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De acord, 

               Președinte CNSPIS 

Conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat 
 
 
 

 

Minuta şedinţei Consiliului CNSPIS 

02.11.2022 

 

Participanți: 

Membri ai CNSPIS:  

Strat Vasile Alecsandru  

Petrescu Niță Alina Claudia  

Ghiuță Ovidiu Aurel (videoconferință) 

Dincă Gheorghița 

Chiribucă Dan  

Breaz Valer-Daniel (videoconferință) 

Cădariu-Brăiloiu Liviu  

Comănescu Laura (videoconferință) 

Enache Cosmin (videoconferință) 

Furtunescu Ligia Florentina (videoconferință) 

Mănescu Leonardo Geo (videoconferință) 

Țițan Emilia (videoconferință) 

 

 

Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării:   

Jitaru Gabriela (videoconferință) 

Iura Petru  

Băcescu Victor 
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Ședința s-a desfășurat conform ordinii de zi stabilită anterior: 

1. Prim draft al Planului de activitate al CNSPIS pentru anul 2023; 

2. Prezentarea unui draft al raportului de activitate al CNSPIS pentru anul 2022; 

3. Informare privind propunerea de eficientizare a sistemului de colectare a indicatorilor de 

monitorizare a învățământului superior prin eliminarea redundanțelor; 

4. Diverse. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi doamna Gheorghița Dincă, Secretarul general al CNSPIS, a prezentat 

un prim draft al planului de activitate al CNSPIS pentru anul 2023, plan în care s-au integrat 

activitățile permanente ale CNSPIS, dar și activitățile specifice realizate în cadrul fiecărei comisii 

de la nivelul CNSPIS. Documentul a fost transmis spre completare membrilor consiliului pentru a 

putea fi cuprinse propuneri de activități noi, urmând ca ulterior planul să fie aprobat prin vot în 

plenul CNSPIS. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi domnul Ovidiu Ghiuță, Vicepreședinte al CNSPIS, a prezentat draftul 

raportului de activitate pentru anul 2022. S-a prezentat modul de organizare a activității CNSPIS, 

componența, comisiile permanente, numărul de ședințe plenare, de birou operativ și de comisii 

permanente. 

Structura raportului urmează a fi actualizată în conformitate cu activitățile și hotărârile luate în 

cadrul ședințelor de Consiliu, Birou, Comisie. Documentul a fost transmis pentru modificări și 

completări membrilor consiliului.  

 

La punctul 3 s-a discutat despre eliminarea redundanțelor și raportarea multiplă a datelor din 

sistemul de învățământ superior din România. Pe baza raportului “Dincolo de redundanțe. Un 

raport despre potențialul de optimizare a colectării datelor din sistemul de învățământ românesc”, 

raport elaborat în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze 

de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, CNSPIS a transmis către Ministerul 

Educației, în iulie 2021, o propunere de eficientizare a sistemului de colectare a indicatorilor de 

monitorizare a învățământului superior prin eliminarea redundanțelor. Această propunere viza, 

inițierea unui proiect pilot prin care ME, prin UEFISCDI și consiliile consultative afiliate (CNFIS, 
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CNSPIS, CNATDCU, CEMU, CNCS), împreună cu CNR, ARACIS și INS, va redefini sistemul 

de colectare a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior prin integrarea și 

eficientizarea subsistemelor utilizate în prezent. Doamna Gheorghița Dincă a precizat că până la 

momentul actual, acest proiect pilot nu a fost demarat. În schimb, pe baza unui protocol de 

colaborare semnat între MEd și INS (protocol din care face parte și UEFISCDI), Direcția de 

învățământ superior a UEFISCDI împreună cu reprezentanții INS (responsabili cu zona de 

învățământ) colaborează pentru a agrea redefinirea sistemului de colectare a indicatorilor/datelor, 

în final, o soluție identificată și susținută fiind ca INS să preia datele referitoare la studenți-

absolvenți din Registrul Matricol Unic. 

 

În secțiunea Diverse s-a stabilit ca viitoarea ședință de Consiliu CNSPIS să se desfășoare vineri, 

16 decembrie 2022, online prin intermediul Zoom, dar și cu posibilitate de participare fizică la 

sediul UEFISCDI din Strada Frumoasă nr. 30, București. 

 

 

Întocmit, 

Băcescu Victor 

 

 


