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De acord, 

               Președinte CNSPIS 

Prof. univ. dr. Murgescu Bogdan 

 

 

Minuta şedinţei Consiliului CNSPIS 

24.04.2020 

 

Participanți: 

Membri ai CNSPIS: 

Murgescu Bogdan (videoconferință) 

Petrescu Niță Alina Claudia (videoconferință) 

Strat Vasile Alecsandru (videoconferință) 

Ghiuță Ovidiu Aurel (videoconferință) 

Hatos Adrian (videoconferință) 

Barbu Vlad Ștefan (videoconferință) 

Chiribucă Dan (videoconferință) 

Furtunescu Florentina Ligia (videoconferință) 

Cădariu-Brăiloiu Liviu (videoconferință) 

Năvrăpescu Valentin (videoconferință) 

Mănescu Leonardo-Geo (videoconferință) 

Pintilescu Carmen (videoconferință) 

Istrate Dumitru Marcel (videoconferință) 

Păun Mihaela Marinela (videoconferință) 

Socol Adela (videoconferință) 

Țițan Emilia (videoconferință) 

Teodorescu Răzvan (videoconferință) 

Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a 

Cercetării, Dezvoltării și Inovării:   

Iura Petru (videoconferință) 
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Băcescu Victor (videoconferință) 

 

Ședință s-a desfășurat conform ordinii de zi stabilită anterior: 

1.     Analiza redundanțelor existente în sistemul de indicatori primari raportați de 

universitățile din România. 

2.     Diverse. 

 

La punctul 1 pe ordinea de zi, domnul profesor Conf. Univ. Dr. Vasile Alecsandru Strat a 

prezentat ”Mecanismul de optimizare a Sistemului Național de Indicatori de Monitorizare a 

Invățământului Superior din România” și a făcut o introducere în tema Analiza redundanțelor 

existente în sistemul de indicatori primari raportați de universitățile din România. S-a prezentat 

o evaluare a indicatorilor utilizați de diverse instituții pentru a colecta date de la nivelul 

universităților, astfel încât să fie optimizat un sistem peren de indicatori care să elimine 

suprapunerea datelor colectate și dubla raportare. 

În vederea eliminării redundanțelor, diminuării consumului de resurse de timp, financiare și 

umane și creșterii eficienței este necesară o optimizare a sistemului de indicatori utilizați pentru 

monitorizarea sistemului de învățământ superior din România. O astfel de optimizare se face în 

etapizat după cum urmează: 

1. Cartografierea sistemului de indicatori (identificarea instituțiilor care solicită raportări și 

listarea indicatorilor pe categorii, instituție colectoare și periodicitate) 

2. Evaluarea rezultatelor printr-o matrice în care sunt identificați și marcați în mod diferit 

indicatorii care par a se suprapune total sau partial. De asemnea  sunt identificați și 

indicatorii care pot avea alt tip de redundanțe. (stiuații în care măsoară același lucru) 

3. Eliminarea redundanțelor prin concilierea sistemelor de colectare de date ale diferiților 

actori din sistem (expunerea rezultatelor către toate instituțile implicate astfel încât să fie 

eliminată solicitarea de dublă raportare către universități). 

4. Propunerea unui sistem unitar si integrat de colectare a datelor primare din sistem 

(necesitatea unei interfețe de colectare vizibilă universităților care să conțină toți 

indicatorii inclusiv cu explicații iar după introducerea datelor fiecare instituție interesată 

să extragă informațiile în mod agregat fără a mai fi nevoie să interacționeze direct cu 

universitățiile.) 

S-au făcut următoarele observații privind întreg mecanismul de optimizare a indicatorilor: 

- Este oportună o analiză privind fiabilitatea fiecărui indicator sau a gradului său de 

generalitate. 

- Data de referință a indicatorilor este un criteriu care necesită armonizare. 

- Definirea conceptelor utilizate în denumirea indicatorilor trebuie să fie revizuită pentru a 

asigura consistență și coerență 
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Petru Iura a precizat că în cadrul activității “Actualizarea și consolidarea sistemului de 

indicatori de monitorizare pentru învățământul superior, suport pentru creșterea calității 

sistemului de învățământ superior”, implementată prin proiectul POCU “Calitate în 

învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului 

românesc”, se va realiza un raport anual de analiză și monitorizare a indicatorilor pentru 

învățământul superior, raport care va include și “Mecanismul de optimizare a Sistemului 

Național de Indicatori de Monitorizare a Invățământului Superior din România.” 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, s-a stabilit ca următoarea ședință CNSPIS să fie în data de 29 mai 

2020.  

 

Întocmit, 

Băcescu Victor 


