1. La Criterul C1.11 inclus in Criteriul 2 - Cercetare stiintifica de pe SITE se cer informatii
despre Concerte/expozitii/ SPECTACOLE in strainatate, pe cand in textul OMECTS 4072/2011,
la acelasi criteriu, se vorbeste despre Concerte/expozitii/PUBLICATII in strainatate. Care este
versiunea corecta, si eventual despre care tip de publicatii este vorba ?
Răspuns : Versiunea corectă este cea din textul întrebării şi anume spectacole. Vom corecta
titulatura din chestionar care într-adevăr conţine termenul « publicaţii ».
2. Sunt necesare și alte categorii la activitatea de cercetare, raportarea cerută este rigidă si
limitativă; există multe publicații, atât în România cât și în străinătate, folosite de cadrele
didactice, în afara celor menționate, oare lucrările din aceste publicații nu sunt urmarea unei
activități de cercetare? Există programe de studiu incluse în domeniile de ierarhizare la care nu
există reviste cotate.
Răspuns : Vă rugăm să înscrieţi sugestiile dumneavoastră în câmpul observaţii din
secţiunea Contact a chestionarului online
3. Nu există criterii, standarde și indicatori pentru aprecierea ofertei educationale și a activității
didactice, adică a activității academice; conteză numai cercetarea?
Răspuns : Există astfel de criterii, standarde şi indicatori. Vă rugăm să parcurgeţi toate
criteriile din chestionarul online.
4. Nu există transparență în procesul de evaluare a datelor furnizate de universități; se solicită o
autoincadrare la inceputul formularului electronic (in una din cele 3 categorii) și nu este
comunicat în metodologie care este grila de evaluare a datelor raportate si ponderea criteriilor
Metodologia este in lucru dar s-a inceput deja evaluarea
Contează numai dotarea cu PC și videoproiectoare? Există și alte mijloace de învățâmânt
moderne în dotarea sălilor!
Răspuns : Vă rugăm să înscrieţi sugestiile şi observaţiile dumneavoastră în rubrica
observaţii din secţiunea Contact a chestionarului online.
5. Chestionarele sunt prea restrictive. Nu se ține cont că anumite instituții de învățâmânt superior
au un specific aparte (cazul Universității Ecologice din București), specific asumat prin misiunea
și obiectivele declarate
Răspuns : Vă rugăm să precizaţi cazul specific aparte al universităţii dumneavoastră în
cadrul rubricii observaţii din secţiunea Contact.
6. Deși, în Anexa nr.1 la OM 4072 din 21.04.2011 se precizează la pag. 4-5 posibilitatea
propunerii de variabile și indicatori de performantă considerați relevanți pentru instituție, nu
există câmpuri specifice de completare
Răspuns : Acest câmp există şi îl găsiţi la secţiunea Contact a chestionarului online.

7. Ref.: Precizări cu privire la aplicarea Ordinului 4072/2011
I. In cadrul Universitatii noastre functioneaza doua facultati cu doua catedre. Statele de functiuni
sunt intocmite pe cele doua catedre.
In cadrul unei facultati functioneaza 3 programe de studii pe domenii diferite si trebuie
completate 3 chestionare diferite.
O cerinta din Chestionarul institutional este precizarea numarului de cadre didactice titulare.
In cazul in care un cadru didactic are curs comun la cele 3 programe de studii care fac parte din
aceeasi catedra, acest cadru didactic fiind titular la aceasta catedra, Se ia in calcul pentru fiecare
din cele 3 chestionare ?
Răspuns : Un cadru didactic poate fi declarat o singură dată la un singur domeniu de
ierarhizare. În condiţiile descrise de dumneavoastră mai sus persoana trebuie declarată la
domeniul de ierarhizare din care face parte catedra în cadrul căreia este titular.
Suma numarului cadrelor didactice trecute pe cele 3 chestionare, nu va fi egal cu numarul
cadrelor didactice din chestionarul institutional.
II. La chestionarele pe domenii (Finante, Contabilitate) la Criteriul 3, punctul (P) X 15.b si (P) X
15.c apar “Numar absolventi medicina” si “Nr.absolventi drept”
8. Ce completam la scorul relativ de influenta cumulat daca raportam la capitolul Lucrari ISI
Web of Knowledge activitati specifice internationale, respectiv evenimente artistice
reprezentative la nivel internaţional, in instituţii culturale, muzee sau galerii recunoscute în
mediul artistic la nivel internaţional?
Răspuns : La capitolul Lucrări ISI Web of Knowledge nu puteţi declara decât lucrări
ştiinţifice care se regăsesc în baza de date gestionată de Thompson Reuters. Pentru scorul
relativ de influenţă trebuie să consultaţi documentul disponibil prin link-ul din explicaţiile
aferente întrebării.
9. Lucrarile stiintifice publicate in volumele conferintelor internationale cotate ISI si/sau cele
organizate de societati profesionale internationale, potrivit indicatorului 3.1.c din IC6 nu au un
indicator corespondent in aplicatie.
Ar putea fi introdus un indicator si pentru aceasta categorie de lucrari in formularul de aplicatie,
sau largita aria de incadrare a unui indicator existent?
Răspuns : Lucrările ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor internaţionale cotate ISI
se declară la rubrica ISI Proceedings din cadrul tabelului de la întrebarea C1.1
10. Deoarece în domeniul artelor menționarea afilierii la instituția de învățământ în care cadrul
didactic titular sau asociat este angajat nu este nu este o practică utilizată la nivel internațional,
majoritatea afișelor, cataloagelor de expoziție, inscripționării cd-urilor sau dvd-urilor din
domeniu neavând această opțiune, PROPUNEM CA MENȚIONAREA AFILIERII LA

UNIVERSITATE SĂ NU FIE UN CRITERIU OBLIGATORIU PENTRU VALIDAREA
RESPECTIVULUI PRODUS ARTISTIC.
La R 3.3. numărul de comunicate de presă care prezintă realizările ştiinţifice, artistice sau
sportive ale personalului universităţii; (3) numărul de apariţii în mass media locală a materialelor
de popularizare a rezultatelor personalului universităţii; (4) numărul de apariţii în mass media
naţională a materialelor de popularizare a rezultatelor personalului universităţii - se referă la
comunicatele de presă emise de instituția de învățământ , de mijloacele mass media sau ambele
variante sunt valabile?
Răspuns : Se referă la comunicatele de presă emise de universitate.
La R 3.4. Evenimente artistice – numărul de participanți se referă la creatorii de artă sau la
publicul consumator de artă? Răspuns : Numărul de participanţi se referă la publicul
consumator de artă şi la creatorii de artă cumulat.
În Anexa 3 al OMECTS nr. 4072/ 21.04.2011, ce cuprinde lista domeniilor de ierarhizare, la
Domeniul Fundamental ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE, „Ramura ARTE” – apar cuprinse doar
ARTELE SPECTACOLULUI, fără cuprinderea explicită a domeniului de ierarhizare
TEATROLOGIE; în documentele anterioare domeniul de ierarhizare era TEATRU (ceea ce
implica ambele subdomenii menționate).
11. X 13. Personal administrativ: Numărul membrilor personalului administrativ angajaţi în
cadrul universităţii. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (20062010).
Vor fi cuprinşi şi persoanele angajate la cămine/cantine?
Răspuns : Da, vor fi cuprinşi şi aceştia.
12. CI 2.4. Fonduri: Valoarea totală, exprimată în RON, potrivit evidenţelor financiar-contabile,
a fondurilor destinate cercetării, resurselor de învăţare, dezvoltării infrastructurii. Se
înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici, pentru categoriile: (1) fonduri
destinate cercetării; (2) fonduri destinate dezvoltării resurselor de învăţare; (3) fonduri
destinate dezvoltării infrastructurii.
La ce se referã fonduri destinate cercetãrii? Se trece bugetul aprobat?
Răspuns : Se trec sumele de bani cheltuite efectiv conform evidenţelor financiar-contabile
pentru activităţi de cercetare.
13. “O publicatie poate avea un singur autor sau mai multi. Daca are un singur autor care
apartine unui singur doemniu, atunci nu-i nicio problema de contabilizare »
Dar daca o publicatie are mai multi autori din acelasi domeniu ?

Răspuns : Ea poate fi declarata fractionat in functie de numarul de autori sau o singura
data doar de catre autorul principal. In cazul cărţilor cu mai mulţi autori acestea trebuie
declarate la rubrica « cărţi coordonate ». De asemenea, în cazul cărţilor cu mai mulţi
autori în cazul cărora există o separare clară pe capitole a autorilor, acestea vor fi
declarate individual la întrebările relevante privind captiole în cărţi. Este necesar ca la
nivel de universitate să apară ca cifră întreagă numărul total de publicaţii.
14. La domenii de ierarhizare nu apare Stiinte ale mediului.
Răspuns : Vă rugăm urmăriţi cu atenţie rubrica din chestionarul online. Stiinte ale
mediului se regăseşte în grupul de domenii Matematică, Informatică şi Ştiinţe Naturale
15. Revenim cu rugamintea de a ne comunica incadrarea domeniului de licenta Stiinte ingineresti
aplicate intr-un domeniu de ierarhizare, conform OMECTS 4072
Răspuns :Domeniul de licenţă Ştiinţe inginereşti aplicate corespunde domeniului de
ierarhizare Inginerie Industrială.
16. 1.Referitor C 2.5 Venituri din prestari servicii si furnizare produse
Intrebare: Veniturile obtinute de universitate din activitatea de microproductie (ex. Produse
perfuzabile), activitatea de editura si revista medicala se cuprind in acest indicator ?
Răspuns : Da se cuprind.
17. Referitor CI 1.5 Cheltuieli pentru dotarea cu aparatura si echipamente.
Acest indicator cuprinde toate mijloacele fixe achizitionate de universitate in ultimii 5 ani, pe
surse de finantare ?
Răspuns :Da, cuprinde aceste mijloace.
18. Referitor CI 1.7 Cheltuieli proprii pentru activitatea de cercetare.
Cheltuielile cuprind:TITLUL I cheltuieli de personal si TITLUL II cheltuieli materiale (conform
clasificatiei economice) din activitatea de cercetare impreuna cu cofinantarile facute de
universitate ?
Răspuns : Se pot trece doar acele cheltuieli care pot fi atribuite clar activităţilor de
cercetare.
19. Referitor CI 2.4 Fonduri
Va rugam sa ne explicati in detaliu ce inseamna:
-fonduri destinate cercetarii

-fonduri destinate dezvoltarii resurselor de invatare
- fonduri destinate dezvoltarii infrastructurii
corelat cu bugetul de venituri si cheltuieli al universitatii.
Răspuns : Vă rugăm respectaţi indicaţiile cuprinse în chestionarul online aferente
întrebării respective.
20. Referitor CI 1.4 Investitii materiale
Valoarea acestui indicator reprezinta totalul cheltuielilor materiale efectuate de universitate din
toate activitatile ?
Răspuns : Da, dacă aceste cheltuieli pot fi atribuite clar investiţiilor materiale.
21.Referitor C. 2.3. fonduri provenind de la instititii din tara
In cazul unui proiect obtinut din fonduri structurale in anul 2010, ,,Valoarea monetara totala” pe
care o trecem in anul 2010 este :
1)
Valoarea proiectului contractat in 2010, pe total proiect (nu se regaseste in evidentele
financiar contabile in anul 2010 ) sau
2)
Valoarea prefinantarii primite ( evidentiata in evidentele financiar contabile in anul 2010
in contul de disponibil ) sau
3)

Valoarea cererii de rambursare

( evidentiata in evidentele financiar contabile in anul 2010 in contul de venituri )
Răspuns : Se va declara valoarea înscrise în evidenţele financiar contabile, în acest caz
prefinanţarea şi cererea de rambursare
22. Pentru a facilita verificarea corectitudinii indicatorilor solicitati ,va rugam sa ne trimiteti
corelatiile dintre datele solicitate si darile de seama contabile pe care universitatea are obligatia
sa le depuna anual la MECTS.
Propunem ca aceste corelatii sa fie trimise si respectate de toate universitatile pentru a exista
comparabilitate intre indicatori d.p.v. al continutului.
Răspuns : Vă rugăm să înregistraţi solicitarea dumneavoastră în rubrica Observaţii din
secţiunea Contact a chestionarului online

