Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

Clarificari pentru raportarea indicatorilor de calitate
(02.04.2015)

ATENTIE: Nu toate datele solicitate prin intermediul platformei ANS sunt necesare in vederea stabilirii
indicatorilor de calitate prevazuti in metodologia de finantare stabilita de OMECS 3185/2015. Completarea
datelor statistice solicitate de platforma se va realiza de catre universitati avand in vedere cu prioritate acele
tipuri de date care sunt specificate in metodologia de finantare propusa de CNFIS si adoptata de MECS prin
ordinul 3185/2015. Pentru datele al caror continut si semnificatie trebuie stabilite de alte organisme decat
CNFIS (de pilda CNSPIS sau MECS), raportarea in platforma se va putea realiza pana la o data ulterioara, in
functie de solicitarile/clarificarile venite din partea acestora.
Nota: Elementele de clarificari adaugate, fata de versiunea anterioara, sunt marcate cu albastru.
I.

Mentiuni generale

Perioada de raportare date
Conform mentiunilor din platforma ANS, data de referinta pentru intreaga raportare este 1 ianuarie 2015.
Data de referinta 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, studenti 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.

A. Raportare Studenti
1. In sectiunea Studenti, “Date Generale” (din platforma ANS), ce categorii de studenti trebuie
raportati in tabelul “Prelungire de studii”?
Se raporteaza toti studentii aflati in prelungire de studii. Conform terminologiei specifice agreate la nivelul
unui grup restrans de secretari sefi, aceasta se refera la studentii care se afla in prelungire de scolaritate,
pentru promovarea integrala a disciplinelor din planul de invatamant si acumularea tuturor creditelor aferente
programului de studii in vederea finalizarii acestora, numai cu finantare individuala (cu taxa), sau prin
aprobarea Senatului (nu sunt cu taxa dar nu primesc nici finantare pentru aceasta perioada de prelungire).
2. Practica pedagogica a studentilor si voluntariatul intra in categoria “Practica finalizata (in anul
universitar anterior)”?
Conform specificatiilor din platforma, in aceasta categorie se raporteaza doar studentii care au derulat stagii
de practica in baza unor conventii incheiate de universitate cu terte entitati.

B. Sectiunea Absolventi
Instructiuni pentru completarea datelor in sectiunea Absolventi (din platforma ANS):
1. Pentru completarea tabelelor din tab-ul “Date generale absolventi” se va avea in vedere completarea
informatiilor referitoare la toti absolventii care au finalizat anii de studii si au acumulat numarul de credite
integral.
2. Pentru completarea tabelelor pe diversele forme de invatamant, se va avea in vedere urmatoarele:
- coloanele C si D se completeaza cu absolventii care au finalizat anii de studii si au acumulat numarul
de credite integral;
- coloanele F si G se completeaza cu absolventii cu diploma;
- Promotia curenta (coloana F) se refera la absolventii care au sustinut si promovat examenul de
finalizare din 2014, imediat dupa finalizarea studiilor (absolventi cu diploma).
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II.

Clarificari pentru indicatorii de calitate

A. Intrebari asociate clasei de indicatori C1 - Predare/invatare
1. 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.
2. Cum se realizeaza raportarea cadrelor didactice la nivelul ramurilor de stiinta?
Raportarea cadrelor didactice si de cercetare pe ramuri de stiinta in platforma ANS (pagina Personal didactic
si cercetare (RSI), din sectiunea Cadre Universitare) se realizează (fractionat, acolo unde este cazul) avand în
vedere ramurile de ştiinţă de care aparţin programele de studii in care cadrele didactice respective au
activitatile didactice care alcatuiesc norma lor de bază. Spre exemplu, un cadru didactic avand jumatate din
orele conventionale din norma sa la un program de studii incadrat intr-o ramura de stiinta A si jumatate intr-o
ramura de stiinta B, va fi raportat 0,50 in ramura A si 0,50 in ramura B.

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 raporteaza doar cadrele didactice si de
cercetare titulare (inclusiv cele angajate, in conditiile art. 294 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011, cu norma
intreaga, cu un contract pe perioada determinata, valid in perioada de raportare).
2. Cum se realizeaza raportarea cadrelor didactice si de cercetare pe ramuri de stiinta?
Daca universitatea raporteaza mai putin 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. Ce factor de impact – din ce baza de date: Web of Science, SCImago, Index Copernicus – trebuie
avut in vedere in calcularea punctajului individual CNATDCU pentru indicatorul C2.1?
In cadrul ordinelor 6560/2012 si 4204/2013 privind standardele CNATDCU factorul de impact avut in
vedere (pentru acele comisii care folosesc acest instrument) este cel calculat de platforma Web of Science a
Thomson Reuters si publicat anual prin intermediul Journal Citation Reports. Mentiunile de tipul „reviste
indexate/cotate ISI Thomson Reuters”, „ISI Thomson” sau „ISI” din anexele ordinelor 6560/2012 si
4204/2013 trimit explicit la factorul de impact calculat de Thomson Reuters care a preluat in 1992 Institute
for Scientific Information (ISI) si este in prezent proprietarul de drept al platformei Web of Science.
4. Observatii cu privire la Anexa 3 Centralizator privind standardele minimale CNATDCU
Pentru ramura de stiinta Matematica: 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.
5. Pentru ramura de stiinta Chimie si Inginerie chimica: 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.
6. Fisa de verificare a standardelor minimale CNATDCU se completeaza cu toata activitatea de
cercetare a unui cadru sau se completeaza doar pentru criteriile minimale?
Fisa privind standardele CNATDCU se va completa avand ca data de referinta 1 ianuarie 2015; dar aceasta
nu se va limita la punctajul minim, ci va avea in vedere toata activitatea de cercetare (relevanta conform
grilei CNATDCU) realizata pana la 01.01.2015.
7. Indicatorul C2 se raporteaza fractionat pe ramuri de stiinta?
Pentru indicatorul C.2 raportarea nu se face fractionat, ci conform domeniului in care a fost obtinut titlul
didactic la ultimul concurs sau abilitare, daca abilitarea a fost ulterioara concursului pentru ocuparea
2/ 4

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

postului. Se raporteaza rezultatele intregii activitati de cercetare pentru indicatorii C2.1 si C2.2 sau din
ultimii patru ani pentru indicatorul C2.3.
8. 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 norma intreaga, cu un contract pe
perioada determinata, valid in perioada de raportare) prin raportarea la standardele CNATDCU pentru postul
ocupat in prezent sau domeniul in care si-au dat abilitarea, daca abilitarea a fost ulterioara concursului pentru
ocuparea postului. Cadrele didactice sau de cercetare care nu ocupa un post de profesor dar detin abilitarea se
vor raporta la standardele pentru abilitare (profesor).
9. Cum se raporteaza lucrarile stiintifice publicate inainte de aparitia bazelor de date? Dar contractele
vechi, a caror valoare era semnificativa, la acel moment. Cum convertim valoarea acestora in euro?
Fisa de verificare CNATDCU completata de fiecare cadru didactic si de cercetare se raporteaza folosind
cerintele (practica uzuala) de completare a fiselor de verificare pentru concursurile de ocupare a posturilor.
10. Pe ce perioada se raporteaza I.C2.2 in Anexa 4?
In Anexa 4.1 se vor raporta date pentru intreaga perioada de activitate/creatie artistica (deci pentru intreaga
cariera) a fiecarui cadru didactic si de cercetare.
11. In cadrul platformei Google Scholar, de care indice Hirsch se va tine cont: “H-index” sau “I10index”?
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.
12. 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.
13. Completarea ,,Anexei nr.5’’ Fisa individuala de articole si brevete-IC2.3 (ultimii 4 ani, perioada
2011-2014) se face de catre de toate cadrele didactice ale universitatii sau numai de catre cele care
au articole ISI Rosu si ISI Galben?
Anexa nr. 5 Fisa individuala de articole si brevete – IC2.3 se completeaza de cadrele didactice si de cercetare
titulare (inclusive cele angajate conform art. 294 din legea nr. 1/2011 a educatiei nationale) in conditiile in
care au articole in reviste clasificate ISI (zonele rosie/galbena), articole in reviste indexate ERIH (INT2 si
INT1), brevete sau articole in revistele Science sau Nature. Anexa nr.5 nu vizeaza doar articole din reviste
ISI Galben/Rosu, ci si articole din reviste indexate ERIH (INT2 si INT1), brevete (triadice, europene sau
nationale), precum si articole din revistele Science sau Nature.
14. Ce perioada trebuie avuta in vedere in raportarea datelor referitoare la creatia artistica, respectiv
performanta sportiva (Anexele 4.1 si 4.2)?
Pentru raportarea datelor aferente Anexelor 4.1 si 4.2 ce vizeaza indicatorul de calitate C2.2 se va avea in
vedere intreaga activitate a fiecarui cadru didactic/de cercetare (fara a aplica deci restrictii de natura
temporala), similar modului in care pentru calcularea indicelui Hirsch se are in vedere intreaga activitate de
cercetare concretizata in publicatii si citari.
15. 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 incadrate in mai multe domenii, se va lua in considerare
Incadrarea cea mai favorabila.
16. In fisa cu performante artistice se pot raporta si cartile de creatie literara (poezie, proza, teatru)?
Conform Metodologiei, pentru cadrele didactice sau de cercetare care au activitate stiintifica in domeniul
artistic, se vor raporta creatiile artistice recunoscute care tin de domeniul in care raporteaza respectivul cadru
didactic sau de cercetare.
17. 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.
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18. Cand si unde se vor putea incarca in platforma ANS datele referitoare la cercetarea individuala a
personalului universitar?
Detalii in legatura cu incarcarea Anexei 1 (singurul tabel care se va incarca in platforma) vor fi transmise in
perioada urmatoare.

C. Intrebari asociate clasei de indicatori C4 - Orientare regionala si echitate sociala
1. Pentru indicatorul C4.1, studentii orfani includ studentii orfani de un singur parinte, pe cei orfani de
ambii parinti, sau si pe unii si pe ceilalti?
Raportarea va include atat studentii orfani de un singur parinte, cat si pe cei orfani de ambii parinti.
2. Pentru indicatorul C4.1 cum se raporteaza studentii cu dizabilitati?
Raportarea va avea in 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.”).
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