
 

 

 

PROCESUL DE COLECTARE A DATELOR IC 2015 

 

 

În baza adresei MECS nr. 34234/25.03.2015, CNFIS a prelungit pentru data de 1.06.2015, 

termenul pentru colectarea datelor aferente implementarii O.M. nr. 3185/2015 privind 

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea 

suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat pentru anul 2015.  

 
Având în vedere precizările CNFIS din Anexa 2: Structurarea arhivei electronice, procesul 
intern de colectare a datelor pentru Raportarea IC 2015 se va derula după cum urmează: 
 

I. La nivelul cadrelor didactice 
 
Fiecare cadru didactic îşi va crea un Folder, a cărui denumire va respecta structura: 
 
Nume_Prenume_An (Ex. Popescu_George_2015) 
 
Acest folder va cuprinde următorele fişiere: 
 
1. Fişier Excel cu Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale CNATDCU. 

- Nume: acest fişier va fi denumit conform exemplului: Popescu_G_FV) 
- Mod de completare:  

-  se completează “Fisa_Excel_Standarde_minimale” corespunzătoare (a se 
vedea CNFIS Anexa 3), conform prevederilor O.M. relevant (OM 6560/2012, 
respectiv OM 4204/2013). 

-  Materiale suport: Nomenclator domenii şi specializări/prog. de studii (extras  
din HG 580/9.07.2014) şi Tabelul de mai jos. 

 
2. Fişier pdf pentru Indicele Hirsch • Google Scholar, realizat conform CNFIS Anexa 4. 

- Nume: acest fişier va fi denumit conform exemplului: Popescu_G_IGS) 
 
3. Fişier pdf pentru Indicele Hirsch • Web of Science, realizat conform CNFIS Anexa 4. 

- Nume: acest fişier va fi denumit conform exemplului: Popescu_G_IWS) 
 

4. Fişier pdf pentru Indicele Hirsch • Scopus, realizat conform CNFIS Anexa 4. 
- Nume: acest fişier va fi denumit conform exemplului: Popescu_G_IS) 

 
5. Fişier Excel cu Fişă individuală de articole şi brevete (formular: CNFIS Anexa 5). 

- Nume: acest fişier va fi denumit conform exemplului: Popescu_G_AB) 
 

6. De asemenea, fiecare cadru didactic va completa un formular: Fişă de verificare privind 
datele raportate, îl va semna şi îl va preda odată cu folder-ul şi fişierele componente ale 
acestuia. 
 
Termen de predare la Directorul de Departament: 20 mai 2015 
 

http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/raportari/finantare_univ/mai/Informare%20MECS_prelungire%20colectare%20date.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2012/08/2015-02-09-OM3185-MetodologieFI-2015.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa2-Structurare_arhiva_electronica.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa3-Centralizator_standarde_minimaleCNATDCU.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa3.1-OM6560-2012.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa3.2-OM4204-2013.pdf
http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/raportari/finantare_univ/mai/Nomencl_dom_si_specializ.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa4-Utilizare_Platforme_calcul_indiciHirsch_actualizat.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa4-Utilizare_Platforme_calcul_indiciHirsch_actualizat.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa4-Utilizare_Platforme_calcul_indiciHirsch_actualizat.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa5-Fisa_articole_brevete-IC2015-actualizata_03042015-MO2010-formula.xlsx
http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/raportari/finantare_univ/mai/Fisa_verificare_date_raportate.docx
http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/raportari/finantare_univ/mai/Fisa_verificare_date_raportate.docx
http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/raportari/finantare_univ/mai/Fisa_verificare_date_raportate.docx


 

II. La nivelul departamentelor 
 
Fiecare Departament îşi va crea un Folder, a cărui denumire va respecta structura: 
 
Facultatea_Departamentul_An (Ex. Agricultura_Protectia_mediului_2015) 
 
Acest folder va cuprinde următorele fişiere: 
 
1. Fişier Excel CNFIS Anexa 1, centralizată pentru toate cadrele şi de cercetare din cadrul 
Departamentului. 

- Nume: acest fişier va fi denumit conform exemplului: 
Agricultura_Protectia_mediului_A1 

 
2. Fişier Excel CNFIS Anexa 6, centralizată pentru toate cadrele şi de cercetare din cadrul 
Departamentului. 

- Nume: acest fişier va fi denumit conform exemplului: 
Agricultura_Protectia_mediului_A6 

 
3. Folderele preluate de la toate cadrele didactice şi de cercetare din cadrul Departamentului, 
având în componenţă toate fişierele precizate la Cap.I de mai sus. 
 
4. De asemenea, Directorul de departament va colecta şi îndosaria formularele: Fişă de 
verificare privind datele raportate, întocmite de fiecare dintre cadrele didactice şi de cercetare 
din cadrul Departamentului, verificând ca fiecare Fişă să fie semnată de cadrul didactic. 
 
Termen de predare la Decan: 22 mai 2015 
 
 

III. La nivelul facultăţilor 
 
Fiecare Facultate îşi va crea Folder facultate şi Foldere domenii: 
 
Folder Facultate: a cărui denumire va respecta structura: 
 
Facultatea_An (Ex. Agricultura_2015) 
 
Acest folder va cuprinde următorele fişiere: 
 
1. Fişier Excel CNFIS Anexa 1, centralizată pentru toate cadrele şi de cercetare din cadrul 
departamentelor facultăţii. 

- Nume: acest fişier va fi denumit conform exemplului: Agricultura_A1 
 
2. Fişier Excel CNFIS Anexa 6, centralizată pentru toate cadrele şi de cercetare din cadrul 
departamentelor facultăţii. 

- Nume: acest fişier va fi denumit conform exemplului: Agricultura_A6 
 
Foldere domenii: 
 

http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa1-Tabel_institutional-normare_cercetare-IC2015_actualizat2_03042015-MO2010.xlsx
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa6-Tabel_institutional_articole_brevete-IC2015-MO2003.xls
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa1-Tabel_institutional-normare_cercetare-IC2015_actualizat2_03042015-MO2010.xlsx
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa6-Tabel_institutional_articole_brevete-IC2015-MO2003.xls


 

În acest foldere se vor arhiva folderele cadrelor didactice şi de cercetare care ocupă posturi 
într-un domeniu sau care şi-au obţinut abilitare în acest domeniu ulterior ocupării postului 
didactic sau de cercetare. 

- Acronim: facultatea_ prescurtare denumire domeniu 
- Exemple: Horticultura_Geodezica (Facultatea de Horticultură, domeniul Inginerie 

geodezică) 
- Numărul de foldere domeniu la nivelul facultăţii rezultă din col.2 a Tabelului de mai 

jos: 
 
3. Fiecare Folder domeniu va conţine, pentru domeniul respectiv, Folderele preluate de la 
toate departamentele din cadrul Facultăţii, având în componenţă toate fişierele precizate la 
Cap.II de mai sus. 
 
4. De asemenea, Decanul va colecta, de la fiecare director de departament, dosarele cu 
formularele: Fişă de verificare privind datele raportate, întocmite la nivelul Departamentului 
conform precizărilor de la Cap.II de mai sus, verificând ca fiecare Fişă să fie semnată de 
cadrul didactic care raportează. 
 
Termen de predare la Prorectoratul cu Asigurarea Calităţii şi Resurse Umane: 25 mai 
2015 
 
 

IV. La nivelul universităţii 
 
Conform precizărilor CNFIS din Anexa 2: Structurarea arhivei electronice, la nivelul 
Universităţii se vor crea: Folder universitate şi Foldere domenii. 
 
Folder universitate: 

- Acronim universitate_IC (indici calitate)_Raportare _An_Luna 
  Ex. UB_IC_Raportare_2015_03  
 

Foldere domenii: 
- În acest folder se vor arhiva folderele cadrelor didactice şi de cercetare care ocupă 

posturi în domeniul respectiv sau care şi-au obţinut abilitare în acest domeniu ulterior ocupării 
postului didactic sau de cercetare. 

- Acronim: universitate_ prescurtare denumire domeniu 
- Exemple: UB_Istorie (Universitatea din Bucureşti, domeniul Istorie), sau 

UPB_Ing.Industriala (Universitatea Politehnică din Bucureşti, domeniul Inginerie Industrială) 
 

Folder universitate - va cuprinde următorele fişiere: 
 
1. Fişier Excel CNFIS Anexa 1, centralizată pentru toate cadrele şi de cercetare din cadrul 
facultăţilor.  
 
Conform precizărilor din Nota aferentă col. A la D din CNFIS Anexa 1: “Fomatul complet al 
Anexei 1 (cu cele două coloane, B şi C vizibile) trebuie să fie ahivat la nivelul instituţiei de 
învăţământ superior, astfel încât MECS şi CNFIS să poată verifica, în următoarea etapă, 
corectitudinea şi acurateţea datelor incluse în aceasta.”   
 

http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa2-Structurare_arhiva_electronica.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa1-Tabel_institutional-normare_cercetare-IC2015_actualizat2_03042015-MO2010.xlsx
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa1-Tabel_institutional-normare_cercetare-IC2015_actualizat2_03042015-MO2010.xlsx


 

2. Fişier Excel CNFIS Anexa 6, centralizată pentru toate cadrele şi de cercetare din cadrul 
facultăţilor. 
 

Foldere domenii: 
 

Având în vedere precizările din Nota aferentă col. 41 la 68 din CNFIS Anexa 1, respectiv 
Foaia: “Domenii CNATDCU” din CNFIS Anexa 1, precum şi domeniile precizate în Col. 
“Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat” din Nomenclator domenii şi 
specializări/prog. de studii (extras din HG 580/9.07.2014), la nivelul Universităţii noastre vor 
trebui create 12 foldere domeniu, pentru fiecare din Domeniile de studii (DS) precizate în 
col.2 din Tabelul de mai jos: 
 

Conform Filă: ”Domenii-CNATDCU”, 
 din CNFIS Anexa 1 

Conform HG 580/2014 
Nomenclator domenii şi specializări/prog. de studii

 

C
o

d
_D

S 

(C
N

A
TD

C
U

) 

Domeniul de 
studii 
(DS) 

Ramura de ştiinţă 
(RS) 

Domeniul de studii 
universitare de 

doctorat/masterat 
(DSU_D/M) 

Domeniul de 
licenţă 

(DL) 

Specializarea 
(S) 

1 2 3 4 5 6 

15 Inginerie 
geodezică 

Inginerie geologică, 
mine, petrol şi gaze 

Inginerie geodezică Inginerie 
geodezică 

Măsurători terestre şi 
cadastru 

20 Agronomie 
  

Ingineria resurselor 
vegetale şi animale 

Agronomie 
  

Agronomie 
  

Agricultură 

Montanologie 

Exploatarea maşinilor şi 
instalaţiilor pentru 
agricultură şi industria 
alimentară 

21 Horticultură Ingineria resurselor 
vegetale şi animale 

Horticultură 
  

Horticultură 
  

Horticultură 

Peisagistică 

23 Silvicultură Ingineria resurselor 
vegetale şi animale 

Silvicultură Silvicultură Silvicultură 

24 Inginerie şi 
management în 
agricultură şi 
dezvoltare rurală 

Ingineria resurselor 
vegetale şi animale 

Inginerie şi 
management în 
agricultură şi 
dezvoltare rurală 

Inginerie şi 
management în 
agricultură şi 
dezvoltare rurală 

Inginerie economică în 
agricultură 

Inginerie şi management 
în alimentaţia publică şi 
agroturism 

25 Biotehnologii Ingineria resurselor 
vegetale şi animale 

Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii* 

26 Ingineria 
produselor 
alimentare 

Ingineria resurselor 
vegetale şi animale 

Ingineria produselor 
alimentare 

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Ingineria produselor 
alimentare 

Tehologia prelucrării 
produselor agricole 

Controlul şi expertiza 
produselor alimentare 

27 Zootehnie Ingineria resurselor 
vegetale şi animale 

Zootehnie Zootehnie Zootehnie 

Piscicultură şi 
acvacultură 

37 Ingineria mediului Inginerie mecanică, 
mecatronică, 
inginerie industrială 
şi management  

Ingineria mediului Ingineria mediului Ingineria mediului 

http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa6-Tabel_institutional_articole_brevete-IC2015-MO2003.xls
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa1-Tabel_institutional-normare_cercetare-IC2015_actualizat2_03042015-MO2010.xlsx
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa1-Tabel_institutional-normare_cercetare-IC2015_actualizat2_03042015-MO2010.xlsx
http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/raportari/finantare_univ/mai/Nomencl_dom_si_specializ.pdf
http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/raportari/finantare_univ/mai/Nomencl_dom_si_specializ.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/03/Anexa1-Tabel_institutional-normare_cercetare-IC2015_actualizat2_03042015-MO2010.xlsx
http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/raportari/finantare_univ/mai/Nomencl_dom_si_specializ.pdf


 

38 Inginerie şi 
management 

Inginerie mecanică, 
mecatronică, 
inginerie industrială 
şi management  

Inginerie şi 
management 

Inginerie şi 
management 

Inginerie şi management 
în industria turismului 

39 Biologie Biologie Biologie Biologie Biologie 

42 Medicină 
veterinară 

Medicină veterinară Medicină veterinară Medicină 
veterinară 

Medicină veterinară** 

* Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară. 
** Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată 
 
 
3. Fiecare Folder domeniu va conţine, pentru domeniul respectiv, Folderele preluate de la 
toate Facultăţile, având în componenţă toate fişierele precizate la Cap.III de mai sus.   
 
4. De asemenea, se vor colecta, de la fiecare decan, dosarele cu formularele: Fişă de 
verificare privind datele raportate, întocmite la nivelul Facultăţii conform precizărilor de la 
Cap.III de mai sus. 
 
Termen de finalizare a Raportării IC 2015: 27 mai 2015. 

 


