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De acord, 

               Președinte CNSPIS 

 Prof. univ. dr. Murgescu Bogdan 

 

 

Minuta şedinţei Consiliului CNSPIS 

27.11.2020 

Participanți: 

Membri ai CNSPIS: 

Murgescu Bogdan (videoconferință)  

Strat Vasile Alecsandru (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) 

Teodorescu Răzvan (videoconferință) 

Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a 

Cercetării, Dezvoltării și Inovării:   

Iura Petru (videoconferință) 

Băcescu Victor (videoconferință) 
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Ședință s-a desfășurat conform ordinii de zi stabilită anterior: 

1. Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2021 – 2022  

2. Propunerea seturilor de date publice referitoare la indicatorii de monitorizare a 

învățământului superior 

3. Diverse  

 

 

La punctul 1, a fost prezentată în plenul Consiliului, propunerea adoptată în Biroul CNSPIS, 

privind fundamentarea cifrei anuale de școlarizare în sistemul de învățământ superior, pentru 

anul universitar 2021-2022. Având în vedere faptul că la nivelul Consiliului nu a fost primită nici 

o solicitare de a schimba metodologia folosită, propunerea CNSPIS păstrează formula de calcul 

folosită în anii anteriori, actualizând datele inserate în formulă. A fost remarcat faptul că datorită 

necesității de a atinge țintele asumate de România în ceea ce privește ponderea populației cu 

studii superioare și variației ratei de completare a studiilor, cifrele rezultate din formulă sunt ceva 

mai mari decât cele propuse pentru anul universitar 2020-2021. S-a discutat dacă este oportun să 

se construiască propunerea pornind de la aceste cifre, sau dacă este preferabil să se alinieze 

propunerea pentru anul 2021-2022 la nivelurile din anii precedenți. În absența unei decizii 

politice actualizate cu privire la modul prin care învățământul superior public va îndeplini 

obiectivele asumate de România în ceea ce privește accesul la studii universitare, Consiliul a 

decis ca propunerea de fundamentare a cifrei de școlarizare pentru anul 2021-2022 să reflecte 

calculele conform formulei, cu rotunjiri la nivelul miilor pentru studiile de licență și master, și la 

nivelul sutelor pentru studiile de doctorat. În consecință, CNSPIS a aprobat în unanimitate 

propunerea de fundamentare, care prevede alocarea de la buget a următoarelor cifre de 

școlarizare pentru admiterea din anul 2021 la instituțiile publice de învățământ superior din 

România (exceptând învățământul superior militar):  

 Studii universitare de licență – 63.000 locuri 

 Studii universitare de masterat – 37.000 locuri 

 Studii universitare de doctorat – 3.100 locuri 
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Ca și în anii anteriori, propunerea CNSPIS va conține mențiunea că în decizia finală cu privire la 

stabilirea cifrei de școlarizare la nivel național sunt legitime și eventuale variații generate de 

aspecte ce nu au putut fi luate în considerare în această notă de fundamentare, dar ele trebuie 

limitate la maximum 5% din cifra de școlarizare recomandată. 

 

S-a decis ca un grup de lucru constituit din membrii Consiliului să finiseze forma notei de 

fundamentare și ca apoi textul finisat să fie comunicat spre informare membrilor CNSPIS înainte 

de a fi transmis oficial Ministerului Educației și Cercetării. 

 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, ca o primă fază în vederea creșterii vizibilității datelor raportate de 

către universități în Platforma națională de colectare a datelor pentru îvățământul superior – ANS 

și pentru a îndeplinii obligația legală prevăzută în Art. 2, alin. 2 din Anexa la OM nr. 

3921/08.08.2018 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de 

Statistică și Prognoză a Învățământului Superior din România. 

S-a adoptat prin vot unanim în cadrul Consiliului, următoarea propunere a seturilor de date 

publice referitoare la indicatorii de monitorizare din învățământul superior: 

 

A. Număr studenți:  

Totaluri naționale: 

1. Total, buget și taxă, pe cicluri de învățământ și ani de studii 

2. Totaluri pe gen: masculin și feminin 

3. Totaluri, români și străini 

4. Totaluri pe domenii de studii  

5. Număr absolvenți, defalcat pe cicluri și domenii de studii 

 

B. Personal universitar  

Cadre didactice, pe universități și cu totaluri naționale: 

6. Pe funcții didactice (asistent, lector, conferențiar, profesor), personal titular și personal angajat 

pe perioadă determinată cu normă întreagă 
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7. Pe gen 

8. Pe gen și pe funcții didactice 

 

C. Personal universitar de cercetare: 

9. Pe grade (CSI, CSII, CSIII, cercetător, asistent de cercetare) 

 

La punctul 3 în secțiunea Diverse, în urma ofertelor de cooperare primite din partea 

organizațiilor studențești din România, CNSPIS a agreat și votat în unanimitate propunerea de a 

se transmite invitații către toate cele 3 federații studențești naționale (Alianța Națională a 

Organizațiilor Studențești din România - ANOSR, Uniunea Națională a Studenților din România 

UNSR și Uniunea Studenților din România - USR) de a își desemna câte un reprezentant care să 

poată participa ca observator în cadrul ședințelor CNSPIS. 

De asemenea s-a stabilit ca Raportul de activitate al CNSPIS pentru anul 2020 și Planul de 

activitate al CNSPIS pentru anul 2021 să fie discutate cu ocazia următoarei ședințe de Consiliu, 

care se va desfășura în data de 15 ianuarie 2021, ora 09:00. 

A fost făcută o informare cu privire la stadiul implementării activității “A.4.1. Actualizarea si 

consolidarea sistemului de indicatori de monitorizare pentru învatamântul superior”, suport 

pentru creșterea calității sistemului de învatamânt superior, din cadrul proiectului “Calitate în 

învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului 

românesc”, activitate implementată de UEFISCDI în parteneriat cu CNSPIS. De asemenea, s-a 

precizat faptul că este în curs de derulare procedura de selecție experți în cadrul proiectului. 

 

 

Întocmit, 

Băcescu Victor 


