
1. Referitor la Indicatorul "I 2.1 Specializari acreditate, pe ciclu de studii, in fiecare din ultimii 5 

ani universitari", va rog sa ne edificati asupra urmatoarelor: 

 

Indicatorul vizeaza: 

 

1. anul in care a avut loc acreditarea specializarii (si deci respectivul an trebuie sa fie unul din 

perioada raportata), sau 

 

2. numarul de specializari acreditate care au fost derulate intr-un anumit an (si care deci au fost 

acreditate anterior). 

Da, varianta 2, numarul de specializari acreditate care au fost derulate intr-un anumit an 

(si care deci au fost acreditate anterior) 

 

 

2. Legat de criteriul C.1.3 (articole CNCSIS B), cum procedam pentru anul 2006? 

In raportarea IC6 specifica acestui an, nu era prevazut un criteriu dedicat articolelor publicate in 

reviste cotate CNCSIS B. Era un criteriu general intitulat "Articole publicate in reviste romanesti 

recunoscute de CNCSIS". De altfel, daca nu ma inseala memoria, nici nu existau categoriile A, 

B+, B, C... Pentru a capata mai multe informatii, am intrat pe 

http://www.cncsis.ro/articole/1537/IC6-2006.html si am constatat ca link-ul aferent revistelor 

romanesti recunoscute de CNCSIS este inactiv... 

Pentru anul 2006 raportaţi numărul de articole în reviste recunoscute CNCSIS B. Listele 

pentru 2006-2010 le puteti gasi la adresa:  http://www.cncsis.ro/articole/1901/Arhiva-2005-

2010.html  

3. In cazul a 2 domenii, avand in vedere faptul ca derularea acestora a inceput in anul universitar 

2010/2011, nu exista istoric pentru perioada 2005/06 - 2009/2010 si deci in majoritatea cazurilor 

nu exista date pentru chestionarul pentru respectivul domeniu, va rugam sa ne edificati asupra 

urmatoarelor: un domeniu aflat in aceasta situatie se raporteaza (cu zero la majoritatea 

indicatorilor), sau nu se raporteaza? 

 

Puteţi declara date pentru oricare dintre anii din perioada menţionată. Dacă există 

programe de studii care au început în anul universitar 2010-2011 evident nu puteţi declara 

date pentru acestea, întrucât limita de timp este anul 2010. Vă rugăm să omiteţi aceste 

programe în declaraţiile actuale şi să le păstraţi pentru declaraţii viitoare. Vă rugăm de 

asemenea ca în acele căsuţe în care nu aveţi date de declarat să nu înscrieţi nicio valoare.  

4. Pana in prezent erau solicitate de catre C.N.F.I.S. statistici privind studentii si personalul atat 

la 1 octombrie cat si la 1 ianuarie Atunci cand completam datele privind studentii si personalul, 

care raportari le luam in calcul, cele de 1 ianuarie sau de la 1 octombrie? 

http://www.cncsis.ro/articole/1537/IC6-2006.html
http://www.cncsis.ro/articole/1901/Arhiva-2005-2010.html
http://www.cncsis.ro/articole/1901/Arhiva-2005-2010.html


Raportaţi datele de la începutul anului universitar: 1 octombrie, pentru personal şi 

studenţi. 

5. Care este modul de interpretare a sintagmei din OMECTS 4072, folosita la (P) C1.3., "reviste 

romanesti in curs de indexare B"? 

Vă rugăm să consultaţi chestionarul online în cadrul căruia sintagma nu mai apare. 

6. CI 1.5 UNIVERSITATE cheltuieli pt dotarea pe aparatura si echipamente:-sunt cerute pe an 

universitar? La evidenta pe FACULTATI - sunt cerute pe an calendaristic?(nu exista 

concordanta) 

Perioada de declarare a datelor financiare este anul calendaristic. 

 

7. CI 1.2 UNIVERSITATE Balanta financiara a universitatii: - la contractul institutional se trec 

sumele de la finantarea de baza(MECTS)sau tot contractul institutional(burse+obiective de 

inversitii). 

Se vor declara sumele din contractul institutional, inclusiv burse şi obiective de investitii, 

cu MECTS rulate efectiv în anul calendaristic aferent. 

 

8. La venituri totale si cheltuieli totale se trec cifrele din contul de profit si pierdere sau incasarile 

si platile efective? 

La venituri totale se vor înregistra încasările şi plăţile efective ce pot fi justificate prin 

actele de evidenţă financiar contabilă ale instituţiei.  

9. La cap. Taxe de studiu: Avem 4 programe de studii, in cadrul aceluiasi domeniu. Nu e spatiu 

decat pt o valoare a taxei de licenta (ar trebui sa trecem acolo patru valori, deoarece taxele difera 

de la un program la altul). 

Vă rugăm să înregistraţi valoarea medie ale celor 4 programe de studii. Cu alte cuvinte 

valoarea medie pe domeniu. 

10. Pentru ierarhizarea pe domenii, in cazul raportarii publicatiilor (la diversele sectiuni ale 

Criteriului 2) avand coautori din domenii de ierarhizare diferite, este necesar sa alocam ponderi 

corespunzatoare cu numarul de autori din fiecare domeniu (caz in care numarul total de publicatii 

pe domeniu ar putea rezulta fractionar) ? In mod evident, la raportarea la nivelul universitatii 

fiecare lucrare va fi raportata o singura data. 

Trebuie să decideţi pentru care dintre domeniile de ierarhizare articolul este mai 

important şi să îl declaraţi o singură dată în cadrul domeniului respectiv, indiferent de 

numărul de coautori. La nivel de instituţie articolul trebuie declarat o singură dată, 

indiferent de numărul autorilor. 

 

11. Observatii: 

Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic va depune un dosar separat la domeniul 

stiinte ale educatiei , sau cadrele didactice din departament vor fi impartite pe programele de 

studii deservite 



Nu se pregătesc dosare. Se vor declara date la domeniul Stiintele educatiei. 

12. In cifra de scolarizare, se raportează si studentii straini, bursieri ai statului roman?  

Va rugam sa precizati, concret, variabila la care faceti referire.  

 

 

13. Mentionam ca in perioada 2005 - 2010 au existat doctoranzi la fara frecventa, fara taxa si cu 

taxa.  Va rugam sa ne precizati unde pot fi contabilizati. 

Acesti doctoranzi vor fi declarati la campul “frecventa redusa” la intrebarea A6. 

 

14. Fara cod (eventual pentru rubrici suplimentare): Unde se pot raporta publicatiile si cartile cu 

ISBN/ISSN care nu sunt incadrate in vreuna dintre categoriile prevazute in OMECTS? 

Vă rugăm să le menţionaţi în rubrica OBSERVAŢII 

 

 

 


