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Iura Petru

Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză
a Învăţământului Superior

În deschiderea ședinței a luat cuvântul dl. președinte Postăvaru Nicolae care a mulțumit celor
prezenți, apoi a dat cuvîntul dnei. director general adjunct Daniela Anghel care a salutat membrii
Consiliului și i-a asigurat de sprijinul UEFISCDI.
În continuare ședința s-a desfășurat conform ordinii de zi:
1. Autoprezentarea membrilor și activităților în contextul grupului/domeniul de interes și
viziune propie
2. Numirea secretarului general al consiliului
3. Propuneri de comisii de lucru
4. Propunere de modificare a ordinului de organizare pentru a avea un consiliu de conducere
format din 5 persoane
5. Strategii naționale și recomandări europene
6. Stabilirea programului de întâlniri planificate pentru anul 2018
La punctul 1 al ordinii de zi membrii prezenți s-au prezentat și au exprimat opinia în ceea ce
privește activitatea consiliului. În urma prezentărilor celor prezenți, președintele comisiei a
confirmat faptul că ședința are cvorumul necesar pentru a putea fi luate decizii.
Dl. Postăvaru Nicolae a menționat că activitatea consiliului trebuie să sprijine implementarea
recomandărilor europene în ceea ce privește absolvenții și integrarea acestora pe piața muncii.
Dna. Petrescu Niță Claudia a propus ca activitatea să se desfășoare în cadrul unor grupuri de
lucru ale căror atribuții să fie stabilite prin regulament.
Dl. Cădariu-Brăiloiu Liviu a propus ca punct de plecare indicatorii de cercetare colectați de
Consiliu Național de Finanțare a Învățământului Superior - CNFIS pentru finanțarea
suplimentară.
Dl. Adrian Hatos a subliniat necesitatea existenței datelor valide cu privire la inserția
absolvenților pe piața muncii și a unui protocol cu REVISAL. A propus realizarea unei anchete
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periodice referitoare la inserția absolvenților pe piața muncii în colaborare cu MEN.
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Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză
a Învăţământului Superior

Dl. Strat Vasile a propus ca activitatea Consiliului să pornească în elaborarea de statistici și
prognoze urmărind direcția spre care se îndreaptă economia României, realitatea privind
angajabilitatea absolvenților, precum și care sunt necesitățile pieței muncii.
Dl. Barbu Vlad a susținut ideea lucrului pe comisii, motivând concentrarea pe anumite domenii.
La punctul 2 din ordinea de zi, dl. Postăvaru Nicolae a numit secretarul general, propunându-l pe
dl. Ghiuță Ovidiu. Propunerea a fost acceptată de membrii prezenți.
La punctul 3 dl. Postăvaru Nicolae a propus constituirea a două comisii de lucru, fiecare
coordonată de unul din vicepreședinți:


Comisia de statistică și monitorizare în învățământul superior - coordonator dl. Strat
Vasile Alecsandru



Comisia de prognoză în învățământul superior – coordonator dna. Petrescu Niță Alina
Claudia

În cadrul primei comisii vor intra următoarele comisii constituite în anul 2017
Comisia 3 – Elaborare și testare indicatori referitori la absolvenții și piața muncii
Comisia 4 – Elaborare și testare indicatori referitori la dimensiunea didactică /de formare a
învățământului superior
Comisia 5 – Elaborare și testare indicatori referitori la activitatea de cercetare
Comisia 6 – Elaborare și testare indicatori referitori la capacitatea instituțională și eficacitatea
managementului universitar
Comisia 7 – Elaborare și testare indicatori referitori la dimensiunea socială a învățământului
superior
Comisia 8 – Elaborare și testare indicatori referitori la internaționalizarea învățământului superior
În cea de a doua comisie va intra comisia:
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Comisia 2 -Prognoza sistemului de învățământ superior.
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Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză
a Învăţământului Superior

Dl. Ghiuță Ovidiu va fi coordonatorul platformelor electronice pentru învățământul superior ANS
& RMU, cu posibil sprijin de la 1-2 membri, prevăzute în

Comisia 1 - Coordonare &

monitorizare platforme electronice pentru învățământul superior ANS & RMU.
Membrii consiliului trebuie să își declare apartenența la una dintre cele două comisii ținându-se
cont că în fiecare comisie trebuie să fie un statistician.
Propunerea a fost acceptată de membrii prezenți.
Dl. Postăvaru Nicolae l-a numit ca purtător de cuvânt al Consiliului pe dl. Hatos Adrian.
De asemenea, a propus constituirea unui grup de lucru activ format din cei doi vicepreședinți,
secretarul general și purtătorul de cuvânt care să colaboreze cu reprezentanții Ministerului Muncii
și Justiției Sociale (MMJS), Institutului de Cercetare din cadrul acestuia, precum și cu Institutul
Național de Statistică.
CNSPIS trebuie să încheie un protocol de colaborare cu instituțiile menționate mai sus în baza
căruia să efectueze diverse statistici, analize și prognoze.
Propunerea a fost acceptată de membrii prezenți.
Dl. președinte a precizat că rolul consiliului este de a aviza, de a recomanda și a propus realizarea
unui proiect prin care să fie elaborată o metodologie în colaborare cu INS sau Institutul de
Cercetare al MMJS. A fost subliniat faptul că e nevoie de o cercetare realizată cu specialiști
plătiți și consiliul să își dea opinia pentru unii factori; printr-un proiect ar fi posibilă acoperirea
costurilor legate de plata specialiștilor.
Propunerea a fost acceptată de membrii prezenți.
În cadrul punctului 4 s-a făcut propunerea ca Biroul operativ al consiliului să fie constituit din 5
persoane. Se va face o propunere de modificare a regulamentului, cea de a cincea persoană va fi
dl. Hatos Adrian.
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Propunerea a fost acceptată de membrii prezenți.
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În cadrul punctului 5 al ordinii de zi, dl. Postăvaru Nicolae a menționat că va transmite
membrilor Consiliului recomandările Comisiei Europene care au fost aprobate în Parlamentul
României:
 Propunere de Recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al
absolvenților
 O nouă agendă UE pentru învățământul superior.
La punctul 6 s-a stabilit ca următoarea ședință a consiliului să fie în luna mai, după ce membrii
consiliului vor transmite diponibilitatea.
Membrii grupului de lucru trebuie să schițeze un draft pentru protocolul de colaborare cu
Ministerul Muncii, Justiției Sociale și Institutul Național de Statistică.
Dl. Ghiuță Ovidiu împreună cu dna. Socol Adela și dl. Hatos Adrian vor revizui Regulamentul
intern de funcționare, urmând să fie aprobat în următoarea ședință a consiliului.

Întocmit,
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Vasilica Chiriță
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