COALITIA PENTRU UNIVERSITATI CURATE
CHESTIONAR DE EVALUARE INTEGRITATE UNIVERSITARA

I. EVALUARI
Capitolul 1. Transparenta si corectitudine administrativa.
1.1. SAR a depus la secretariatele rectoratului si decanatelor o cerere pe baza Legii
544/2001 cu urmatorul continut:
Va rugam sa ne informati cine este, conform Legii 544/2001, persoana abilitata cu
rezolvarea cererilor de informatie publica si sa ne puneti la dispozitie lista cu
informatiile publice din oficiu la institutia dvs. Mentionam ca am cautat aceasta lista la
afisier si pe site-ul Internet si nu am gasit-o.
1.2. Dupa termenul legal de 21 de zile, indiferent de raspuns, SAR a revenit cu
urmatoarea cerere:
Va rugam sa ne comunicati urmatoarele documente:
1. Raportul de activitate pe anul precedent conform Legii 544/2001 şi planul
strategic.
2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al universităţii.
3. Procesul verbal al şedinţei organismului care a aprobat bugetul de venituri şi
cheltuieli.
4. Declaraţiile de avere actualizate ale cadrelor de conducere din cadrul
universităţii (rector, preşedinte al universităţii, prorectori, secretari ştiinţifici,
decani, prodecani, şefi de catedră).
5. Statele de funcţiuni pe universitate.
6. Regulamentul desfăşurării examenelor de licenţă şi admitere, precum şi a
examenelor specifice programelor doctorale.
7. Regulamentul intern, carta universitară, codul de etică şi orice documente
consideraţi relevante pentru evaluarea integrităţii universitare.
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8. Sinteza ultimei evaluări de către studenţi a cursurilor/profesorilor, precum şi
metodologia utilizată în acest sens.
9. Procesul-verbal al ultimei şedinţe a comisiei de etică cu deciziile luate şi
componenţa acesteia.
10. Lista salariilor pe poziţii didactice (anonime), ca şi veniturile suplimentare pe
cercetare/cadru didactic; premierea anuală din anul precedent a cadrelor de
conducere (rector, decan, şef catedră, etc).
11. Lista de brevete/invenţii internaţionale şi lucrări publicate în reviste cotate ISI,
rezultate din granturi guvernamentale.
12. Lista cu profesorii conducători de şcoală doctorală.
13. Lista declaraţiilor depuse pe proprie răspundere privind colaborarea cu
Securitatea ca poliţie politică cu numere de înregistrare.
14. Contractul colectiv de muncă.
15. Lista achiziţiilor din ultimul an bugetar în valoare mai mare de 10 000 de euro,
ce va cuprinde tipul procedurii de achiziţie, tipurile şi cantităţile de produse
achiziţionate/tipurile de servicii achiziţionate, furnizorii şi valoarea totală a
achiziţiei.
16. Un specimen de contract de studii din anul curent.

Notare. Pentru acest exercitiu acordam 21 de puncte din totalul de 100: 5 pentru prima
cerere – in cazul in care universitatea trimite raspunsul, 16 pentru cea de a doua. Pentru a
doua cerere, se va acorda cate un punct per document.
1.3. Declaratiile de avere si interese ale personalului de conducere sunt afisate pe
site?
Se acorda 5 puncte daca declaratiile de avere sunt actualizate pe site; 0 daca nu sunt
afisate pe site.
1.4. Exista informatii on-line despre cadre didactice, CV-uri, lucrari publicate
disponibile on-line, cataloage electronice parolate etc. ?
Se acorda 4 puncte daca aceste informatii sunt actualizate pe site; 0 daca nu sunt afisate
pe site.
SUBTOTAL Capitolul 1-T&C: 30 puncte.
Capitolul 2. Corectitudine academică.
2.1 Plagiat. Există proceduri incluse în regulamente? Se fac verificări regulate?
Universitatea pare capabilă să controleze fenomenul, sau nu?
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Total: 5 puncte - 4 puncte se acorda pentru existenta unui regulament/procedura; 1 punct
se acorda in cazurile in care regulamentul chiar este aplicat.
2.2. Cîte lucrări ISI există pe scoala doctorala? Unde nu există şcoală doctorală, pe nr
profesori.
Se acorda 5 puncte dacă exista macar o lucrare ISI per profesor (raportul: total ISI/total
profesori este cel putin egal cu 1); 3 puncte dacă exista macar o lucrare ISI per scoala
doctorala; 0 puncte altfel.
2.3. Corectitudine proces.
Se vor acorda 5 puncte daca in toate cazurile gasiti profesorul si studenti la ore, 0 puncte
daca nu exista prezenta (studenti, cadre didactice) in salile de curs si punctaj intermediar
pentru situatii intre cele doua extreme prezentate.
2.4. Există comisii de contestare la examene ca admiterea sau licenţa?
Se acorda 5 puncte dacă exista comisii/proceduri; 0 dacă nu exista.
SUBTOTAL Capitolul 2 - CA: 20 puncte.
Capitolul 3. Calitatea guvernanţei.
3.1. Sistem deschis. Intrarea in universitate e deschisa oricarei persoane cu competente
corespunzatoare? Sau posturile care se scot la concurs sunt dedicate unui anumit cadru
didactic? Concursurile sunt publicate pe site?
Se acorda 10 puncte in total.
3.2. Nepotism. Există cazuri flagrante de membri de familie care sunt titularizati in
aceeasi facultate?
Se acorda 10 puncte in total.
3.3. Participare studenti. Studentii au un cuvint real de spus in cadrul procesului
decizional din universitate?
Se acorda 5 puncte in total.
3.4. Performanţă. Procentajul lucrarilor ISI ale conferentiarilor si profesorilor din
totalul lucrarilor ISI per universitate.
Se acorda 5 puncte in total.
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3.5. Merit. Cine si pe ce baza acorda gradatiile de merit? Sint acordate in corelatie cu
publicatiile in strainatate sau brevetele internationale, sau discretionar?
Se acorda 5 puncte in total.
SUBTOTAL Capitolul 3 - CG: 35 puncte.

Capitolul 4. Practici management financiar.
4.1. Cheltuieli discretionare. Cereti soldurile conturilor de subventii (burse, transport),
si examinati in corelatie cu suma returnata la buget pentru necheltuire in anul precedent.
4.2. Achiziţiile se fac cu respectarea regulilor şi a bunelor practici? Din lista lor, cereti
prin sondaj sau dupa info documentele aferente (de ex de organizare de cereri de oferte,
licitatii).
4.3. Declaraţiile de avere coroborate cu cele de interese arata o situatie justificabilă la
nivel mediu in învăţămînt, sau ridică suspiciuni (adica au firme prospere declarate prin
care pot justifica venituri, case si masini care nu pot proveni de la universitate, fiind prea
mari?)
Se vor acorda 5 puncte pentru fiecare categorie.
SUBTOTAL Capitolul 4 - MF: 15 puncte.
Adunati punctajul de la primele 4 capitole. Va rezulta un numar intre 1 si 100.
II. Penalizări - se va depuncta cu 10 puncte per intrebare totalul general daca
raspunsul e DA la urmatoarele intrebari
1. Universitatea a fost in proces cu angajatii si/sau studentii pe chestiuni de
corectitudine si a pierdut.
2. Exista cazuri anchetate de procuratura pentru coruptie, hartuire sexuala,
discriminare etc, mai mult de unul pe an pe ultimii 4 ani.
3. Există rapoarte negative ale Curţii de Conturi, Gărzii Financiare, OLAF, corpul
de control etc in ultimii 4 ani.
4. Exista dovezi de falsificare grava (ex. Diplome) in ultimii 10 ani.
Divideţi rezultatul la 10. Va rezulta scorul universităţii.
Vom publica scorul detaliat, ca şi pe cel final.
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