Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

De acord,
Președinte CNSPIS
Conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat

Minuta şedinţei Consiliului CNSPIS
17.12.2021
Participanți:
Membri ai CNSPIS:
Strat Vasile Alecsandru (videoconferință)
Petrescu Niță Alina Claudia (videoconferință)
Ghiuță Ovidiu Aurel (videoconferință)
Chiribucă Dan (videoconferință)
Furtunescu Florentina Ligia (videoconferință)
Cădariu-Brăiloiu Liviu (videoconferință)
Barbu Vlad Stefan (videoconferință)
Istrate Dumitru Marcel (videoconferință)
Năvrăpescu Valentin (videoconferință)
Pintilescu Carmen (videoconferință)
Păun Mihaela Marinela (videoconferință)
Socol Adela (videoconferință)
Țițan Emilia (videoconferință)
Teodorescu Răzvan (videoconferință)
Reprezentanți Uniunea Studenților din România
Ina Nimerenco (videoconferință)
Andrei Olteanu (videoconferință)
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Reprezentant Uniunea Națională a Studenților din România
Ștefan Costea (videoconferință)
Reprezentant Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România
Horia Șerban Onița
Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării:
Petru Iura (videoconferință)
Victor Băcescu (videoconferință)
Ședință s-a desfășurat conform ordinii de zi stabilită anterior:
1. Propunerea CNSPIS privind cifra de școlarizare 2022-2023
2. Planul de activitate al CNSPIS pentru anul 2022
3. Diverse
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul secretar general conf. univ. dr. Ovidiu Ghiuță a
prezentat în plenul Consiliului, propunerea adoptată în Biroul CNSPIS, privind fundamentarea
cifrei anuale de școlarizare în sistemul de învățământ superior, pentru anul universitar 2022-2023,
păstrând metodologia folosită în ultimii 3 ani și noile propuneri de completarea a acesteia pentru
ciclul de licență.
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 și ținând cont de noile propuneri de completarea a
acesteia pentru ciclul de licență și doctorat. Prin urmare, Consiliul a decis ca propunerea de
fundamentare a cifrei de școlarizare pentru anul 2022-2023 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
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admiterea din anul 2022 la instituțiile publice de învățământ superior din România (exceptând
învățământul superior militar):


Studii universitare de licență – 61.000 locuri



Studii universitare de masterat – 36.000 locuri



Studii universitare de doctorat – 3.200 locuri
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul președinte conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat a

prezentat planul de activitate al CNSPIS pentru anul 2022, plan în care s-au integrat activitățile
permanente ale CNSPIS, dar și activitățile specifice realizate de către fiecare comisie de la
nivelul CNSPIS. Documentul fiind aprobat în unanimitate în plenul Consiliului.
La punctul 3 în secțiunea Diverse, s-a stabilit de principiu ca următoarea ședință CNSPIS
să se desfășoare online în data de 21 ianuarie 2022, începând cu ora 09:00

Întocmit,
Victor Băcescu
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