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De acord, 

               Președinte CNSPIS 

Conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat 

 

 

Minuta şedinţei Consiliului CNSPIS 

19.11.2021 

 

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) 

Mănescu Leonardo-Geo (videoconferință) 

Pintilescu Carmen (videoconferință) 

Păun Mihaela Marinela (videoconferință) 

Socol Adela (videoconferință) 

Țițan Emilia (videoconferință) 

Teodorescu Răzvan (videoconferință) 

 

Reprezentant Uniunea Națională a Studenților din România  

Asoltanei Adriana (videoconferință) 

 

Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării:   

Petru Iura (videoconferință) 
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Victor Băcescu (videoconferință) 

Alexandru Manolache (videoconferință) 

 

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

1. Realizarea analizei preliminare pentru calcularea cifrei de școlarizare aferente anului 

2022; 

2. Discutarea draftului planului de activități aferent anului 2022; 

3. Informare cu privire la stadiul activităților din cadrul proiectului, aferente realizării celui 

de al doilea raport de analiză privind indicatorii de monitorizare, respectiv al doilea studiu 

de prognoză multidimensională; 

4. Diverse. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul secretar general conf.univ.dr.Ovidiu Ghiuță a prezentat 

analiza preliminară pentru calcularea cifrei de școlarizare aferente anului 2022. A prezentat 

metodologia folosită în ultimii 3 ani și noile propuneri de completarea a acesteia pentru ciclul de 

licență. De asemenea, au fost prezentate estimări ai unor indicatori utilizați în fomula de calcul a 

metodologiei. A propus Consiliului un calendar estimativ de realizarea a documentului final, o 

parte din indicatorii folositi în formulă fiind extrași din raportarea universităților în ANS la 

valorile din data de referință 1 octombrie 2021, raportare nefinalizată de universități la ora 

desfășurării ședinței.  

 

La punctul 2 al ordinii de zi,  domnul președinte conf.univ.dr. Vasile Strat a pus în discuție un 

prim draft al planului de activitate al CNSPIS pentru anul 2022, s-au integrat în acest plan 

activitățile permanente ale CNSPIS, dar și activitățile specifice realizate de către fiecare comisie 

de la nivelul CNSPIS, urmând ca un document final să fie votat și aprobat în cadrul CNSPIS în 

luna decembrie 2021. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, s-au făcut informări cu privire la stadiul activităților din cadrul 

proiectului POCU “Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru 

dezvoltarea învățământului românesc”. În cadrul “A.4.1. Actualizarea și consolidarea sistemului 

de indicatori de monitorizare pentru învăţământul superior, suport pentru creșterea calității 

sistemului de învăţământ superior”, sunt în implementare, trei componente: validarea primului 

studiu de prognoză multidimensională; elaborarea celui de al doilea raport de analiză privind 

indicatorii de monitorizare pentru învățământul superior; și elaborarea celui de al doilea studiu de 

prognoză multidimensională. Cel de al doilea raport privind indicatorii, va conține și un set de 

indicatori, propuși spre a fi publicați. 

 

La punctul 4 în secțiunea Diverse, s-a stabilit de principiu ca următoarea ședință CNSPIS să se 

desfășoare online în data de 17 decembrie 2021, începând cu ora 09:00 

 

 

Întocmit, 

Victor Băcescu 

 

 

              

             
             
              

             
             
              

             
             
              

             
             
              

             
             

 


