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Am luat la cunoștință, 

Prof. dr. Postăvaru Nicolae 

    Președinte CNSPIS 

 

Minuta 

Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior - CNSPIS 

22.11.2018 

 

Participanți: 

Membri ai Consiliului CNSPIS: 

Postăvaru Nicolae 

Strat Vasile Alecsandru  

Petrescu Niță Alina Claudia 

Barbu Vlad Ștefan (videoconferință)  

Cădariu-Brăiloiu Liviu 

Chiribucă Dan (videoconferință) 

Furtunescu Florentina (videoconferință)  

Ghiuță Ovidiu Aurel 

Hatos Adrian  

Istrate Dumitru Marcel (videoconferință) 

Mănescu Leonardo–Geo(videoconferință) 

Năvrăpescu Valentin 

Păun Mihaela Marinela  

Socol Adela 

Teodorescu Răzvan 

 

Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a 

Cercetării, Dezvoltării și Inovării:   

Marlena Rotar 

Chiriță Vasilica 
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 Ședința s-a desfășurat conform ordinii de zi stabilită anterior: 

1. Prezentare statistică  

2. Aprobarea documentului privind stabilirea cifrei de școlarizare, ciclul masterat, pentru 

anul universitar 2019-2020 

3. Diverse 

     

La punctul 1 al ordinii de zi domnul președinte Postăvaru Nicolae a prezentat un material 

referitor la structura sistemului național de învățământ superior de stat privind numărul 

universităților de stat și private, numărul domeniilor fundamentale, numărul domeniilor de 

licență, masterat și doctorat, numărul programelor de studii, dinamica studenților în perioada 

2013 - 2017, nivelul și structura ofertei pe specializări, precum și o comparație cu sisteme de 

învățământ superior din alte țări. 

La punctul 2 al ordinii de zi domnul secretar general Ghiuță Ovidiu Aurel a prezentat forma 

finală a documentului privind Stabilirea cifrei de școlarizare, ciclul masterat, pentru anul 

universitar 2019-2020. În urma discuțiilor au fost făcute mici modificări și a fost adoptată 

forma finală în unanimitate de membrii care au participat la ședință (15 voturi). 

La punctul 3 al ordinii de zi domnul președinte Postăvaru Nicolae a adus la cunoștință 

membrilor Consiliului faptul că, fișa proiectului a fost modificată după ce unul dintre 

parteneri a fost declarat neeligibil. Apoi a prezentat activitățile proiectului în care vor fi 

implicați membrii CNSPIS și reprezentanți UEFISCDI. 

În vederea pregătirii platformei ANS pentru raportarea cu data de referință 1 ianuarie 2018, au 

fost discutate observațiile centralizate în urma raportării.  

Domnul Navrăpescu Valentin a spus că înainte de a începe raportarea datelor statistice cu 

referința 1 ianuarie 2019, universităților le-ar fi util să le fie comunicate toate modificările 

implementate pentru a ști din timp cum anume să raporteze. De asemenea, a spus că definițiile 

trebuie să fie clare. 
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A fost stabilită data următoarei ședințe a Consiliului care va avea loc luni, 17 decembrie 2018, 

începând cu ora 10:30. 

 

Întocmit, 

Chiriță Vasilica 

 

 

 


