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De acord, 

               Președinte CNSPIS 

Conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat 
 

 
 

 

Minuta şedinţei Consiliului CNSPIS 

16.12.2022 

 

Participanți: 

Membri ai CNSPIS:  

Strat Vasile Alecsandru (videoconferință) 

Petrescu Niță Alina Claudia (videoconferință) 

Ghiuță Ovidiu Aurel (videoconferință) 

Dincă Gheorghița (videoconferință) 

Chiribucă Dan (videoconferință) 

Cădariu-Brăiloiu Liviu (videoconferință) 

Comănescu Laura (videoconferință) 

Enache Cosmin (videoconferință) 

Mănescu Leonardo Geo (videoconferință) 

Păun Mihaela Marinela (videoconferință) 

Pintilescu Carmen (videoconferință) 

Țițan Emilia (videoconferință) 

 

Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării:   

Jitaru Gabriela (videoconferință) 

Iura Petru (videoconferință) 

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

1. Prezentarea raportului de activitate al CNSPIS pentru anul 2022; 

2. Prezentarea documentului privind ”Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul 2023-

2024”; 

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

4. Diverse. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi domnul Ovidiu Ghiuță, Vicepreședinte al CNSPIS, a prezentat raportul 

de activitate al consiliului 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. S-au expus pe scurt principalele realizări ale CNSPIS în anul 2022, de 

asemenea, punctându-se și câteva propuneri de măsuri ce urmează a fi implementate în perioada 

următoare. 

Raportul urmează a primi un vot final în plenul consiliului în prima ședință a anului 2023. 

 

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

propunerea de ”Fundamentare a cifrei de școlarizare pentru anul 2023-2024”, făcând mențiuni 

asupra modificărilor de date efectuate în formula de calcul pentru optimizarea cifrelor de 

școlarizare propuse pentru învățământul superior din România, păstrându-se metodologia de calcul 

folosită în ultimii ani. 

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 2023-2024 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 prin votul membrilor prezenți propunerea de 

fundamentare, care prevede alocarea de la buget a următoarelor cifre de școlarizare pentru 
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admiterea din anul 2023 la instituțiile publice de învățământ superior din România (exceptând 

învățământul superior militar):  

• Studii universitare de licență – 62.000 locuri 

• Studii universitare de masterat – 36.000 locuri 

• Studii universitare de doctorat – 3.200 locuri 

  

În cadrul discuțiilor pe această temă au fost avansate mai multe propuneri privind actualizarea și 

fundamentarea metodologiei de calcul a cifrei de școlarizare în învățământul superior.  

Domnul Ion Ciucă, director Med, a propus un  procent de 40% ca  obiectiv pentru România privind 

numărul absolvenților de studii superioare. Dl. Ghiuță a menționat că, în cadrul proiectului 

„Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea 

învățământului românesc”, activitatea 4.1 “Actualizarea și consolidarea sistemului de indicatori 

de monitorizare pentru învățământul superior, suport pentru creșterea calității sistemului de 

învățământ superior”, a fost realizată o  estimare a cifrei de școlarizare pentru următorii 10 ani care 

a utilizat trei valori progresiv crescătoare ale procentului de absolvenți de studii superioare, pentru 

grupa de vârstă 30-34 ani, estimări ce au fost prezentate și discutate în CNSPIS, dar nu este fezabilă 

includerea în fundamentarea cifrei de școlarizare a unor valori ale indicatorilor diferite de cele 

menționate în documentele oficiale asumate de România.  

De asemenea, s-a observat nevoia de a ține cont în stabilirea numărului de studenți înmatriculați la 

master de specializările și domeniile prioritare. A fost avansată propunerea ca CNSPIS, în 

colaborare cu UEFISCDI, să realizeze un studiu privind gradul de satisfacție al angajatorilor în 

raport cu absolvenții de studii superioare integrați pe piața muncii. 

Domnul director Ion Ciucă a atras atenția că în politica publică de alocare a cifrei de școlarizare 

trebuie realizată o prioritizare pe domenii de studiu în strânsă legătură cu strategiile de dezvoltare 

ale României.   

S-a discutat și necesitatea ca numărul absolvenților de liceu care urmează (finalizează) studiile de 

învățământ superior în afara țării să fie luat în considerare în stabilirea procentului de absolvenți 

de studii superioare dintr-o cohortă. A fost agreată oportunitatea realizării unor studii care să 
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evalueze influența fenomenului migrației, pentru studii sau/și muncă, asupra ponderii populației cu 

studii superioare, rezidente în România. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi domnul Vasile Alecsandru Strat, Președinte 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, precum și o serie de activități / workshop-uri propuse pentru a sprijini 

realizarea obiectivelor CNSPIS. Documentul a rămas deschis pentru completare și va circula ca 

document de lucru în cadrul consiliului. Planul de activitate va fi aprobat prin vot în plenul CNSPIS 

din luna ianuarie 2023. 

 

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

27 ianuarie 2023, online prin intermediul platformei Zoom. 

 

Întocmit, 

Băcescu Victor 

 

 


