1. La variabila A6. Numar total de studenti si la Criteriul nr.1 Predare invatare, P (I2.12 Studenti
inmatriculati in primul an) se raporteaza la licenta si numarul de studenti de la colegii (respectiv
absolventii la rubrica corespunzatoare)?
Răspuns: Da.
2. In cadrul numarului total al studentilor de la forma de invatamant cu frecventa (A6), respectiv
in cadrul numarului de studenti inmatriculati in primul an P(I2.12) de la forma de invatamant zi/
cu frecventa se raporteaza studentii de la seral?
Răspuns: Studenţii la seral vor fi declaraţi la categoria „studenţi cu frecvenţă redusă”.
3.Referitor la Indicatorul A, A5 numar de programe va rugam sa ne comunicati daca trebuie sa
mentionam si programele care s-au finalizat cu diploma de absolvire(specializari de 3 ani colegii)si care au intrat in lichidare intrucat in tabel nu apare termenul Absolvire ci doar Licenta.
In 2004 a aparut Legea 288 care a desfiintat colegiile (specializari de 3 ani ) transformandu-le in
studii universitare de licenta.
Răspuns: Da, vor fi raportate toate programele chiar şi cele în lichidare. Colegiile
corespunde nivelului „licenţă”, chiar dacă nu au eliberat astfel de diplome de finalizare a
studiilor. Absolvenţii acestor programe vor fi declaraţi în categoria absolvenţilor fără
diplomă de finalizare a studiilor în tabelele aferente din chestionarul online.
4. (P) I 1.1. Personal de predare și de cercetare cu norma de bază: Numărul total de membri ai
personalului de predare și de cercetare știinţifică cu norma de bază/titulari în universitate,
conform statelor de funcţii, pe fiecare funcție didactică și de cercetare în parte (i.e. preparator,
asistent universitar, lector/șef de lucrări, conferenţiar, profesor, asistent de cercetare, CS, CS I,
CS II, CS III), pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), din cadrul
domeniului de studii evaluat.
Aici lucrurile sunt clare, vor fi considerate posturile ocupate (posturi de baza) integral şi
fracţiunile de posturi ocupate (posturi de bază) cu activitate didactică şi de cercetare în cadrul
domeniului de ierarhizare.
Răspuns: Vă rugăm să declaraţi numere întregi care corespund numărului de persoane
fizice existente indiferent de norma/normele didactice şi/sau de cercetare deţinute.
5. (P) I 1.2. Personal de predare și de cercetare asociat: Numărul total de cadre didactice și de
cercetare asociate/care dețin relații contractuale pe perioadă determinată cu instituția, pe fiecare
funcție didactică și de cercetare în parte (i.e. preparator, asistent universitar, lector/șef de lucrări,
conferenţiar, profesor, asistent de cercetare, CS, CS I, CS II), pentru fiecare din ultimii 5 ani
universitari (2005/06-2009/10), din cadrul domeniului de studii evaluat.
Aici am dori o clarificare:
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În afară de posturile didactice de bază (ocupate), care se contorizeazaă la (P) I I.1, în cadrul
domeniului nostru de ierarhizare exista posturi vacante, care sunt suplinite în regim de plata cu
ora:
-

de catre cadre didactice cu norma de bază în universitate

Răspuns: Acestea se vor declara o singură dată doar ca titulari.
-

de personal care nu are norma de baza în universitate.

Răspuns: Vor fi declaraţi ca persoane întregi indiferent de norma deţinută la categoria
personalului asociat.
6. La (P) I 1.2 sunt contorizare (A) toate posturile (sau fracţiunile de posturi vacante), indiferent
de cine sunt ţinute orele sau (B) doar cele acoperite de personal care nu are norma de bază în
universitate (care nu sunt angajati ai universităţii pe perioadă nedeterminată)?
Răspuns: Sunt contorizate persoanele, nu normele, care ocupă fracţiuni sau norme,
indiferent de dimensiunea acestor fracţiuni.
Cu alte cuvinte, o aceeaşi persoană fizică poate fi în acelaşi timp considerată a fi angajată pe
perioadă nedeterminată (pe postul de bază) şi angajată pe perioadă determinată (pe un post
vacant) în cadrul aceleiasi universităţi?
Răspuns: Nu. O persoană poate fi declarată o singură dată fie ca titulară în cazul în care
deţine un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, fie ca personal asociat dacă deţine
un contract pe perioadă determinată.
Dacă răspunsul ar fi afirmativ, ar trebui să ca persoana respectivă să raporteze producţia
ştiinţifică la Criteriul 2 atât la (P) C 1.1, la (P) C 1.2 , etc.!!!
7. În Anexa 1 la OMECTS nr.4072 / 21.04.2011 (Ghidul de colectare a datelor) se precizează că
“Grila de variabile nu este una inchisă”, fiecare universitate poate propune, în cadrul
chestionarului on-line variabile noi.
Cum se poate face acest lucru, întrucât formularul accesibil în prezent nu permite adăugarea de
variabile noi?
Răspuns: Sugestiile dumneavoastră pot fi înregistrate în rubrica Observaţii disponibilă la
„Contact”
8. CI 2.1. Spații de predare / cercetare: Spaţiile destinate activităţilor de predare/cercetare puse la
dispoziţia membrilor comunităţii academice, aflate în proprietatea instituţiei de învăţământ
superior. Se înregistrează date pentru anul 2010, pe categoriile: (1) număr total al sălilor
(spaţiilor);
(2)
suprafaţa
totală
în
metri
pătraţi.
Acestea includ si birourile?
Răspuns: Nu. Birourile se declară separat la CI 2.2.
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9. Referitor la X 13. Personal administrativ: Numărul membrilor personalului administrativ
angajaţi în cadrul universităţii. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici
(2006-2010).
Este corect sa raportam la acest indicator, cumulat, personalul didactic auxiliar si administrativ
care deserveste activitatea didactica si de cercetare precum si personalul care deserveste
caminele si cantina universitatii?
Răspuns: Da.
10. Criteriul nr.1 (PI) PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE
I.1.1. Personal de predare şi de cercetare cu norma de bază:
Se raportează toate posturile didactice ocupate cu titulari de la finanţarea de bază
cât şi cele ocupate de la departamentele finanţate din venituri proprii?
Răspuns: Se raportează persoane şi nu posturi.
I.1.2. Personal de predare şi de cercetare asociat
a) Ce se raportează la acest punct, având în vedere că orele didactice din posturile vacante sunt
susţinute prin „plata cu ora” atât de cadrele didactice din cadrul universităţii cât şi de personal
didactic şi de specialitate din afara universităţii?
Răspuns:Se raportează personalul din afara universităţii. Titularii din universitate vor fi
declaraţi la titulari.
b) Se raportează posturile vacante sau persoanele care acoperă activităţile din aceste posturi prin
„plata cu ora”?
Răspuns: Persoanele.
c) Se raportează posturile vacante susţinute prin “plata cu ora” şi de la departamentele care
funcţionează pe venituri proprii?
Răspuns: Nu se raportează posturi ci persoane.
11. CI 1.1. Salarizarea personalului didactic titular şi asociat
•
Personal didactic titular: Se raportează salariile acordate la funcţia de bază, sau total
salarii încasate, inclusiv „plata cu ora” pentru activităţile didactice susţinute prin „plata cu ora”?
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Răspuns: Da. Toate veniturile se declară, inclusiv contribuţia angajatorului.
•
Personal aflat în relaţii contractuale pe perioadă determinată cu universitatea:
Se
raportează numai sumele încasate de personalul din afara universităţii, care susţin activităţi
didactice prin „plata cu ora”, sau se iau în calcul şi sumele încasate prin „plata cu ora” de
personalul didactic titular din cadrul universităţii?
Răspuns: Doar veniturile personalului din afara universităţii.
•
Se raportează şi sumele acordate pentru activităţi didactice susţinute prin „plata cu ora” în
cadrul departamentelor finanţate din venituri proprii?
Răspuns: Da.
12. X.13. Personal administrativ
•
Se raportează numărul total al personalului administrativ din cadrul universităţii, inclusiv
de la cămine-cantine, precum şi personalul auxiliar didactic, de la finanţarea de bază şi venituri
proprii?
Răspuns: Da
13. Algoritmul de impartire a spatiilor universitatii pe domenii.
Răspuns: Algoritmul este simplu. Se fracţionează utilizarea unei săli conform orarului de
către diferite programe din domenii de ierarhizare diferite.
14. In cazul unei lucrari stiintifice cu autori din domenii diferite, proportia primului autor este
egala cu proportiile celorlalti?
Răspuns: Da.
15. La ce perioada se refera variabila A8, criteriul 1, de la domenii?
Răspuns: La începutul anului universitar 2010 – 2011, 1 octombrie 2010.
16.In cifra de scolarizare (locuri scoase la concurs), variabila X17, de la domenii se raporteaza si
studentul bursieri ai statului roman?
Răspuns: Nu.
17. Revin cu intrebarea :” Va rog sa-mi precizati in ce modalitatea pot fi agregate datele de la
nivelul Domeniului de ierahizare la nivelul universitatii? (Se pot centraliza, se pot exporta?)”,
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pentru care raspunsul primit de la D-voastra nu-l consider satisfacator. Consider ca agregarea
datelor la nivel de universitate, din domeniile raportate si pentru variabilele consolidate trebuie
sa se poata realiza (chiar daca este cu rol informativ).
Răspuns: Din păcate în acest moment interfaţa online nu permite agregarea datelor.
18. Va rugam sa ne raspundeti la urmatoarele intrebari:
•
La criteriul pe domenii, variabila CI 2.1. Spatii de predare/cercetare, in enunt se cer date
pe 2010, in detaliere apar cerei de date pe 5 ani. Care este corecta varianta?
Răspuns: Varianta corectă este cea a chestionarului online.
19.La criteriul CI 1.1 pe domenii:1. cheltuielile cu salarizarea personalului didactic titular si
asociat include si taxele aferente salariilor?
Răspuns: Da.
20. la sumele titularilor se include si plata cu ora, indiferent unde au fost realizate orele?
Răspuns: Da. Doar dacă orele au fost prestate în cadrul universităţii dumneavoastră.
21. Cum si unde se raporteaza studentii care parcurg modulul pedagogic cu absolvirea finalizata
prin Certificat de absolvire?
Răspuns: La domeniul stiintele educatiei se vor declara toate datele aferente DPPD-ului.
22. Cum se raporteaza cursurile postuniversitare (de perfectionare, de specializare)?
Răspuns: Pot fi declarate la întrebarea legată de formarea profesională continuă.
23. La criteriu 1, variabila A5: nr programe de studii coincide cu programele acreditate si
autorizate provizoriu?
Răspuns: DA
24. Ce intelegeti prin "calitatea de membru/membra a organizatiilor profesionale"?
Răspuns: Faptul că o persoană poate dovedi calitatea de membru/membră a unei
organizaţii profesionale în domeniul de specializare.
Mentionam ca aceste date sunt necesare pentru completarea punctului R.2.1. Premii si medalii.
25. În perioada în care va avea loc evaluarea sus amintită, instituţia noastră urmează să fie
evaluată şi în proiectul ENEC (Exerciţiul Naţional de Evaluare a Cercetării), în cadrul căruia s-a
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realizat un set de criterii diferenţiate pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică (comisia Anton
Anton), diferenţiere care ne dă posibilitatea de a oferi prin raportare o imagine justă şi completă
a activităţilor pe care instituţia noastră le desfăşoară. Propunem ca aceste criterii să fie adoptate
şi în evaluarea cercetării prevăzută în cadrul evaluării universităţilor şi programelor de studii cu
scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii. Trebuie să se ajungă la o
unitate de vederi în privinţa criteriilor de evaluare a cercetării/creaţiei, altfel universităţile de artă
vor fi mereu defavorizate prin formulări care fac imposibilă raportarea creaţiei artistice. Ex. În
Gidul de colectare a datelor se specifică la C2.1. – C2.4: „competiţii gestionate de organisme cu
funcţii în finanţarea cercetării”. Creaţia artistică este exclusă prin această sintagmă. Suntem astfel
nevoiţi ca în aceeaşi perioadă de timp să facem două raportări diferite, bazate pe seturi diferite de
descriptori. Propunem ca rezultatele evaluării din cadrul ENEC să fie luate în considerarea în
Evaluarea universităţilor şi programelor de studii cu scopul clasificării universităţilor şi
ierarhizarea programelor de studii, sau cel puţin să se adopte aceleaşi criterii şi descriptori pentru
raportarea şi evaluarea cercetării/creaţiei artistice.
Considerăm că o serie de formulări creează constrângeri care duc la imposibilitatea
raportării unor activităţi importante pentru universităţile din domeniul artistic. Ex. C1.1 – C1.7 –
se iau în considerare doar articolele unde este menţionată afilierea instituţională. Considerăm
necesară renunţarea la această constrângere. Ea exclude practic întreaga activitate de creaţie,
având în vedere faptul că atât în cazul creatorilor, cât şi în cel al interpreţilor nu există nicăieri în
lume uzanţa de a menţiona afilierea instituţională.
CI 1.3 – salarizarea personalului de cercetare: nu este clar dacă se referă la o categorie
evidentă contabil sau la toate cadrele didactice titulare şi asociate.
R2.7.b. – R2.7.c. – durata de minimum 2 săptămâni pentru prelegeri şi activităţi de
cercetare este prea restrictivă. Considerăm că durata prezenţei nu ar trebui să fie factorul decisiv
în aprecierea importanţei acesteia.
În Art.3 al Ordinului se precizează: „Completarea datelor şi informaţiilor pentru fiecare
variabilă inclusă în lista de variabile din Anexa nr. 1 se realizează de către fiecare universitate
prin intermediul unor chestionare on-line. Perioada de completare a chestionarelor on-line este
cuprinsă între 25 aprilie şi 23 mai”. Considerăm că acest articol intră in contradicţie cu însuşi
titlul ordinului: „pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor şi informaţiilor........”. De
asemenea subliniem faptul că ordinul ne-a fost comunicat în 27 aprilie iar chestionarul a devenit
operabil abia în 5 mai 2011.
Cu speranţa că veţi ţine cont de observaţiile noastre şi că veţi revizui atât ghidul cât şi termenele
pentru colectarea datelor, dorim să subliniem încă o dată necesitatea ca în ceea ce priveşte
evaluarea cercetării, să fie preluate rezultatele din ENEC, iar în privinţa procesului de predareînvăţare, să fie preluate rezultatele evaluării ARACIS.
Răspuns: Vă mulţumim pentru recomandări şi sugestii. Vă rugăm să le înscrieţi în rubrica
observaţii din secţiunea Contact a chestionarului online.
26. C 2.6b – pot fi incluse cursuri de măiestrie sau stagii de predare?
Răspuns: DA.
6

27. C1.9 – brevetele pot fi echivalate cu lucrări achiziţionate de Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor din România sau străinătate? (aşa cum au fost echivalate în raportările IC6)
Răspuns: Da
28. C 2.1. şi C 2.3 – la acest capitol se încadrează şi bursele pentru tineri doctoranzi (PN II
CNCSIS)?
Răspuns: Da.
29. I 1.6a – se iau în considerare nerezidenţii care au susţinut cursuri de măiestrie?
Răspuns: Da.
30. X 13 – se ia în considerare personalul auxiliar didactic + TESA + angajaţii căminelor sau
doar o parte din aceştia?
Răspuns: Da, toţi.
31. I 1.4 se iau în calcul contractele semnate în cadrul granturilor CNCSIS şi POSDRU, deci cu
finanţare externă? Răspuns: Nu contează sursa de finanţare, ci tipul contractului şi funcţia
deţinută de persoană prin contractul respectiv.
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