Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

De acord,
Președinte CNSPIS
Prof. univ. dr. Murgescu Bogdan

Minuta şedinţei Consiliului CNSPIS
26.06.2020
Participanți:
Membri ai CNSPIS:
Murgescu Bogdan (videoconferință)
Petrescu Niță Alina Claudia (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)
Invitat:
Ion Ciucă - MEC (videoconferință)
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Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării:
Iura Petru (videoconferință)
Băcescu Victor (videoconferință)
Ședință s-a desfășurat conform ordinii de zi stabilită anterior:
1. Analiza procesului de raportare în ANS de către universități cu data de referință 1 ianuarie
2020.
2. Diverse.
La punctul 1, secretarul general al CNSPIS, domnul conf. dr. Ovidiu-Aurel Ghiuță a prezentat
prezentat implementarea propunerilor CNSPIS în ANS și verificări preliminare de date pe fiecare
secțiune de raportare existentă în platforma ANS, verificări preliminare realizate în cadrul Comisiei de
monitorizare și analiză raportări în platforme electronice pentru învățământul superior ANS & RMU.
În secțiunea Personal Universitar o cheie de control este reprezentată de următoarea condiție, ca
pentru toate categoriile, suma valorilor pe gen să fie egală cu cea a valorilor pentru toate grupele de
vârstă pentru personal didactic titular cu funcția de bază în universitate, personal didactic titular fără
funcția de bază în universitate, personal didactic angajat cu normă întreagă pe perioadă determinată O
altă verificare se referă la numărul de total personal de cercetare cu norma de bază mai mic decât suma
formată din numărul de asistenți de cercetare, numărul de cercetători științifici grad III, numărul de
cercetători științifici grad II și numărul de cercetători științifici grad I.
De asemenea pentru o verificare mai exactă au fost create și interseturi de date între secțiunea Personal
Universitar și Personal didactic și de cercetare RSI, și anume:
 Totalul personalului didactic titular cu funcția de bază în universitate (PU) = Numărul total al
personalului didactic titular cu funcția de bază (RSI)
 Totalul personalului didactic titular fără funcția de bază în universitate (PU) = Numărul total al
personalului didactic titular fără funcția de bază (RSI)
 Totalul personalului didactic angajat cu normă întreagă pe perioadă determinată (PU) =
Numărul total al personalului didactic angajat cu normă întreagă pe perioadă determinată (RSI)
În cadrul politicilor de cazare verificarea s-a făcut după următoarele criterii:
 Număr studenți fizici români căminizați să fie mai mic sau egal cu numărul de studenți fizici
români
 Număr studenți fizici din UE sau SEE căminizați să fie mai mic sau egal cu numărul de
studenți fizici din UE sau SE
 Număr studenți fizici non UE sau SEE căminizați să fie mai mic sau egal cu numărul de
studenți fizici non UE sau SE
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Numărul total de studenți căminizați = Nr. studenți fizici români căminizați + Nr. studenți fizici
din UE și SEE + Nr. studenți fizici români căminizați cu părinți cadre didactice sau didactic
auxiliar + Nr. studenți fizici români căminizați orfani de unul sau de ambii părinți + Nr.
studenți străini căminizați, bursieri, care provin din țările UE sau SEE + Nr. studenți aflați în
regim de protecție specială + Nr. studenți cu dizabilități
 Numărul total de studenți fizici căminizați + Numărul altor categorii de persoane cazate să fie
mai mic sau egal decât/cu numărul locurilor normate în cămin
Domnul director Ion Ciucă a solicitat ca pentru politicile de cazare verificarea să se realizeze până la
granularitatea raportărilor pe fiecare cămin. Președintele CNSPIS a afirmat că rostul CNSPIS nu este
să efectueze o „poliție a raportărilor”, ci să semnaleze pe baza analizei statistice a raportărilor
eventualele inadvertențe care necesită rectificări sau explicații. S-a convenit asupra faptului că CNSPIS
efectuează verificări statistice, ca și asupra posibilităților de îmbunătățire a metodelor și algoritmilor de
verificare.
În cadrul statisticilor generale s-a prezentat gradul de încărcare a datelor pe fiecare secțiune în parte.
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul președinte al CNSPIS, prof. dr. Bogdan Murgescu a solicitat
informații despre stadiul demersurilor privind răspunsul la adresa CNSPIS referitoare la publicarea
valorilor statistice ale indicatorilor de calitate raportați de universități în anul 2019; domnul director
Ion Ciucă a confirmat că nota MEC dispunând această publicare online a fost transmisă CNFIS și că în
viitorul apropiat MEC va verifica dacă publicarea a fost realizată.
Totodată, președintele CNSPIS a informat Consiliul asupra faptului că a solicitat domnului prof. dr.
Adrian Hatos ca în calitate de purtător de cuvânt al Consiliului să intervină în discuțiile publice
pricinuite de publicarea raportului Comisiei Europene „Mapping the state of graduate tracking policies
and practices in the EU Member States and EEA countries” și să prezinte demersurile consecvente ale
CNSPIS pentru asigurarea trasabilității activității absolvenților prin accesarea datelor din REVISAL,
arătând astfel că CNSPIS a încercat să prevină carența României la acest capitol.
Dl. Petru Iura a făcut o informare asupra faptului că, în condițiile în care concursurile de ocupare a
posturilor vacante sunt suspendate pe durata stării de alertă, activitățile viitoare din cadrul proiectului
„Calitate în învățământul superior: Internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea
învățământului românesc” vor fi decalate în timp.
S-a stabilit de principiu ca următoarea ședință de consiliu a CNSPIS să aibă loc în ziua de vineri 11
septembie 2020, ora 10:00.

Întocmit,
Băcescu Victor
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