadrul institutiei?
2)persoanele care au activitate doar de cercetare cu UMF Iasi si nu obtin venituri din alte activitati?
3)persoane care au norma de baza la alte institutii, dar au si activitate de cercetare la UMF Iasi?
4)persoanele rezidente/doctorande cu/fara bursa din cadrul UMF Iasi sau din alte universitati care
desfasoara activitatea de cercetare la UMF Iasi?

50.

Consultati rubrica intrebari si raspunsuri; intrebarea 1 a primit lamuriri suplimentare.
La intrebarea 2 raspunsul este – cheltuieli.

