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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI 6 CNSPIS 

”Elaborare și testare indicatori referitori la capacitatea instituțională și eficacitatea 

managementului universitar” pentru anul 2017 

  

 Comisia CNSPIS dedicată elaborării și testării indicatorilor referitori la capacitatea instituțională și 

eficacitatea managementului universitar, formată din 4 membri, în anul 2017 și-a concentrat 

activitatea pe: 

- și-a stabilit calendarul de lucru pentru anul 2017, pe care l-a respectat; 

- definirea metodologiei de indentificare și inventariere a datelor statistice disponibile și analiza 

indicatorilor referitori la capacitatea instituțională și eficacitatea managementului universitar; 

- analiza documentele publice existente ce privesc starea finanțării învățământului superior și măsurile 

de optimizare ce se impun, evoluţia situaţiei absolvenţilor de învăţământ superior din prisma 

managementului universitar și situația colectării și gestionării datelor ce privesc sistemul de 

învățământ superior. Au fost analizate următoarele documente: 

1. Raportul Integritatii Universitare din Romania, Societatea Academica din Romania 

SAR, Bucuresti 2016 

2. Raport anual de analiză şi prognoză – ROMÂNIA 2015, Societatea Academica din 

Romania SAR, Bucuresti 2016 

3. Proiectul strategic  „Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de 

muncă (INFO-HE) ‒ POSDRU/155/1.2/S/ 141278”, implementat de către Unitatea Executivă 

pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) 

şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS). 

4. ARACIS, Barometrul calitatii sistemului de invatamant superior, 2015 

5. https://date.invatamant-superior.ro/ 

- s-au propus un set de indicatori inițiali referitori la capacitatea instituțională și eficacitatea 

managementului universitar, care pe parcursul perioadei în discuție au fost îmbunătăți și rafinați; 

- s-a discutat despre ponderile între indicatorii numerici și descriptivi. 

- s-a realizat o căutare metodică și s-au extras indicatorii relevanți pentru activitatea comisiei din 

datele INS referitoare la capacitatea instituțională și eficacitatea managementului universitar. S-a 

propus evitarea dublării informației prin extragerea acelorași tipuri de indicatori furnizați de alte baze 

de date. 
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- indicatorii selectați referitori la capacitatea instituțională și eficacitatea managementului universitar, 

din datele INS accesibile, au fost dezagreagați și s-au extras acei indicatori care se referă strict la 

mediul universitar. 

-s-a propus o primă listă finală a indicatorilor referitori la capacitatea instituțională și eficacitatea 

managementului universitar, din datele INS si EUROSTAT accesibile. Lista a fost trimisa CNSPIS 

spre analiza, prin intermediul platformei cloud. 

-au fost purtate discuții între membrii comisiei privind definitivarea listei de indicatori referitori la 

capacitatea instituțională și eficacitatea managementului universitar și a documentului excel radacină. 

Punând în balanţă toate aspectele legate de întreaga activitate a comisiei dedicată elaborării și 

testării indicatorilor referitori la capacitatea instituțională și eficacitatea managementului universitar, 

pe parcursul anului 2017, ca o concluzie, putem afirma că activitățile comisiei s-au desfăşurat în bune 

condiţii, membrii comisiei preocupându-se în permanenţă pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Indicatorii referitori la capacitatea instituțională și eficacitatea managementului universitar au fost 

finalizați și înglobați în documentul denumit ”Recomandări privind indicatorii de monitorizare ai 

învățământului superior din România „ 

- Membrii comisiei au lucrat și și-au adus contribuția împreună cu toți membrii CNSPIS la elaborarea 

urmatoarelor documente: 

1. Metodologia de alocare a cifrei de școlarizare pe domenii de studii universitare 

2. Anexe ce conțin ”Indicatori de monitorizare„ 

3. Punctul de vedere al Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior 

privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019 

4. Propunerea Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învațământului Superior privind 

metodologia de alocare a cifrei de școlarizare pe domenii universitare pentru studii universitare 

de licență, master și doctorat în anul 2018/2019. 
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