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Clarificari pentru completarea datelor in platforma  ANS si raportarea indicatorilor de calitate   

(16.03.2015) 

I.  Mentiuni generale 

Perioada de raportare date 
Conform mentiunilor din platforma ANS, data de referinta pentru intreaga raportare este 1 ianuarie 2015.  
Data de referintă corespunde raportarilor de la 1 ianuarie: personal didactic si de cercetare angajat si studenti 
inscrisi in anul universitar curent, date financiare ale anului financiar incheiat, studenti participanti la 
mobilitati internationale, care au facut practica sau au absolvit anul universitar anterior, numar de locuri in 
camine si subventii pentru camine in anul universitar curent.  
Raportarea datelor pentru partea de cercetare se va face pentru anul anterior (anul financiar 2014), in acelasi 
mod cu raportarea datelor financiare.  

II.  Facilitati platforma ANS 

1. Se poate sterge un cont de utilizator odata creat? 
Contul institutional alocat fiecarei universitati nu are facilitatea de a sterge un subcont odata ce acesta a fost 
creat. Pentru eventuala eliminare a unor subconturi institutionale va rugam sa adresati o solicitare prin 
intermediul adresei support@uefiscdi-direct.ro. 

2. Exista chei de verificare pentru datele raportate (ex: total studenti = barbati+femei)? 
Nu exista chei de verificare pentru datele de raportare. Fiecare pagina de finalizare (disponibila la nivelul 
unei sectiuni) prezinta o situatie centralizata a datelor statistice raportate in acea sectiune.  

3. Exista posibilitatea de a exporta date din platforma? 
Odata incarcate pe platforma, datele pot fi exportate in format Excel, din sectiunea „Raportare”. 

4. Ce rol are tabul/subsectiunea FINALIZARE si cum trebuie utilizata aceasta? 
Sectiunea „Finalizare” faciliteaza vizualizarea situatiei centralizate a datelor statistice raportate, in vederea 
verificarii acestora si in final a validarii/confirmarii lor.  

5. Care este rolul modulului „Capacitate de scolarizare”? 
Modulul „Capacitate de scolarizare” nu face parte din procesul de colectare in desfasurare, prin urmare nu 
este accesibil indiferent de drepturile acordate. Acest modul va fi eliminat si din interfata de drepturi pentru a 
evita orice eventuale confuzii. 

A. Sectiunea Date Universitate 

Modulul Date Financiare 

Capitolul „Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare consultanta si expertiza” cuprinde 
si fondurile incasate pe programul ERASMUS? 
In acest capitol se pot trece fondurile incasate doar daca exista parteneriate strategice Erasmus (proiecte de 
cooperare stiintifica) desfasurate in cadrul programului Erasmus +.   

Modulul Programe de studii 

Ce programe de studii se raporteaza? 
In coloana C se trece numarul total al programelor de studii (acreditate, autorizate provizoriu) pentru care 
exista studenti inscrisi, iar in coloana D se trece doar numarul total al programelor de studii acreditate. 

B. Sectiunea Politici 

Modulul Politici Burse 

Ce valori se raporteaza pentru bursele semestriale sau anuale? 
Conform specificatiilor din platforma se va raporta numarul de luni, pe fiecare tip de bursa. 

Politici-upload documente 

Ce tip de documente se vor incarca in acest tab? 
Pentru prezenta raportare, nu este necesara incarcarea niciunui document in respectivul tab. 
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Politici Mobilitati 

Care este diferenta intre modulele „Erasmus formare profesionala” si „Erasmus staff training” din 
zona „cadre didactice”? 
„Erasmus formare profesionala” se refera la formarea profesionala a cadrelor didactice si de cercetare. 
„Erasmus staff training” se refera la categoria personalului nedidactic. 

Precizari suplimentare privind: 
• modulele „activitate de cercetare” si „baza materiala ”din sectiunea „Date universitate” 
• modulele „personal didactic auxiliar” si „personal nedidactic” din sectiunea „Cadre universitare” 
• zonele de „studenti maturi”  din „modulul date generale” ale sectiunilor „Studenti” si „Absolventi” 

au fost solicitate  Consiliului  National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior (CNSPIS), 
structura abilitata sa ofere detalii despre subiectele mentionate. Odata primite acestea vor fi postate in 
sectiunea FAQ din platforma ANS. 

III.  Clarificari pentru indicatorii de calitate 

A. Intrebari asociate clasei de indicatori C1 - Predare/invatare  

Cum raportam cadrele didactice care tin o activitate didactica simultan pentru studenti inmatriculati in 
programe de studii din ramuri de stiinta diferite? 
Universitatea va aprecia care este ponderea studentilor in cadrul activitatii didactice respective, cu 
respectarea ponderii activitatii in norma didactica si a unui total al ponderilor egal cu 1. 

B.  Intrebari asociate clasei de indicatori C2 - Cercetare stiintifica/ creatie artistica si performanta 
sportiva 

1. Raportarea datelor statistice pentru calculul indicatorilor de calitate din componenta de cercetare, 
pentru anul 2015, cuprinde si raportarea studentilor doctoranzi sau a celor angajati pe perioada 
determinate pe contracte de cercetare? 

Conform Metodologiei de finantare pentru anul 2015, Universitatea raportează doar cadrele didactice şi de 
cercetare titulare (inclusiv cele angajate, în condiţiile art. 294 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011, cu normă 
întreagă, cu un contract pe perioadă determinată, valid în perioada de raportare).  

2. Cum se realizeaza raportarea cadrelor didactice si de cercetare  pe ramuri de stiinta? 
Daca universitatea raporteaza mai puţin de cinci cadre didactice pe ramura de stiinta, suma scorurilor 
obtinute se va imparti la 5, in timp ce daca universitatea raporteaza un numar de N≥5 cadre didactice pe 
ramura de stiinta, suma scorurilor obtinute se va imparti la N.  

3. Observatii cu privire la Anexa 3 Centralizator privind standardele minimale CNATDCU 
• Pentru ramura de ştiinţă Matematică: Se va lua in considerare indicatorul numeric „I” care reprezinta 

suma factorilor de impact/numar de autori de la articolele ISI cu Factor de Impact mai mare sau egal 
cu 0.5. Intrucat pentru numarul de citari (C) nu este propus un mod de echivalare cu numarul de 
articole, acesta nu poate fi inclus in suma totala, insa ramane un criteriu obligatoriu de indeplinit. 

• Pentru ramura de ştiinţă Chimie şi Inginerie chimică: Se va lua in considerare NT care reprezinta 
numarul total de articole in reviste ISI. Numarul articolelor in reviste ISI la care candidatul este autor 
principal – NP -  este inclus in punctajul total al indicatorului NT; intrucat pentru indicatorul NC 
(numarul de citari) si pentru indicatorul FIC (factor de impact cumulat) nu este propus un mod de 
echivalare cu numarul de articole, acestea nu vor fi incluse in suma totala, fiind insa criterii 
obligatoriu de indeplinit.  

4. Cum se completeaza fisele de verificare ale indeplinirii standardelor CNATDCU? 
Fisele de verificare a indeplinirii standardelor minimale CNATDCU se completeaza de catre toate cadrele 
didactice si de cercetare titulare din universitate (inclusiv cele angajate cu normă întreagă, cu un contract pe 
perioadă determinată, valid în perioada de raportare) prin raportarea la standardele CNATDCU pentru postul 
ocupat în prezent sau domeniul în care şi-au dat abilitarea, dacă abilitarea a fost ulterioară concursului pentru 
ocuparea postului. Cadrele didactice sau de cercetare care nu ocupa un post de profesor dar detin abilitarea se 
vor raporta la standadele pentru abilitare (profesor). 
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5. In cadrul platformei Google Scholar, de care indice Hirsch se va tine cont: “H-index” sau “I10-
index”? 

Se va lua in considerare “H-index” (adica indicele Hirsch aferent intregii activitatii de cercetare a unei 
persoane, conform prevederilor metodologiei de finantare pentru anul 2015), s-a corectat si in Anexa 4. 

6. Cum putem avea acces la Scopus? 
• Pentru universitatile care nu au acces la Scopus prin Anelis se poate folosi functia Author preview 

care in prezent este disponibila gratuit din platforma Scopus la adresa 
https://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup.  Functia aceasta permite 
determinarea indicilor Hirsch ai fiecarui autor. 

• Accesarea individuala a Web of Science, respectiv Scopus prin intermediul unei institutii afiliate 
(Lista institutiilor afiliate se regaseste la http://www.anelisplus.ro/?page_id=68).  
Biblioteca Central Universitara este una din aceste institutii. 

7. Clasificarea revistelor ISI pentru anii 2013 si 2014 s-a realizata de catre UEFISCDI atat conform 
scorului relativ de influenta (SRI), cat si conform factorului de impact (FI); care clasificare se va 
folosi in raportarea articolelor? 

Pentru anii 2013 si 2014 se vor consulta ambele clasificari (SRI/FI) si se va lua in considerare cea mai 
avantajoasa dintre acestea. In cadrul revistelor încadrate în mai multe domenii, se va lua în considerare 
Încadrarea cea mai favorabila. 

8. Ce categorii de date se trec in coloana „C” din Anexa 5? 
Se trec toate datele de identificare ale articolelor considerate relevante (publicate in reviste ISI sau ERIH): 
titlu, volum, pagini, autori etc. 

C. Întrebari asociate clasei de indicatori C4 - Orientare regională şi echitate socială 

1. Pentru indicatorul C4.1, studenţii orfani includ studenţii orfani de un singur părinte, pe cei orfani de 
ambii părinţi, sau şi pe unii şi pe ceilalţi? 

Raportarea va include atat studentii orfani de un singur parinte, cat si pe cei orfani de ambii parinţi.  

2. Pentru indicatorul C4.1 cum se raportează studenţii cu dizabilităţi?  
Raportarea va avea în vedere persoanele cu grad de handicap atestat prin documente medicale, precum si 
persoanele ce corespund definitiei formulate de legea 448/2006 (“Persoanele cu handicap sunt acele persoane 
carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le 
impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in 
sprijinul integrarii si incluziunii sociale.”). 


