
  

 

 

 

 

       

 

 

Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză 

a Învăţământului Superior 
 

 
 

 

 

1 
 

                                                                                                               Am luat la cunoștință, 

     Prof. dr. Bogdan Murgescu 

                    Președinte CNSPIS 

 

 

Minuta 

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

06.10.2017 

 

Participanți: 

Ion Ciucă, Director Direcția Managementul Resurselor Umane și Financiare 

Membri ai Consiliului CNSPIS: 

Barbu Vlad Ștefan  

Bădescu Gabriel 

Buzea Carmen 

Comes Călin Adrian 

Didilescu Andreea 

Dimian Mihai 

Ghiuță Ovidiu Aurel 

Gîrțu Mihai 

Hatos Adrian 

Moraru Luminița 

Murgescu Bogdan 

Păunescu Mihai 

Petrescu Mircea-Ionuț 

Tufiș Claudiu 

Țițan Emilia 

Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării:   
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Chiriță Vasilica 

Iura Petru 

Nică Remus 

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 propunerea de 

fundamentare a cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019 trebuie să țină cont de: 

 Angajamentele României cu privire la Strategia Europa 2020 

 Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020  

MEN solicită CNSPIS, până la 01.12.2017, următoarele documente: 

 Raportul CNSPIS privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru studiile universitare 

de licență, masterat, doctorat pentru anul universitar 2018-2019; 

 Propunerea CNSPIS privind Metodologia de alocare a cifrei de școlarizare pe domenii de 

studii universitare, pentru studii universitare de licență, masterat, doctorat pentru anul 

universitar 2018-2019. 

 

În continuare, ședința s-a desfășurat conform ordinii de zi stabilită anterior: 

1. Informare privind stadiul actual al raportărilor în RMU și ANS 

2. Modalități de abordare ale CNSPIS privind fundamentarea cifrei de școlarizare 

3. Propuneri de principii privind mecanismele de alocare ale cifrei de școlarizare 

4. Informare cu privire la activitatea și proiectele comisiilor CNSPIS 

5. Diverse 

 

La punctul 1, Dl. Remus Nică a prezentat stadiul raportării în RMU: 

Universitățile au acces la urmatoarele funcționalități: 
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- Înmatriculare studenți anul universitar 2015/2016 (toți anii de studiu) – pentru universitățile 

care nu au înregistrat deja aceste date 

- Înmatriculare studenți anul universitar 2016/2017 (anul I de studiu) – pentru universitățile 

care nu au înregistrat deja aceste date 

- Actualizarea situației școlare: 

 la sfârșit de an universitar: Exmatriculare, Promovare, Absolvire (pentru anii universitari 

2015/2016 și respectiv 2016/2017) 

 la început de an universitar: Înscriere în an de studiu (pentru anii universitari 2015/2016, 

 2016/2017, 2017/2018) 

-  Înmatricularea studenților în anul universitar 2017/2018 (anul I de studiu)  

-  Actualizarea situației școlare la începutul anului universitar 2017/2018  

-  Încărcarea datelor privind legitimațiile de transport, prin Modulul „Legitimații studenti” 

conform adresei nr. 37828/29.08.2017 transmisă de Ministerul Educației Naționale pentru 

acordarea facilităților de transport pentru studenți. 

Se speră ca într-un timp relativ scurt să se ajungă la zi cu raportarea în RMU. 

 

Dna. Marlena Rotar a prezentat situația raportării în ANS: 

În platforma ANS s-a dezvoltat secțiunea “Documente utile”, în care au fost încărcate fișe 

centralizatoare cu date statistice raportate de universitățile de stat la 1 ianuarie 2017, date care 

sunt utilizate de CNFIS pentru definitivarea repartizării pe universități a alocațiilor bugetare 

destinate finanțării instituționale pentru anul 2017.  

Pentru a veni în sprijinul universităților, în această secțiune a fost introdusă o fișă cu Tipuri de 

verificări și validări a datelor statistice raportate în platforma ANS elaborată de membrii 

comisiei CNSPIS – Coordonare și monitorizare platforme electronice pentru învățământul 

superior și transmisă către CNFIS. 

În urma verificărilor, universitățile solicită redeschiderea secțiunilor pentru a efectua corectarea 

datelor introduse pentru rapoartarea cu data de referință 1 ianuarie 2017. 
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A fost deschisă platforma pentru raportarea datelor statistice cu referință 1 octombrie 2017 pentru 

calcularea alocațiilor lunare pentru burse studenți și transport studenți aferente anului universitar 

2017-2018. 

- Numarul studenților raportați în ANS, an universitar 2015-2016,  data de raportare 

ianuarie 2016 (48 universități de stat, 1 universitate militară): 

 Total studenți (L, M, D:) 449.152 

 Total studenți AF:  96.885. 

- Numarul studenților raportați în ANS, an universitar 2016-2017, data de raportare  

ianuarie 2017 (48 universități de stat, 7 universități militare, 23 universități private): 

 Total studenți (L, M, D:) 448.248 

 Total studenți AF:  125.973. 

- Pentru anul universitar 2017-2018, data până la care universitățile trebuie să raporteze în 

ANS, este 10.10.2017. 

Dacă vor fi întârzieri ale unor universități, în ceea ce privește raportarea în RMU și ANS, în jurul 

datei de 20.10.2017 va fi trimisă o adresă către MEN, care la rândul său va solicita respectivelor 

universități să raporteze studenții. 

 

La punctul 2, al ordinii de zi, dl. Gabriel Bădescu – coordonatorul comisiei "Prognoza 

sistemului de învățământ superior", a prezentat concluziile preliminare ale acestei comisii: 

 pentru studiile de licență se propune cel puțin același număr de locuri ca în anii anteriori 

 pentru studiile de masterat și doctorat comisia urmează să facă propuneri după analize 

suplimentare 

În cadrul discuțiilor, s-a stabilit să fie solicitate și luate în considerare:  

 diferența între cifrele transmise la admitere și rata efectivă de ocupare, pentru a afla 

gradul de neocupare a locurilor de la buget alocate diverselor universități 

 situațiile de transformare a locurilor între ciclurile de studii (de la licență la master sau 

doctorat și invers) 

În ceea ce privește solicitarea ca „un procent de 10% dintre locurile bugetate în sistemul 

universitar [să fie] rezervate pentru tinerii din mediul rural”, a fost evidențiată dificultatea 
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practică de a fundamenta căile de operaționalizare, și s-a decis să se ia în calcul combinația dintre 

locul nașterii și locul unde au terminat școala generală. 

 

La punctul 3, a fost reconfirmată recomandarea CNSPIS din martie 2018 ca Ministerul, în 

consens cu ceilalți actori relevanți din sistemul de învățământ superior, să opteze clar pentru una 

dintre următoarele trei variante privind mecanismele de alocare a cifrei de școlarizare: 

a) Trecerea la alocarea cifrei de școlarizare pe domenii de studii, restrângând sau 

anulând capacitatea universităților de a decide ele însele asupra acestei alocări. O 

asemenea opțiune va necesita stabilirea la nivel central a unui mecanism de prioritizare a 

domeniilor de studii, precum și a unui mecanism de apropiere de țintele propuse, astfel 

încât să fie evitate efectele destabilizatoare în funcționarea instituțiilor de învățământ 

superior.  

b) Menținerea sistemului actual de alocare paușală a cifrei de școlarizare pentru fiecare 

ciclu de studii pe instituții de învățământ superior de stat 

c) Menținerea parțială a sistemului actual de alocare paușală a cifrei de școlarizare, cu 

introducerea unor elemente de prioritizare a domeniilor de studii, diferențiată pe 

diversele cicluri de studii.  

În cadrul discuțiilor au fost evidențiate dificultățile și riscurile unei repartizări pe domenii a 

locurilor de studii, fie deoarece piața muncii este dinamică și nevoile de azi nu vor mai fi valabile 

la aceiași parametri în viitorul mediu, fie deoarece candidații nu internalizează prioritatea 

anumitor domenii sau specializări, fie deoarece absolvenții emigrează (ex. medicii). 

S-a decis ca analiza să ia în considerare atât repartiția pe domenii, cât și cea în profil teritorial 

(comparând numărul de locuri finanțate de la buget cu numărul studenților cu taxă înmatriculați 

în anul I).  

De asemenea, s-a stabilit să se încerce obținerea de date de la Ministerul Muncii, Institutul 

Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale și angajatori cu privire 

la prognoza nevoilor de specialiști ale pieței muncii.  

Având în vedere prevederile legale, ca și preocuparea Consiliului pentru stabilitatea sistemului de 

învățământ superior și a funcționării universităților, s-a convenit că preferința proprie a CNSPIS 
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este pentru varianta mixtă (c), dar că în acest sens se va solicita și opinia altor actori majori din 

sistem, inclusiv a Consiliului Național al Rectorilor.  

S-a decis ca grupul de lucru pentru elaborarea fundamentării cifrei de școlarizare și elaborarea 

metodologiei de alocare a locurilor să fie coordonat de dl. prof. Gabriel Bădescu, secondat de 

doamna prof. Carmen Buzea, și să cuprindă pe membrii comisiilor "Prognoza sistemului de 

învățământ superior" și "Elaborare și testare indicatori referitori la absolvenții și piața muncii", 

cărora li se pot adăuga pe baza unor oferte individuale și alți membri ai CNSPIS. Termenul 

pentru prezentarea unor propuneri consolidate ale celor două documente este cu o săptămână 

înainte de următoarea ședință de consiliu. 

 

La punctul 4, cu privire la activitatea și proiectele comisiilor CNSPIS, s-a stabilit că va 

avea loc o discuție mai aprofundată cu prilejul următoarei ședințe de Consiliu CNSPIS. 

 

La punctul 5, s-a făcut propunerea ca pe viitor CNSPIS să propună măcar un proiect pe 

fonduri europene pentru realizarea de studii elaborate, cu privire la situația învățământului 

superior din România.  

S-a decis ca membrii să poată stabili data următoarei ședințe de consiliu CNSPIS, prin accesarea 

unui sondaj pe platforma doodle, cu următoarele variante de lucru: 10.11; 16.11; 17.11; 23.11; 

24.11. 

 

Întocmit, 

Petru IURA 


