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RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA CNSPIS NR. 1 

Coordonare & monitorizare platforme electronice pentru învățământul superior 

- 2017 - 

 

Comisia 1 – Coordonare & monitorizare platforme electronice pentru învățământul superior ANS & RMU 

a avut în anul 2017 următoarea componență: 

 Claudiu Tufiș, coordonator 

 Călin Adrian Comeș, membru 

 Adriana Anamaria Davidescu, membru 

 Mihai Păunescu, membru 

 Vasile Alecsandru Strat, membru 

Pe durata anului 2017 comisia s-a întâlnit fizic cu ocazia întâlnirilor consiliului național. Pe lângă aceste 

întâlniri, au mai fost organizate două întâlniri online, prin intermediul Skype. În rest, activitatea comisiei 

s-a desfășurat în principal prin discuții telefonice sau pe e-mail între membrii comisiei, atunci când a fost 

cazul. 

Principalele activități ale comisiei au inclus: 

 Documentare privind baza de date ANS (structură date, ghid de utilizare etc.) 

 Documentare privind baza de date RMU (structură date, ghid de utilizare etc.) 

 Întâlniri cu persoanele responsabile de cele două baze de date (ANS și RMU) pentru a discuta 

modul în care aceste baze de date sunt completate și feedback-ul primit de la universități, precum 

și pentru a discuta posibilitatea accesului membrilor comisiei la bazele de date. 

 Analiza definițiilor indicatorilor folosiți în ANS și elaborarea unor sugestii de îmbunătățire a 

acestora. 

 Analiza gradului de suprapunere dintre datele culese de INS și cele culese prin ANS și RMU, 

precum și a similarității dintre definițiile indicatorilor folosiți de INS / MEN. 

 Elaborarea unui set de verificări logice pentru implementare în platforma ANS, pentru a verifica 

raportarea datelor și identifica posibile erori de raportare. 

 

În anul 2017 comisia sau membrii comisiei au participat la elaborarea următoarelor documente: 

 Punctul de vedere al CNSPIS privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 

2017/2018. 

 Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019. 
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 Recomandare CNSPIS cu privire la metodologia de alocare a cifrei de școlarizare pentru anul 

universitar 2018/2019. 

Pentru anul 2018 comisia urmărește să analizeze problemele întâmpinate în raportarea datelor către cele 

două platforme electronice pentru învățământul superior și să elaboreze un set de propuneri care să 

îmbunătățească procesul de raportare. În paralel, vor continua discuțiile cu INS pe tema indicatorilor din 

zona învățământului superior, pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește definițiile indicatorilor și 

modul în care aceștia sunt colectați și raportați mai departe. Nu în ultimul rând, comisia va continua să 

susțină necesitatea inter-conectării bazelor de date din învățământul superior cu cele din învățământul pre-

universitar, precum și cu cele privind inserția absolvenților pe piața muncii. 

 

22 ianuarie 2018 

Claudiu Tufiș - Coordonator 
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