
Observaţii generale 

 

1. Timpul necesar colectarii si prelucrarii datelor este extrem de scurt. 

2. Gruparea domeniilor de studiu (coloana 3 din Anexa 3) pe ramuri de stiinta 

(coloana 2) este artificiala, iar in coloana 2 se face confuzie intre notiunile de "ramura de 

stiinta" si "domeniu de studiu". Din pacate, granitele artificiale din Anexa se transmit in 

paradigma de raportare si in metodologia de repartizare a rezultatelor cercetarii pe domenii 

de studii. Listele de lucrari grupate pe ramuri de stiinta, sau pe domenii de studii, sunt 

artificiale, nu corespund realitatii.  

3. In Ordinul ministrului 4072/21.04.2011 referitor la Indicatorul A 6, "Numar 

total de studenti", nu sunt inclusi doctoranzii la forma fara frecventa, buget, non Bologna 

(cei admisi pana in 2004 si care au primit financiare 6 ani de la buget). Se pot aduna la cei cu 

frecventa?  

Răspuns: Doctoranzii la forma fără frecvenţă se declară la rubrica „frecvenţă 

redusă”. 

4. Unde se raporteaza numarul de studenti de la colegii ? Dar programele de studii 

aferente ? 

Răspuns: Programele de învăţământ şşi studenţii de la colegii se declară la categoria 

licenţă, cu menţiunea că absolvenţii acestor programe vor fi înscrişi în tabelul 

corespunzător la categoria absolvenţi fără diplomă de finalizare a studiilor. 

5. Unde se raporteaza studentii de la seral? 

Răspuns: Studenţii la seral vor fi declaraţi în tabelele corespunzătoare la categoria 

„frecvenţă redusă” 

6. Profesorii conducatori de doctorat care conduc in co-tutela sunt trecuti ca 

asociati sau ca angajati pe perioda determinata?  

Răspuns: În cazul în care există evidenţe documentare ale co-tutelei, iar profesorii 

care co-tutelează doctoratul nu sunt anagjaţi pe bază de contract de muncă pe 

perioadă determinată ai instituţiei, aceştia nu pot fi declaraţi. Dacă deţin un contract 

pe perioadă determinată atunci pot fi declaraţi ca asociaţi. 

7. Care dintre valorile raportate la nivel de universitate trebuie sa fie suma  

valorilor raportate la nivel de domeniu de ierarhizare?  

Răspuns: Valorile raportate la nivel de universitate trebuie să reprezinte valori 

întregi ale valorilor declarate la nivel de domeniu de ierarhizare. 

8. O parte dintre posturile vacante sunt suplinite de cadre didactice angajate pe 

durată nedeterminată, iar restul de profesori consultanţi sau de personal din alte instituţii.  

Care dintre aceste persoane se consideră cadre didactice asociate ? 

Răspuns: Cadre didactice asociate sunt acele persoane care nu deţin un contract de 

muncă pe perioadă nedeterminată cu universitatea, ci doar un contract de muncă pe 

perioadă determinată. 

9. Specializările acreditate se raportează ca număr de specializări acreditate 

existente în fiecare an sau numai acelea acreditate în respectivul an?  

Răspuns: Se raportează numărul de specializări acreditate care funcţionau în anul 

respectiv. 



10. Sugerez limitarea acţiunii la Clasificarea universităţilor, iar ierarhizarea 

programelor de studii să fie amânată, deoarece modul de înregistrare a datelor primare 

diferă de modul de raportare solicitat.  

Răspuns: Vă rugăm să înscrieţi solicitarea dumneavoastră în rubrica Observaţii 

disponibilă la secţiunea Contact din chestionarul online. 

11. Sunt reviste care au avut cotatie ISI in anii 2006-2008, dar nu se regasesc in baza 

de date CNCS, pentru ca in 2009 nu au mai primit factor de impact. Un caz tipic este revista 

Materiale Plastice (insa nu e singurul). Cum se raporteaza aceste articole? La indicatorii IC6 

din perioada 2006-2008 aceste articole au fost raportate, iar acum nu le putem raporta, 

pentru ca nu corespund bazei de date de referinta. Ce facem cu ele ?  

Răspuns: Se vor declara articolele la categoria fără factor de impact calculat. 

 

Observatii specifice 

 

12. CI 2.1. Spaţiile de predare/cercetare sunt folosite şi pentru programe de studii 

din domenii de ierarhizare diferite. Trebuie defalcate pe domenii sau se raportează integral 

la fiecare domeniu ?  

Răspuns: Da, le fracţionaţi în funcţie de utilizarea conform orarului. 

 

13.  Criteriul nr.1 (PI) PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE 

   I.1.1. Personal de predare şi de cercetare cu norma de bază: 

  Se raportează atat posturile didactice ocupate cu titulari de la finanţarea 

de bază, cât şi cele ocupate de la departamentele finanţate din venituri proprii? 

Răspuns: Răspuns, da, atâta timp cât personalul didactic este angajat cu norma de 

bază şi contract pe perioadă nedeterminată. 

 

  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 vor declara doar acele persoane din afara universităţii care acoperă 

aceste posturi. 

 

b) Se raportează posturile vacante sau persoanele care acoperă activităţile din aceste 

posturi prin „plata cu ora”? 

Răspuns: Se vor raporta persoane. 

 

c) Se raportează posturile vacante susţinute prin “plata cu ora” şi de la 

departamentele care funcţionează pe venituri proprii?  

Răspuns: La fel ca mai sus, se vor declara persoane. 

 



 

14. Criteriul nr.4: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

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”?  

Răspuns:Se raportează totalul salariilor încasate. 

 

 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: Se declară doar sumele încasate de persoanele din afara unviersităţii. 
 

 Se raportează şi sumele acordate pentru activităţi didactice susţinute prin 

„plata cu ora” în cadrul departamentelor finanţate din venituri proprii?  

Răspuns: Da vor fi declarate şi aceste sume. 

 

15. 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 vor fi declarate toate persoanele angajate pe funcţii administrative, 

indiferent de sursa de finanţare. 

 

 

16. (C1.4, C1.5) Nu apar cartile cu mai multi autori.  

Răspuns: Aceste cărţi vor fi declarate la rubrica „cărţi coordonate”. 

 

 

 

 


