Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

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

Minuta şedinţei Consiliului CNSPIS
25.02.2022
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)
Istrate Dumitru Marcel (videoconferință)
Năvrăpescu Valentin (videoconferință)
Pintilescu Carmen (videoconferință)
Țițan Emilia (videoconferință)
Păun Mihaela Marinela (videoconferință)
Socol Adela (videoconferință)
Mănescu Leonardo Geo (videoconferință)
Reprezentant Ministerul Educației Naționale
Ion Ciucă
Reprezentant Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România
Horia Șerban Onița

Str. Frumoasă nr. 30, Sector 1, 010987, Bucureşti
Tel: +40 21 307 1918, Fax: +40 21 307 1919 E-mail: cnspis@uefiscdi.ro
www.cnspis.ro

Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

Reprezentant Uniunea Studenților din România
Ileana Spătaru
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. Analiza procesului de raportare în ANS de către universități cu data de referință 1
octombrie 2021
2. Diverse
La punctul 1, al ordinii de zi, domnul Ovidiu Ghiuță, Coordonatorul Comisiei de monitorizare și
analiză raportări în platforme electronice pentru învățământul superior ANS & RMU, a prezentat
rezultatele analizei realizate de comisie, referitor la raportarea datelor statistice în Platforma
ANS, cu data de referință 1 octombrie 2021. Principalele aspecte urmărite în cadrul analizei, au
vizat:


Gradul de completare al secțiunilor (Programe de studii, Studenți, Absolvenți, Cadre
didactice, Politici Cazare);



Nr. studenți fizici români căminizați ≤ Nr. studenți fizici români;



Nr. studenți fizici din UE sau SEE căminizați ≤ Nr. studenți fizici din UE sau SEE;



Nr. studenți fizici non UE sau non SEE căminizați ≤ Nr. studenți fizici non UE sau non
SEE;



Nr. total studenți fizici căminizați = Nr. studenți fizici români căminizați + Nr. studenți
fizici din UE sau 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 nu provin din țările UE sau SEE +
Nr. studenți aflați în regim de protecție specială + Nr. studenți cu dizabilități;
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Nr. total studenți fizici căminizați + Nr. alte categorii de persoane cazate ≤ Nr. locuri
normate în cămin;



Pentru toate categoriile, suma valorilor pentru bărbați și femei trebuie să fie egală cu suma
valorilor pentru toate grupele de vârstă și cu total posturi ocupate în categoria respectivă
(ex: personal didactic titular profesor bărbați + personal didactic titular profesor femei =
personal didactic titular (sub 25 de ani + 25-29 ani + 30-34 ani + 35-39 ani + 40-44 ani +
45-49 ani + 50-54 ani +55-59 ani + 60-64 ani + 65 ani și peste) = personal didactic titular
profesor;



Numărul total al personalului didactic titular, fără funcţia de bază în universitate, pe gen
= Numărul total al personalului didactic titular, fără funcţia de bază în universitate, pe
categorii de vârste;



Nr. total posturi ocupate (profesor + conferențiar + lector + asistent) + Nr. total posturi
vacante (profesor + conferențiar + lector + asistent) = Posturi didactice legal constituite
(din date generale) ;



Nr. total personal de cercetare cu normă de bază = (Nr. asistenți cercetare + Nr. CS III +
Nr. CS II + Nr. CS I + Nr. CS).

S-a constatat o creștere a gradului de completare a datelor raportate de către universități, pentru
toate secțiunile analizate, comparativ cu raportarea cu data de referință 1 octombrie 2020.
În secțiunea Personal universitar sunt necesare clarificări pentru:
-

Personal titular cu funcția de bază în universitate (1 universitate de stat civilă)

-

Personal titular fără funcția de bază în universitate (3 universități de stat civile)

-

Personal didactic asociat în regim de plata cu ora (1 universitate de stat civilă)

-

Personal didactic angajat cu normă întreagă pe perioadă determinată (1universitate de stat
civilă)

-

Nr. total posturi ocupate + Nr. total posturi vacante ≠ Nr. total posturi didactice normate
(6 universități de stat)

CNSPIS a revenit cu observația de modificare a platformei ANS în ceea ce privește definirea
indicatorului ”Număr asistenți cercetare” din cadrul Personalului universitar de cercetare.
Explicația actuală: „Doar până la intrarea în vigoare a legii1/2011 plus perioada legală
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prevăzută pentru lichidarea acestor posturi” devine „Număr persoane angajate cu normă
întreagă având funcția de asistent de cercetare conform art.285 din L1/2011”.
S-a decis ca membrii Comisiei de monitorizare și analiză raportări în platforme electronice pentru
învățământul superior ANS & RMU să elaboreze o listă a tuturor indicatorilor interpretabili și să
semnaleze nevoia de analizare a acestor indicatori în cadrul consultării naționale privind procesul
de raportare a datelor statistice pentru învățămantul superior în platforma ANS, realizată în cadrul
proiectului POCU INTL 126766 coordonat de UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educației
(MEd).
S-a discutat oportunitatea introducerii în raportare a personalului cu funcție de cercetare cu normă
parțială, pe o structură similară raportării personalului cu normă întreagă, dar acest subiect va fi
pus în discuție și în cadrul dezbaterilor/discuțiilor grupurilor de lucru din activitatea de consultare
națională ANS în vederea îmbunătățirii procesul de raportare și cuprinderea tuturor categoriilor
de cercetători astfel încât să se obțină statutul real al cercetătorilor din fiecare universitate.
La punctul 2, în secțiunea Diverse s-a stabilit de principiu ca următoarea ședință CNSPIS să se
desfășoare online în data de 18 martie 2022, începând cu ora 09:00
Întocmit,
Victor Băcescu
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