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De acord, 

               Președinte CNSPIS 

Conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat 

 
 

 

Minuta şedinţei Consiliului CNSPIS 

27.01.2023 

 

Participanți: 

Membri ai CNSPIS:  

Strat Vasile Alecsandru (videoconferință) 

Petrescu Niță Alina Claudia (videoconferință) 

Ghiuță Ovidiu Aurel (videoconferință) 

Dincă Gheorghița (videoconferință) 

Chiribucă Dan (videoconferință) 

Breaz Valer-Daniel (videoconferință) 

Cădariu-Brăiloiu Liviu (videoconferință) 

Comănescu Laura (videoconferință) 

Enache Cosmin (videoconferință) 

Furtunescu Florentina Ligia (videoconferință) 

Istrate Dumitru Marcel (videoconferință) 

Mănescu Leonardo Geo (videoconferință) 

Năvrăpescu Valentin (videoconferință) 

Păun Mihaela Marinela (videoconferință) 

Pintilescu Carmen (videoconferință) 

Țițan Emilia (videoconferință) 

 

Reprezentanți Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării:   

Iura Petru (videoconferință) 
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Băcescu Victor (videoconferință) 

 

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

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

2. Discutarea și aprobarea planului de activitate al CNSPIS pentru anul 2023; 

3. 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.  

În cuprinsul acestui raport se regăsesc principalele realizări ale CNSPIS în anul 2022:  

Pe partea de prognoză în învățământul superior, a fost realizată o Analiza exploratorie a dinamicii 

ratei de absolvire pe anumite programe de studii de licență, cu o durată de 3 și 4 ani, cu scopul de 

a documenta CNSPIS asupra dinamicii raportului dintre numărul de studenți nou înscriși (în anul 

I) și numărul de absolvenți, pe cohorte și programe de studii de licență; 

Pe componenta privind monitorizarea procesului de raportare a datelor statistice în Platforma ANS, 

au fost analizate  raportările cu data de referință 1 octombrie 2021 și 1 ianuarie 2022,  în urma 

acestor analize au fost făcute o serie de recomandări în vederea îmbunătățirii procesului de 

raportare/colectare a datelor statistice din învățământul superior; 

În ceea ce privește indicatorii de monitorizare ai învățământului superior, pe baza “Raportului de 

analiză a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior din Romania” elaborat în cadrul 

proiectului POCU-INTL “Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date 

pentru dezvoltatea învăţământului românesc”, s-a analizat modul în care universitățile publice 

utilizează indicatorii recomandați de CNSPIS în anul 2017, în vederea stabilirii unor direcții de 

acțiune pentru viitor; 
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O altă activitate importantă a consiliului, a reprezentat-o propunerea de fundamentare a cifrei de 

școlarizare pentru anul universitar următor. Propunere pe care CNSPIS o înaintează către 

Ministerul Educației încă din anul 2018. 

Raportul a fost aprobat cu unanimitate de voturi în plenul consiliului. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi domnul Vasile Alecsandru Strat, Președinte al CNSPIS, a prezentat 

planul de activitate al CNSPIS pentru anul 2023, plan în care s-au integrat activitățile permanente 

ale CNSPIS, dar și activitățile specifice fiecărei comisii de la nivelul CNSPIS, precum și o serie de 

activități / workshop-uri propuse pentru a sprijini realizarea obiectivelor CNSPIS.  

În acest plan au fost cuprinse pe lângă activitățile fixe (de bază) ale consiliului și câteva activități 

cu tematici în strânsă legătură cu obiectul de activitate al CNSPIS, cum ar fi: 

Abandonul universitar; Cauze și strategii de îmbunătățire a retenției în învățământul superior din 

România; 

Inserția profesională a absolvenților de studii superioare; indicatori de angajabilitate a 

absolvenților; 

Modalități și direcții de analiză a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior în vederea 

asigurării unor statistici și evidențe pentru fundamentarea transparenta a politicilor ministerului 

pentru învățământul superior. 

Planul de activitate a fost aprobat cu vot unanim în plenul CNSPIS. 

 

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

24 februarie 2023, ora 10:00, online prin intermediul platformei Zoom. 

 

Întocmit, 

Băcescu Victor 

 


