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De acord, 

               Președinte CNSPIS 

Prof. univ. dr. Murgescu Bogdan 

 

Minuta şedinţei Consiliului CNSPIS 

12.09.2019 

 

Participanți: 

Membri ai CNSPIS: 

Murgescu Bogdan 

Strat Vasile Alecsandru  

Petrescu Niță Alina Claudia  

Barbu Vlad Ștefan  

Cădariu-Brăiloiu Liviu  

Chiribucă Dan 

Furtunescu Florentina Ligia (videoconferință) 

Ghiuță Ovidiu Aurel (videoconferință) 

Hatos Adrian (videoconferință) 

Istrate Dumitru Marcel (videoconferință) 

Mănescu Leonardo-Geo (videoconferință) 

Năvrăpescu Valentin  

Păun Mihaela Marinela  

Pintilescu Carmen  

Țițan Emilia  

Reprezentați Ministerul Educației:  

Ciucă Ion 

Experți invitați:  

Ciucă Vasilica 

Zamfir Ana  

Gavriluță Nicu  
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Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a 

Cercetării, Dezvoltării și Inovării:   

Petru Iura 

Bianca Buligescu  

 

Ședința s-a desfășurat conform ordinii de zi stabilite: 

1. Stadiul prognozelor referitoare la cererea pieței muncii pentru absolvenții cu studii 

universitare. 

2. Propunerile CNSPIS pentru creșterea vizibilității datelor statistice referitoare la 

învățământul superior din România. 

3. Diverse. 

 

Pentru a dezbate punctul 1 la ședința de consiliu din 12 septembrie au fost invitați doamna 

CS I dr. Vasilica Ciucă, Director General al Institutului Național de Cercetare Științifică în 

Domeniul Muncii și Protecției Sociale și domnul Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, care au 

susținut prezentări pe tema Stadiul prognozelor referitoare la cererea pieței muncii pentru 

absolvenți cu studii universitare. Reprezentatul Ministerului Educației Naționale s-a referit la 

faptul că trebuie corelată cererea de forță de muncă cu oferta de forță de muncă și pentru 

aceasta este nevoie de prognoze ale cererii de forță de muncă și ale ofertei de absolvenți ai 

programelor de studii universitare.     

Doamna CS I dr. Vasilica Ciucă s-a referit la activitățile desfășurate de INCSMPS pentru a 

face prognoze pe piața forței de muncă. INCSMPS a realizat în 2012 o prognoză pe domenii 

de forță de muncă a absolvenților de forță de muncă superioară, dar aceasta nu a mai fost re-

actualizată, deși conjunctura generală de pe piața muncii s-a schimbat considerabil de atunci. 

Totodată, a subliniat că modelele de prognoză trebuiesc re-calibrate și re-adaptate la 

schimbările economice care au loc, inclusiv la fenomenele de segmentare a pieței muncii. 

INCSMPS are o echipă de specialiști care monitorizează piața muncii și realizează cercetări 

pentru diferiți beneficiari, dar la această dată nu are în derulare cercetări specifice cu privire la 

cererea de specialiști cu calificări de nivelurile ISCED 6-8; există însă deschidere pentru o 

colaborare cu CNSPIS, mai ales dacă MEN va comanda un studiu referitor la prognoza cererii 

pe piața muncii a specialiștilor cu calificări de nivel universitar. S-a stabilit ca din partea 
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CNSPIS să fie responsabilă pentru legătura cu INCSMPS doamna vicepreședinte Alina 

Petrescu-Niță, care și coordonează Comisia de prognoză în învățământul superior.  

 

Domnul prof. dr. Nicu Gavriluță a trecut în revistă rezultatele mai multor studii referitoare la 

piața forței de muncă înalt calificate din România și alte țări ale lumii, precum și tendințele de 

evoluție a cererii de competențe pe plan mondial. De asemenea, domnia sa a inclus în 

prezentare și o serie de observații cu privire la așteptările angajatorilor și inserția pe piața 

muncii a absolvenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. S-a convenit ca 

prezentarea PPP să fie accesibilă online membrilor CNSPIS.  

 

La punctul 2 al ordinii de zi, dl. conf. dr. Ovidiu Ghiuță, secretarul general al CNSPIS, a 

prezentat primele propuneri ale Comisiei de monitorizare și analiză raportări în platforme 

electronice pentru învățământul superior ANS & RMU.  Domnul Ghiuță a prezentat primele 

grafice pe baza datelor din ANS: total studenți defalcat pe studenți la buget și taxa, total și 

procente studenți defalcat după cetățenie, total studenți licență pe ani de studii, total studenți 

masterat pe ani de studii, total studenți doctorat pe ani de studii, total studenți după gen, total 

studenți (licență, masterat și doctorat) pe gen, total mobilități studenți, total personal 

universitar titular cu funcție didactice universități de stat civile, total personal universitar 

didactic universități de stat civile pe gen, total personal universitar didactic universități de stat 

civile pe grade didactice și pe gen. Discuțiile s-au axat pe de o parte pe definirea obiectivului 

creșterii vizibilității și pe corelația dintre publicul-țintă și alegerea formei de prezentare (date 

brute în tabel, infografice, policy brief-uri analitice etc.) și pe de altă parte pe selecția 

categoriilor de date în funcție de țelurile prioritare asumate. S-a decis ca în perioada până la 

proxima ședință toți membrii CNSPIS care au sugestii în această problematică să notifice pe 

email acest interes și propunerile, iar Comisia de monitorizare și analiză raportări în platforme 

electronice pentru învățământul superior ANS & RMU să organizeze o consultare extinsă și 

să prezinte Biroului Operativ al CNSPIS și apoi Consiliului concluziile acestei consultări.   

 

La Diverse, s-a discutat despre organizarea dezbaterii din cadrul proiectului „Calitate în 

învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului 

românesc”, dezbatere care va avea loc la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în 17-
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18 octombrie 2019 și în cadrul căreia se va discuta pe marginea raportului preliminar rezultat 

în urma cartografierii (mapping) tipurilor de date și a indicatorilor de referință din 

învățământul superior, raportate la nivel internațional și în România de către universități.  

În ceea ce privește planificarea următoarei ședințe CNSPIS, s-a stabilit organizarea unei 

consultări pe platforma doodle. În urma consultării, s-a decis ca această ședință să aibă loc 

vineri 1 noiembrie 2019, începând cu ora 11,00 la sediul UEFISCDI.  

 

Întocmit,  

Bianca Buligescu 


