1. Despre punctul R.2.1. Premii si medalii
Simpla calitate de membru (dovedita) al oricaror organisme profesionale (in domeniu) este suficienta
pentru a fi luata in considerare pentru acest criteriu? Răspuns: DA, este suficienta calitatea de membru
dovedită.
De exemplu: membru al SPSR (Societatea de Probabilitati si Statistica din Romania).

2. La chestionarul pentru domeniu, la pct. A8 numarul programelor de studii se refera la anul universitar
in curs 2010-2011?. Răspuns: Se referă la toate programele de studii dintr-un domeniu de ierarhizare
care funcţionează în universitate în anul 2010 – 2011.
3. Referitor la indicatorul CI.2.4.
- fonduri destinate cercetarii - cuprind valoarea contractelor incasate in anii respectivi la care adaugam
si contractele de tip POSDRU (cercetare)Mentionez ca aici intra si fonduri destinate infrastructurii in
cercetare .
Răspuns: Va trebui să declaraţi valoarea fondurilor diferenţiat în funcţie de cerinţele chestionarului,
nu de sursa fondurilor respective.
-fonduri destinate resurselor de invatare -cheltuieli materiale din toate sursele de finantate ,exclusiv
cercetare
-fonduri destinate infrastructurii -cladiri ,reabilitari ,reparatii capitale ,dotari cu aparatura si
echipamente (intra si infrastuctura din cercetare?) Răspuns: Nu, infrastructura din cercetare va fi
declarată la categoria fondurilor destinate cercetării.
-Referitor la CI1.4 Investitii materiale -se trec aceleasi date ca la indicatorul CI2.4 -fonduri destinate
infrastructurii? ,
Răspuns: La întrebarea CI 1.4 va fi declarată valoarea totală în RON a investiţiilor materiale indiferent
de destinaţia sau utilizarea acestora.
in plus mai avem si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe cu o valoare mai mica de 1800 ron
,care pot fi imprimante ,calculatoare ,videoproiectoare ,etc –
Răspuns: În măsura în care aceste obiecte de inventar pot fi identificate în evidenţele financiar
contabile şi atribuite unor activităţi specifice de cercetare, spre exemplu, vor fi declarate la categoria
aferentă. La fel se pocedează şi în cazul acelor obiecte de inventar utilizate în cadrul procesului de
educaţie acestea fiind considerate „resurse de învăţare”. Indiferent de modalitatea în care
universitatea decide să declare aceste date, va fi necesar ca la efectuarea validării datelor să pună la
dispoziţie documente justificative care să susţină alegerea făcută.
Referitor la CI1,10 Sume pentru mobilitatea in cercetare -intra toate cheltuielile de deplasare in tara si
strainatate ,sau doar cei care au facut un stagiu de cercetare in stainatate , care de obicei inseamna o
perioada mai mare ...?
Răspuns: Vor fi declarate toate cheltuielile de deplasare in ţară şi străinătate indiferent de durata
stagiului.
4. La CI 2.4 –FONDURI destinate cercetarii – se trec veniturile incasate pe activit de cercetare ? FONDURI
pentru resurse de invatare si infrastructura– ce se trece? Răspuns: La rubrica fonduri destinate

cercetării se vor declara cheltuielile destinate susţinerii activităţilor de cercetare. La aceste întrebări sa răspuns anterior, vă rugăm consultaţi listele de întrebări disponibile.
5. La CI 1.10 –MOBILITATEA IN CERCETARE – deplasari interne si externe la congrese, simpozioane , taxe
participare din care surse de finantare ( cercetare, activit.baza venituri proprii , fonduri structuralePOSDRU) Răspuns: Aici nu este o întrebare clar formulată vă rugăm să formulaţi o întrebare clară
pentru a vă putea răspunde.
6. Observatii:
1. Vă propunem următoarele variabile:
- Lucrări publicate în reviste de specialitate altele decât cele menționate: 1) străine, 2) românești
- Lucrări publicate în volumele manifestărilor științifice, altele decât cele indexate ISI sau BDI, în
străinătate.
- Lucrări publicate în volumele manifestărilor științifice, neindexate ISI sau BDI, în România: 1) cu
participare internațională, 2) cu participare exclusiv națională.â
- Organizatori de conferințe internaționale, în străinătate, altele decât ISI, BDI: organizator principal,
membru în comitetul de organizare sau științific.
- Cărți publicate în alte edituri decât CNCS.
Răspuns: Vă rugăm să înscrieţi aceste propuneri în rubrica Observaţii de la secţiunea Contact.

2. Referitor la punctul anterior vă rugăm să ne precizaţí dacă răspunsul din domeniul raportat la
variabilele propuse pot fi introduse în actualul chestionar 2, criteriul C.1.10, deoarece creaţiile propuse
sunt grevate de drepturi de autor. Răspuns: Da, vor fi înscrise acolo.

7. CI 1.10 – MOBILITATEA IN CERCETARE –deplasarile din venituri proprii care fac parte din finant de
baza – activitatea de invatamint – deplasari externe la congrese si deplasari interne se evidentiaza la
acest capitol? Răspuns: Vor fi înscrise în această categorie toate cheltuielile implicate de mobilitatea
cercetătorilor, indiferent de sursa de finanţare.
8. Observatii:
va rugam sa ne precizati care este temeiul legal pe baza caruia raspunsul la intrebarea de completare a
Standardului SS2 Internationalizare , punctul R1.5 mobilitatea cadrelor didactice 2, mentioneaza ca se
inregistreaza doar mobilitatile de minimum 3 luni. La celelalte puncte privind mobilitatile sunt date
limite in paranteza, iar la acest punct nici Ordinul de ministru nici chestionarul nu precizeaza nimic.
De exemplu in cadrul Pogramului de mobilitati Erasmus nu sunt permise mobilitati mai mari de 8
saptamani.
Răspuns: Vă rugăm să inseraţi aceste observaţii la rubrica Observaţii din secţiunea Contact a
chestionarului online.

9. Observatii:

Unde pot fi raportate articolele publicate in volume ale conferintelor internationale cu ISBN?
Considerarea lor ca si capitole in carti este acceptata? Răspuns: Aceste articole vor fi raportate doar
dacă volumele sunt publicate la edituri internaţionale.

10. Universitatea noastra este angrenata in Grupul tinta in mai multe proiecte finantate din FSE prin
programul POSDRU.
Exemplu: „proiect CRID”, proiect DOCIS, proiect ACADEMIS, RMU.
Avand in vedere ca personalul universitatii participa si raspunde solicitarilor managerilor acestor proiecte,
putem sa le includem la Criteriul 2 Cercetarea stiintifica ? Răspuns: Conform cerinţelor chestionarului

online, participarea la proiecte POSDRU poate fi declarata într-un singur loc, iar universitatea trebuie
să poată face dovada participării în proiecte fie ca Solicitant (Beneficiar) fie ca partener. De asemenea,
activităţile în cadrul proiectelor finanţate POSDRU trebuie să poată fi clar identificate în documente ca
fiind activităţi de cercetare. Apartenenţa la grupul ţintă nu poate fi raportată ca activitate de
cercetare.
11. Observatii:
Criteriile I.1.1. si I.1.2.: Explicati-ne unde (la care domeniu) se contabilizeaza cadrele didactice in fiecare
din situatiile urmatoare:
1. o persoana asociata la domeniul informatica si cu o slujba la o companie privata (se incadreaza
la I.1.2?) 2. o persoana titulara la informatica (70%) si asociata la matematica (30%) (se
incadreaza la domeniul informatica drept titular, deci il contabilizam la I.1.1 si la domeniul
matematica drept asociat, deci matematica il contabilizeaza la I.1.2?) 3.o persoana titulara la
informatica (50%) si asociata la matematica (25%) si inginerie mecanica (25%) (se incadreaza la
domeniul informatica drept titular, deci il contabilizam la I.1.1 si la domeniile matematica si
informatica drept asociat, deci matematica si ingineria mecanica il contabilizeaza la I.1.2?)
2. Răspuns: La acest tip de întrebări există deja răspunsuri în listele de întrebări disponibile. Vă
rugăm consultaţi aceste liste.

12. Deoarece din compararea metodologiei de completare a formularului cu raspunsurile la intrebarile
din partea universitatilor a rezultat o confuzie in ceea ce priveste indicatorul (P)I.1.1 - IERARHIZARE
DOMENII (Personal de predare si de cercetare cu norma de baza), va rugam sa ne precizati daca in
campurile corespunzatoare numarului de profesori, conferentiari, etc - pe ani de studii - se trec rezultate
fractionare, conform statelor de functii sau se trec rezultate intregi, adica numarul de persoane fizice din
respectivele categorii.
Răspuns: La acest tip de întrebări există deja răspunsuri în listele de întrebări disponibile. Vă rugăm
consultaţi aceste liste.

De exemplu, pt un domeniu de ierarhizare au rezultat intr-un an de studii, 2,54 norme de conferentiar in
care sunt implicati 4 conferentiari (deoarece acestia mai au activitate didactica si la alte domenii). Va
rugam sa ne precizati: CE NUMAR VA FI TRECUT IN FORMULAR, 2,54 SAU 4?

Răspuns: La acest tip de întrebări există deja răspunsuri în listele de întrebări disponibile. Vă rugăm
consultaţi aceste liste.
13. Observatii:
La indicatorul C1.1., pentru un articol indexat ISI cu mai multi autori, dintre care unul nu apartine
universitatii, la nivel de universitate se fractioneaza articolul prin excluderea autorului din afara? Si in
acest caz, se aplica fractia care ramane din articol in universitate si scorului relativ de influenta? Adica
daca din articol ramane in universitate 0.8, se inmulteste cu acest numar scorul relativ al articolului?
Răspuns: La acest tip de întrebări există deja răspunsuri în listele de întrebări disponibile. Vă rugăm
consultaţi aceste liste.
14. Observatii:
Pe lista numarul 2 de intrebari si rapsunsuri a aparut:
"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"

Va rugam sa precizati unde vor fi incluse acordurile de parteneriat pentru parctica studentilor. Daca
cineva nu ar fi adresat acesta intrebare, nu ar fi reiesit nici din "ghid", nici din explicatiile de pe platforma
ca aceste parteneriate nu se raporteaza, caci nu este precizat scopul parteneriatelor.
Răspuns: Dacă acordul de parteneriat instituţional al universităţii cu alţi parteneri din mediul socioeconomic are printre altele ca obiect şi activităţi de practică el poate fi declarat la această întrebare.
15. Unde pot fi raportate articolele publicate in volume ale conferintelor internationale, cu ISBN? Nu se
raporteaza sau le acceptam ca si capitole din carti? Răspuns: Aceste articole vor fi raportate doar dacă
volumele sunt publicate la edituri internaţionale.

16. Observatii:
Va rog cu respect sa precizati cum trebuie interpretat indicatorul (P) C 1.10. CreaÅ£ii/performanÅ£e
omologate pentru domeniul sportului ale membrilor personalului de predare si de cercetare stiintifica,
cu norma de baza , asociati si doctoranzi ai domeniului, pentru Educatie fizica si sport. Se face referire la
performantele proprii sportive sau la performanta activitatii profesionale pe linia sportului de
performanta si a rezultatelor obtinute cu sportivii, echipele, loturile pregatite de ei cu rezultate notabile
la campionate nationale,universitare, europene, mondiale, si chiar Olimpiada. Răspuns: Vor fi declarate
doar performanţele proprii ale cadrelor didactice. Performanţele obţinute de loturi spre exemplu pot
fi declarate doar dacă antrenorul lotului a primit la rândul său o distincţie alături de lotul respectiv,
cum este de regulă uzanţa la astfel de competiţii.

17. la indicatorul R 3.3. Popularizarea stiintei referitor la categoria cafenele stiintifice organizate se pot
trece conferintele organizate de domeniul evaluat si participarea la acestea? La categoria realizari
stiintifice, artistice sau sportive ce activitati se se pot consemna la evaluarea domeniului educatie fizica
si sport.
Răspuns: Da pot fi declarate. Referitor la a doua parte a înrebării: puteţi declara orice tip de activităţi
sportive, ştiinţifice sau artistice pe care le consideraţi relevante pentru domeniul dumneavoastră.

18. Unde pot fi trecute articolele prezentate la conferintele internationale organizate de un for
profesional de prestigiu in domeniu, cu colectiv de recenzie, de exemplu European Congress of Sport
Science (ECSS) sau International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE)dar si
participarile la conferinte internationale organizate in tara in parteneriat sau patronaj cu foruri
internationale de prestigiu in domeniu
Răspuns: Aceste articole pot fi trecute în rubricile chestionarului online de la C1.2 în continuare cu
respectarea indicaţiilor specifice fiecărei întrebări în parte, în funcţie de specificul acestora.
19. Se poate consemna undeva calitatea de membru in Comitete editoriale reviste B+ sau BDI din
strainatate, altele decat ISI

20. Data susţinerii doctoratului – data susţinerii publice, data ordinului de ministru sau data emiterii
diplomei? Răspuns: Data susţinerii doctoratului se referă la data susţinerii publice, cu condiţia ca titlul
să fi fost ulterior confirmat prin ordin de ministru.

21. La 1.2.1 - specializări acreditate şi autoriuate sau numai acreditate
Răspuns: Ambele situaţii, cu respectarea normelor legale în vigoare.

22. Ce se înţelege prin programe de doctorat, numărul de domeniu sau numărul de doctoranzi (au
propiriul plan de activităţi de doctorat) Răspuns: Numărul de domenii.

23. Raportam activitatea de creatie artistica conform echivalarilor pentru universitatile cu profil artistic,
respectiv echivalarile aplicate pentru raportarea IC6 ? Răspuns: Da.

