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                                                                                                               Am luat la cunoștință, 

     Prof. dr. Bogdan Murgescu 

                    Președinte CNSPIS 

 

Minuta  

ședinței Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior - CNSPIS 

31.03.2017 

 

Participanți: 

Ion Ciucă, Director Direcția Managementul Resurselor Umane și Financiare 

Bogdan Rusănescu, SIVECO 

Membri ai Consiliului CNSPIS: 

Barbu Vlad Ștefan  

Bădescu Gabriel 

Buzea Carmen 

Comes Călin Adrian 

Davidescu Adriana Anamaria 

Didilescu Andreea 

Dimian Mihai 

Ghiuță Ovidiu Aurel 

Gîrțu Mihai 

Hatos Adrian 

Moraru Luminița 

Murgescu Bogdan 

Păunescu Mihai 

Petrescu Mircea-Ionuț 

Strat Vasile Alecsandru 
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Tufiș Claudiu 

Țițan Emilia 

 

Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării:   

Anghel Daniela 

Chiriță Vasilica 

Jitaru Gabriela 

Rotar Marlena 

Soare Roxana 

 

În deschiderea ședinței, dl. președinte Bogdan Murgescu a mulțumit celor prezenți și a prezentat 

invitații.  

Dl. director Ion Ciucă a transmis mesajul Ministrului Educației, precizând că activitățile CNSPIS 

trebuie să fie în concordanță cu prerogativele din lege. Trebuie gândiți indicatori semnificativi 

pentru învățământul românesc, care să fie compatibili cu cei din UE și în acord cu ISCED 13 în 

vigoare. Ministerul Educației dorește ca CNSPIS să participe la procesul de implementare a 

protocolului de colaborare dintre MEN și Institutul Național de Statistică, prin care se va asigura 

compatibilitatea indicatorilor și datelor colectate cu obligațiile de raportare față de Eurostat și 

evitarea dublei raportări de către universități. INS vrea din RMU date primare la nivel de student 

cu CNP, dar pentru aceasta este nevoie de adoptarea unui act normativ care să reglementeze 

sistematic statutul și funcționarea platformelor electronice referitoare la învățământul superior. Se 

va stabili o întâlnire între CNSPIS, MEN și INS pentru stabilirea unui calendar de activități până 

în luna octombrie când se va încheia procesul de armonizare. 

Ministrul Educației dorește ca universitățile din România să încarce date în această primăvară pe 

platforma U-Multirank; ulterior, CNSPIS va face o verificare a datelor încărcate de universități 

prin comparație cu raportările din ANS.  

Președintele CNSPIS a reiterat solicitarea Consiliului ca datele raportate de universități în anii 

2015-2016 pentru indicatorii de calitate folosiți pentru finanțare să devină publice.  
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În continuare, ședința s-a desfășurat conform ordinii de zi stabilită anterior: 

1. Prezentarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România – SIIIR 

2. Prezentarea proiectelor comisiilor permanente CNSPIS 

3. Completarea planului anual de activitate al CNSPIS pe anul 2017 

4. Diverse 

 

La punctul 1, dl. Bogdan Rusănescu a prezentat Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului 

din România – SIIIR, care are o structură modulară. Sistemul are în baza de date peste 3 milioane 

de elevi din învățământul preuniversitar și este interoperabil cu RMU la nivelul notelor de la 

bacalaureat. Este necesar acordul părintelui pentru introducerea datelor despre elevi. În SIIIR 

există statistici publice care se pot vizualiza. La nivelul universităților învățământul este centrat 

pe student, acestea ar trebui să poată consulta istoricul școlar al studentului. Se poate face o 

evidență statistică a elevilor care au dat bacalaureatul și la ce universități au mers. Se poate 

urmări parcursul educațional al elevilor. 

Decizii: 

 Comisiile permanente trebuie să propună ce date le sunt necesare din SIIIR. 

 CNSPIS dorește ca pentru analizele sale să aibă acces la baza de date anonimizată din 

SIIIR 

 Ministerul Educației va stabili condițiile în care CNSPIS va avea acces în SIIIR 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, au fost prezentate proiectele de activitate ale comisiilor permanente 

ale CNSPIS, discuțiile vizând prioritățile referitoare la domeniul ce revine diferitelor comisii: 

 Coordonare și monitorizare platforme electronice pentru învățământul superior 

 activitatea comisiei va cuprinde o parte curentă, de monitorizare a platformelor (în 

primul rând ANS și RMU), dar și elaborarea de propuneri de consolidare și 

dezvoltare a acestora și a informațiilor pe care le pun la dispoziția diverselor părți 

interesate 
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 comisia va gestiona relația CNSPIS cu INS și cu grupul de lucru pentru 

monitorizarea strategiei MEN pentru învățământul terțiar 

 modificările propuse pentru indicatorii statistici care vor fi colectați trebuie să fie 

finalizate până la sfârșitul lunii octombrie.  

 Prognoza sistemului de învățământ superior 

 comisia pornește de la constatarea că pentru prognoze de sistem este nevoie de 

mult mai multe date și analize prealabile decât sunt disponibile în prezent. Se va 

porni de la datele publice existente și se vor elabora propuneri vizând întărirea 

capacității de prognoză 

 primele prognoze vor viza numărul și motivațiile potențialilor studenți și 

absolvenți, dar treptat analizele vor cuprinde și prognoze pentru alte aspecte ale 

sistemului de învățământ superior din România; proiecțiile vor viza nivele de 

agregare cât mai redusă (total sistem dar și universități și specializări), și vor 

include și scenarii care țin cont de varierea unor condiții (ex. examen de 

bacalaureat mai mult sau mai puțin selectiv, burse sociale distribuite diferit).  

 Elaborare și testare indicatori referitori la absolvenții și piața muncii 

 comisia va porni de la identificarea bunelor practici privind măsurarea gradului de 

corelare a sistemului de învățământ superior cu piața forței de muncă va analiza 

modelele teoretice relevante privind relația complexă învățământ superior - piața 

muncii și va elabora o schemă de măsurare a valorificării pe piața muncii a 

competențelor și calificărilor dobândite prin studiile universitare. 

 activitățile propuse se vor realiza prin consultări cu partenerii relevanți (instituții 

publice, asociații ale studenților și angajatorilor, reprezentanți ai mediului 

economic, alți actori sociali etc.); 

 Elaborare și testare indicatori referitori la dimensiunea didactică /de formare a 

învățământului superior 

 comisia porni de la analiza indicatorilor referitori la dimensiunea didactică, 

existenți atât la nivel național, cât si la nivel UE și internațional (termen de 

finalizare în 6 luni);  
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 comisia își propune stabilirea unor indicatori de tip input și output, precum și de 

evaluare a procesului, relevanți pentru dimensiunea didactică (termen noiembrie–

decembrie 2017) și testarea pilot în universități a unora dintre indicatorii propuși.  

 Elaborare și testare indicatori referitori la activitatea de cercetare 

 comisia va porni de la inventarierea tipurilor de date statistice colectate atât în 

România și la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel internațional (OECD și 

UNESCO) în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice, inovării, 

precum și al creației artistice (aprilie-mai) 

 va analiza rezultatele raportărilor de către universități cu privire la cercetarea 

științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, respectiv la creația artistică 

universitară   

 comisia va elabora un set preliminar de indicatori referitori la cercetarea științifică, 

dezvoltarea tehnologică și inovare, respectiv la creația artistică universitară (iunie-

octombrie), care va fi dezbătut în cadrul CNSPIS și apoi cu reprezentanții 

Ministerului (octombrie-decembrie) 

 Elaborare și testare indicatori referitori la capacitatea instituțională și eficacitatea 

managementului universitar 

 comisia va elabora un set de indicatori specifici pornind de la analiza datelor 

furnizate în următoarele documentele: Raport public anual al CNFIS pe anul– 

2015, Sinteza-Analiza fundamentării şi evoluţiei situaţiei obiectivului privind 

creşterea procentului absolvenţilor de învăţământ superior, în conformitate cu 

prevederile Strategiei Europa 2020, Curtea de Conturi a României – 2015; se va 

pune accentul pe indicatori sintetici cu privire la capacitatea instituțională, 

transparența și eficacitatea funcționării universităților 

 se va realiza analiza instituțională a colectării și gestionării datelor ce privesc 

sistemul de învățământ superior (SIS) din România 
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 Elaborare și testare indicatori referitori la dimensiunea socială a învățământului 

superior 

 comisia va analiza indicatorii existenți în domeniu și rapoartele referitoare la 

dimensiunea socială a învățământului superior atât la nivel național, cât și la 

nivelul UE și SUA, atât în ceea ce privește accesul, cât și capacitatea de a finaliza 

cu succes studiile universitare 

 va elabora un set preliminar de indicatori care vor trebui testați în 3 universități cu 

sprijinul Ministerului  

 Elaborare și testare indicatori referitori la internaționalizarea învățământului 

superior 

 comisia va porni de la constatarea însemnătății strategice a internaționalizării 

pentru îmbunătățirea calității și pentru asigurarea efectivelor de studenți necesare 

bunei funcționări a universităților din România, va inventaria strategiile existente 

și va analiza datele raportate de universităţile din România și din Uniunea 

Europeană  

 comisia va urmări dezvoltarea unei liste preliminare de indicatori, în funcţie de 

sursele de date şi rezultatele analizelor 

Decizie 

Au fost aprobate de principiu planurile de activitate ale comisiilor, cu mențiunea ca 

eventualele modificări rezultate ale discuțiilor din plen și din comisii, să fie inserate în textele 

care vor fi transmise Biroului Operativ al CNSPIS.  

 

La punctul 3, s-a discutat planul anual de activitate al CNSPIS pe anul 2017.  

S-a aprobat în unanimitate ca termenul pentru activitatea 11 (Elaborarea, după consultare 

cu CNFIS, CNCȘ, CNATDCU, ARACIS și IȘE, a unei propuneri de actualizare a sistemului de 

indicatori de monitorizare și calitate a învățământului superior) să fie reportat pentru 31 

octombrie 2017. Cu această modificare, a fost reconfirmat planul anual adoptat prin vot 

electronic în februarie 2017.  

Au fost trecute în revistă activitățile planificate pentru trimestrul II al anului 2017.  



  

 

 

 

 

       

 

 

Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză 

a Învăţământului Superior 
 

 
 

 

 

7 
 

În prima jumătate a lunii aprilie trebuie stabililite întâlnirile cu INS și IȘE, în vederea 

demarării colaborărilor cu cele două instituții.  

Până la data de 8 mai 2017, comisiile trebuie să transmită Biroului CNSPIS listele cu 

inventarierea categoriilor de date și indicatorilor colectați în prezent în domeniul lor de activitate 

și o anexă cu datele suplimentare necesare, publice sau nu.  

A fost confirmat faptul că la finele anului comisiile permanente trebuie să transmită un 

raport de activitate.  

S-a stabilit ședința consiliului CNSPIS în data de 16 iunie 2017, ora 9:00. 

 

La punctul 4, a fost  prezentată o informare cu privire la strategia învățământului terțiar și 

stabilirea indicatorilor de monitorizare a acesteia. CNSPIS va fi reprezentat în grupul de lucru al 

Ministerului de către prof. Murgescu și prof. Tufiș. Documentul primit de la minister va fi 

disponibil membrilor CNSPIS pe owncloud. 

 

Întocmit, 

Vasilica Chiriță 


