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1. Elemente introductive 

Platforma ANS este o platformă online de colectare unitară a datelor statistice relevante pentru 

învățământul superior, componentă care poate sta la baza unui Sistem Informatic Strategic pentru 

Învățământul Superior (SISIS). 

Platforma reprezintă un sistem informațional integrat, dezvoltat în manieră modulară, compatibil cu 

sistemele de colectare a datelor la nivel european, dedicat învățământului superior din România, care 

reunește principalele date statistice cu privire la învățământul superior accesibil tuturor actorilor 

interesați.  

 

Scopul propus este acela de a veni în sprijinul instituțiilor care colectează și gestionează date privind 

învățământul superior prin realizarea unui sistem care să ajute la interoperarea datelor deja culese de 

către acestea, evitând dubla colectare și raportare a datelor statistice. 

 

Astfel prin intermediul platformei ANS pot fi colectate urmatoarele tipuri de date: 

- date generale privind universitățile din România 

- date privind numărul de studenți din universități  

- date privind numărul de absolvenți din universități 

- date privind personalul din universități 

- date privind diverse politici naționale 

 

Platforma va oferi rapoarte predefinite la nivel de universitate și la nivel de sistem precum și rapoarte 

dinamice în care utilizatorii autorizați vor putea să selecteze tipurile de date ce doresc a fi cuprinse într-un 

raport. 

Totodată, caracterul modular al platformei oferă posibilitatea integrării și a altor procese noi de culegere a 

datelor privind învățământul superior. 

Datele integrate în cadrul platformei fac parte din datele deja culese de către diverse structuri de la nivel 

central (CNFIS, MENCS, INS, ANPCDEFP) prin procese separate de culegere a datelor. 

Pentru utilizarea platformei în procesul de raportare a datelor statistice cu data de referinţă 1 ianuarie 

2016, se recomandă următoarele etape: 

1. Actualizarea profilului universităţii, prin verificarea și actualizarea, în cazul în care este necesar, 

a parametrilor specifici universităţii din secțiunea „Parametri universitate” (cicluri de studii, 

forme de învățământ, domenii de studii etc., conform detaliilor din documentul Ghidul de 

utilizare a platformei ANS de colectare a datelor statistice din învăţământul superior, ghid 

anexat prezentei adrese). 
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2. Încărcarea tuturor datelor statistice prevăzute de platforma ANS, după colectarea şi consolidarea 

lor internă, în două etape: 

- în prima etapă datele statistice privind studenții, absolvenții, cadrele didactice, servicii studenți 

(burse, cămine/cantine) 

- în a doua etapă datele privind mobilitățile realizate la nivel de universitate (studenți și cadre 

didactice), datele privind cadrele didactice și de cercetare pe ramuri de științe și datele generale 

universitate (financiare, baza materială) 

 

2. Autentificarea în platformă 

 

Platforma ANS poate fi accesată la adresa  http://date.invatamant-superior.ro 

Pentru autentificarea utilizatorilor în platforma online de culegere și gestiune a datelor din învățământul 

superior se vor urma pașii:  

1. Din pagina principală se va apăsa butonul [ Autentificare ] 

2. Se vor completa datele de autentificare primite prin email în formularul de Autentificare. 

Aceste date sunt transmise automat de către sistem. 

                                 

3. După completarea datelor se va apăsa butonul  

4. În cazul în care ați pierdut parola de autentificare a contului, se apasă butonul  

pentru deschiderea formularului de recuperare a parolei. 

http://date.invatamant-superior.ro/
https://date.invatamant-superior.ro/main/index.php?we=module.system.auth&wtok=34037a4c10387e4e9470eaa4915a86dc&wtkps=YToxOntzOjM6InNpZCI7Tjt9&&wchk=350ea111877d5c9d47407a1e688a2f03
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5. În acest formular se va completa adresa de email care este atribuită contului respectiv şi se 

apasă butonul  . După apăsarea acestui buton, dacă adresa de email completată în 

formular este validă în sistem, pe respectiva adresă se va retransmite parola contului. 

6. Pentru revenirea la formularul de autentificare se va apăsa butonul  [Autentificare ]. 

 

3. Structura platformei ANS 

După finalizarea procesului de autentificare în platforma electronică, se va afişa pagina principală care 

conţine următoarele informaţii: 

 Actualizare date 

 Parametri universitate 

 Date universitate 

 Studenți 

 Absolvenți 

 Cadre universitare 

 Politici 

 Upload documente 

 Rapoartare 

 

https://date.invatamant-superior.ro/main/index.php?we=module.system.auth&wtok=34037a4c10387e4e9470eaa4915a86dc&wtkps=YToxOntzOjM6InNpZCI7Tjt9&&wchk=350ea111877d5c9d47407a1e688a2f03
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4. Parametri universitate 

În această secțiune se vor vizualiza informațiile completate în raportarea din 2015 cu dată de referință 01 

ianuarie 2015. 

Astfel, se face verificarea și actualizarea în cazul în care este necesar, a tuturor parametrilor. 

IMPORTANT: Orice completare/modificare ulterioară a datelor (indiferent de secţiune) trebuie 

salvată înainte de a trece la o altă secţiune. În caz contrar datele completate/modificate nu se salvează 

în platformă. 

4.1 Date de cont: 

În această pagină se actualizează informaţii specifice privind: 

 Profil utilizator 

 Universitatea asociată contului 

 Reprezentantul legal 

 Sediul principal al universității 

 Extensii ale universităţii în ţară şi în afara ţării 

 Cămine ale universităţii în ţară şi în afara ţării 
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Informații referitoare la sediul principal al universității cât și la extensiile acesteia, atât în țară cât și în afara 

țării, cât şi la locaţia căminelor: 

 

 

 

După actualizarea informaţiilor solicitate la fiecare categorie, se apasă butonul , 

pentru fiecare categorie. În caz contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platforma ANS şi nu 

vor fi vizibile în categoria cămine. 
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4.2 Preselecție domenii de studiu 

În această pagină se verifică și actualizează domeniile de studii (DII), grupate pe domenii fundamentale de 

studii (DFI), pentru care universitatea oferă programe de studii și înmatriculează studenți sau are absolvenți. 

IMPORTANT: Selecţia realizată în cadrul acestei pagini este deosebit de importantă, întrucât de ea 

depind toate secţiunile ulterioare! 

 

 

 

După selectarea domeniilor de studii, datele trebuie SALVATE. Se va apăsa butonul . În caz 

contrar selecţiile realizate nu vor fi salvate în platformă. 
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4.3 Preselecție date administrative 

În această pagină se verifică și actualizează ciclurile de studii sau alte forme de pregătire pentru care 

universitatea oferă programe universitare şi cursuri, în cadrul cărora există studenți înmatriculaţi la data de 

referinţă a raportării; țările de proveniență ale studenților UE și SEE, respectiv non UE și SEE; limbile de 

predare în care universitatea oferă programe de studii; formele de învățământ, respectiv modalitățile de 

finanțare. 

IMPORTANT: Selecţia realizată în cadrul acestei pagini este deosebit de importantă, întrucât de ea 

depind toate secţiunile ulterioare! 

 

 

După selectarea elementelor corespunzătoare situaţiei de la nivelul universităţii, datele trebuie SALVATE. 

Se va apăsa butonul . În caz contrar selecţiile realizate nu vor fi salvate în platformă. 
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4.4 Preselecție caracteristici domenii de studii 

În această pagină se verifică și actualizează, pentru fiecare domeniu de studiu (din fiecare domeniu 

fundamental), selectat anterior în pagina 4.2 Preselecție domenii de studiu, caracteristicile programelor de 

studii, respectiv ciclul de studii sau forma de pregătire (pe rânduri) și limbă de predare și formă de 

învățământ (pe coloane).  

IMPORTANT: Selecţia realizată în cadrul acestei pagini este deosebit de importantă, întrucât de ea 

depinde completarea paginilor de la secţiunile Studenţi şi Absolvenţi!  

Pentru fiecare ciclu de studii sau formă de pregătire trebuie să se selecteze cel puţin o limbă de 

predare şi o formă de învăţământ, în caz contrar ciclul de studii sau forma de pregătire nu este valid. 

 

După selectarea elementelor corespunzătoare situaţiei de la nivelul universităţii, datele trebuie SALVATE 

pentru fiecare domeniu de studiu în parte! Se va apăsa butonul . În caz contrar selecţiile 

realizate nu vor fi salvate în platformă.  

 



  

 
 14 

 

4.5 Preselecţia ramuri de ştiinţă (personal didactic): 

În această pagină se actualizează, pentru fiecare domeniu fundamental, ramurile de ştiinţă în care există 

programe de studii în derulare la nivel de universitate, respectiv domenii de studiu selectate la secţiunea 

4.2.Preselecție domenii de studiu. 

IMPORTANT: Selecţia realizată în cadrul acestei pagini este deosebit de importantă, întrucât de ea 

depinde completarea paginilor de la secţiunea Cadre universitare!  

 

 

 

După selectarea ramurilor de ştiinţă corespunzătoare situaţiei de la nivelul universităţii, datele trebuie 

SALVATE. Se va apăsa butonul . În caz contrar selecţiile realizate nu vor fi salvate în 

platformă. 
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5. Date universitate 

La această secţiune se actualizează datele generale de la nivel de universitate privind datele financiare, baza 

materială, activitatea de cercetare şi programele de studii, putând fi vizualizate datele raportate în 2015 (data 

de referință 01 ianuarie 2015). 

IMPORTANT: Orice completare/modificare ulterioară a datelor (indiferent de secţiune) trebuie 

salvată înainte de a trece la o altă secţiune. În caz contrar datele completate/modificate nu se salvează 

în platformă. 

5.1. Date financiare 

În această pagină se actualizează datele generale privind veniturile încasate, respectiv cheltuielile efectuate, 

pe categorii principale, pentru anul financiar încheiat la data de referinţă a raportării. Datele financiare se 

raportează în lei. 
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După actualizarea secţiunii Venituri total se apasă butonul  şi apoi se actualizează 

secţiunea Cheltuieli total şi se apasă butonul .  

În caz contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 
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5.2. FINALIZARE 

Pentru finalizarea raportării la categoria DATE UNIVERSITARE se apasă butonul  FINALIZARE. 

IMPORTANT! 

Dacă mai aveti completari/modificări de facut, formularul de poate redeschide pentru editare. 
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Se va face exportul raportului prin apăsarea butonului EXPORT RAPORT INTERMEDIAR (numai dacă se 

dorește vizualizarea datelor completate/actualizate până la acest moment). Dacă mai sunt de făcut 

modificări/completări, se poate redeschide formularul. În momentul în care raportul este final, finalizarea 

întregului proces se va putea face apăsând butonul ÎNCEPERE PROCES FINALIZARE.  

Acest proces va genera un raport care se va descărca din platformă cu ajutorul butonului EXPORT RAPORT 

FINAL. După semnarea acestuia, se va încărca în platformă, în format pdf (semnat și ștampilat) cu ajutorul 

butonului BROWSE. 
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IMPORTANT! 

Puteți finaliza raportarea datelor, după încărcarea fișierului semnat. Apăsarea acestui buton va trece 

în Pasul 3, formularul rămâne ne-editabil și nu se mai poate reveni.

 

 

După încărcarea documentului semnat și ștampilat, se va apăsa butonul FINALIZARE PROCES 

 

5.3. Baza Materială  

În această pagină se actualizează datele generale privind baza materială a universităţii: facilitățile de studiu 

(număr de amfiteatre, număr de săli de curs, număr de săli de seminar, număr de laboratoare), respectiv 

numărul şi suprafaţa terenurilor şi sălilor de sport și a bazinelor de înot. 
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După actualizarea informaţiilor solicitate se apasă butonul . În caz contrar datele 

completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 

 

5.4. Finalizare  

 

În această pagină puteți vizualiza raportul centralizator, se poate exporta raportul intermediar (numai dacă se 

dorește vizualizare lui), iar procesul de finalizare se face prin apăsarea butonului 

 

IMPORTANT! Apăsarea acestui buton va trece în Pasul 2, formularul curent devine ne-editabil. Din 

Pasul 2 vă puteți întoarce în Pasul 1, redeschizând formularul pentru editare. 

 

 

Se va putea vizualiza documentul cu informațiile completate și se va face exportul raportului final prin 

apăsarea butonului  
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La acest pas redeschiderea formularului este permisă.  

 

Dupa încărcarea raportului semnat și ștampilat, se apasă butonul  

 

În acest pas, formularul va deveni needitabil și nu se mai poate redeschide de către utilizator. 

 

5.5. Programe de studii 

În această pagină se completează datele generale privind programele de studii din cadrul domeniilor de studii 

selectate în pagina 4.2. Preselecție domenii de studiu, corespunzător ciclurilor de studii și formelor de 



  

 
 23 

învățământ selectate în secțiunea 4.Parametri universitate, pagina 4.4.Preselecție caracteristici domenii de 

studii.  

Pentru fiecare domeniu de studiu se vor completa următoarele date referitoare la programele de studii: 

numărul programelor oferite de universitate pe fiecare ciclu/formă de învățământ din care: număr de 

programe acreditate, număr de programe de studii în co-tutelă, valoarea medie a taxei de studiu pentru 

programele aferente fiecărui ciclu/formă de învățământ. 

 

Se completează informaţiile solicitate și se SALVEAZĂ (se apasă butonul pentru fiecare tabel) 

aferent unui domeniu de studiu. În caz contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 

 

5.6. Finalizare 

În această pagină puteți vizualiza raportul centralizator, se poate exporta raportul intermediar (numai dacă se 

dorește vizualizarea lui), iar procesul de finalizare se face prin apăsarea butonului  
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IMPORTANT! Apăsarea acestui buton va trece in Pasul 2, formularul curent devine ne-editabil. 

Din Pasul 2 vă puteți întoarce în Pasul 1, redeschizând formularul pentru editare. 

 

Export Raport Intermediar se va accesa numai în cazul în care se dorește vizualizarea raportului în format 

pdf. 

Se va putea vizualiza documentul cu informațiile completate și se va face exportul raportului final prin 

apăsarea butonului  
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La acest pas redeschiderea formularului este permisă. 

 

 

Dupa încărcarea raportului semnat și ștampilat, se apasă butonul  

 

În acest pas, formularul va deveni needitabil și nu se mai poate redeschide de către utilizator. 

 

6. Studenţi 

Aceasta secţiune vizează introducerea datelor cu privire la numărul de studenți înmatriculați în programele 

de studii ale universității, în funcţie de caracteristicile principale ale programului de studii (locul desfăşurării 

programului de studii, în sau în afara localităţii de reşedinţă a universităţii, sau în extensie în afara ţării, 

domeniul fundamental şi de studii de care aparţine programul de studii; ciclul de studii sau altă formă de 
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pregătire; forma de învăţământ; limba de predare şi anul de studii), respectiv ale studentului (cetăţenia: 

română, UE şi SEE, sau altă cetăţenie decât română, UE şi SEE; forma de finanţare).  

  

 

Se completează informaţiile corespunzătoare studenţilor înmatriculaţi în universitate cu referință 1 ianuarie 

2016 și se SALVEAZĂ (se apasă butonul pentru fiecare tabel) aferent unui domeniu de studiu, 

ciclu de studiu sau altă formă de pregătire şi formă de învăţământ. În caz contrar datele 

completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 

Important! În cazul în care secţiunea 4.Parametri Universitate nu a fost completată corespunzător, 

câmpurile pot să genereze erori.  
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Totodată, această secţiune vizează şi introducerea unor date generale privind studenţii, la nivel de ciclu de 

studii sau alte forme de studii, respectiv domeniu de studiu şi cetăţenie, în funcţie de caracteristicile 

principale ale studentului (gen, etnie, dizabilităţi, momentul de admitere la studii sau finalizare a studiilor, 

apartenenţa la un grup dezavantajat, participarea la programe de practică în mediul angajator).  

 

 

 

Se completează informaţiile corespunzătoare studenţilor înmatriculaţi în universitate și se SALVEAZĂ (se 

apasă butonul pentru fiecare tabel) aferent unui ciclu de studiu sau altă formă de pregătire, 

respectiv domeniu de studiu. În caz contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 

Important! Trebuie salvate datele aferente fiecărei subsecțiuni! 
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6.1 Finalizare 

În această pagină puteți vizualiza raportul centralizator, se poate exporta raportul intermediar (numai 

dacă se dorește vizualizarea lui), iar procesul de finalizare se face prin apăsarea butonului 

 

IMPORTANT! Apăsarea acestui buton va trece în Pasul 2, formularul curent devine ne-editabil. 

Din Pasul 2 vă puteți întoarce în Pasul 1, redeschizând formularul pentru editare. 

 

Export Raport Intermediar se va accesa numai în cazul în care se dorește vizualizarea raportului în format 

pdf. 
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Se va putea vizualiza documentul cu informațiile completate și se va face exportul raportului final prin 

apăsarea butonului  

La acest pas redeschiderea formularului este permisă. 

 

 După încărcarea raportului semnat și ștampilat se apasă butonul 

   

În acest pas, formularul va deveni needitabil și nu se mai poate redeschide de către utilizator. 
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7. Absolvenţi 

Aceasta secţiune vizează introducerea datelor cu privire la numărul de absolvenți pe fiecare domeniu de 

studiu selectat în secțiunea 4. Parametri universitate. 

Structura datelor este similară celei referitoare la studenți, din secţiunea 6.Studenţi, cu identificarea, în plus, a 

absolvenţilor din promoţia curentă şi a absolvenţilor proprii ai universităţii.  

  

 

Se completează informaţiile corespunzătoare absolvenţilor și se SALVEAZĂ (se apasă butonul 

pentru fiecare tabel) aferent unui domeniu de studiu, ciclu de studiu sau altă formă de pregătire şi formă de 

învăţământ. În caz contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 

Important! În cazul în care secţiunea 4.Parametri Universitate nu a fost completată corespunzător, 

câmpurile pot să genereze erori. 
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Totodată, această secţiune vizează şi introducerea unor date generale privind absolvenţii, la nivel de ciclu de 

studii sau alte forme de studii, respectiv domeniu de studiu şi cetăţenie, în funcţie de caracteristicile 

principale ale absolventului (gen, etnie, dizabilităţi, momentul de admitere la studii, apartenenţa la un grup 

dezavantajat, absolvenţi de programe de cooperare internaţională). 

 

 

Se completează informaţiile corespunzătoare absolvenţilor universităţii și se SALVEAZĂ (se apasă 

butonul pentru fiecare tabel) aferent unui ciclu de studiu sau altă formă de pregătire, respectiv 

domeniu de studiu. În caz contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 

Important! Trebuie salvate datele aferente fiecărei subsecțiuni! 
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7.1 Finalizare 

În această pagina puteți vizualiza raportul centralizator, se poate exporta raportul intermediar (numai dacă se 

dorește vizualizarea lui), iar procesul de finalizare se face prin apăsarea butonului 

 

IMPORTANT! Apăsarea acestui buton va trece în Pasul 2, formularul curent devine ne-editabil. Din 

Pasul 2 vă puteți întoarce în Pasul 1, redeschizând formularul pentru editare. 

 

 

 

Export Raport Intermediar se va accesa numai în cazul in care se dorește vizualizarea raportului în format 

pdf. 
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Se va putea vizualiza documentul cu informațiile completate și se va face exportul raportului final prin 

apăsarea butonului  

La acest pas redeschiderea formularului este permisă.  

 

 

 

 

Dupa încărcarea raportului semnat și ștampilat se apasă butonul . 

În acest pas, formularul va deveni needitabil și nu se mai poate redeschide de către utilizator. 



  

 
 34 

8. Cadre universitare 

Această secţiune vizează introducerea datelor cu privire la personalul angajat al universităţii, pe categorii de 

personal (personal didactic, personal nedidactic şi personal de cercetare) şi tipuri specifice de informaţii, 

astfel:  

- tipurile generale de informaţii privind personalul didactic, specifice personalului cu cetăţenie 

română (număr de posturi legal constituite, funcţie de conducere şi distincţie obţinută la nivel 

internaţional), respectiv personalului cu altă cetăţenie decât română (tipul de contract de angajare cu 

universitatea, distincţie obţinută la nivel internaţional) 

- structura pe funcţii didactice a personalului didactic titular şi asociat, în funcţie de posturi ocupate 

și vacante, gen, grupă de vârstă, titlu ştiinţific de doctor, normă/activitate de cercetare 

- distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de posturi ocupate/vacante şi gen;  

- distribuţia personalului nedidactic (în funcţie de serviciile oferite) şi a posturilor pentru personal 

nedidactic (ocupate/vacante cu cumul sau vacante cu plata cu ora) 

- structura pe funcţii de cercetare a personalului de cercetare. 

 

Se completează informaţiile corespunzătoare personalului angajat al universităţii și se SALVEAZĂ (se 

apasă butonul  pentru fiecare tabel) aferent unei categorii de personal. În caz contrar datele 

completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 

Totodată, această secţiune vizează şi introducerea unor date generale privind structura personalului didactic 

şi de cercetare, pentru fiecare ramură de ştiinţă în care se desfăşoară programe de studii, pe funcţii didactice 

sau grad de cercetare, în funcţie de forma de angajare şi caracteristici specifice (vârstă şi drept de conducere 

doctorat). 
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Se completează informaţiile corespunzătoare personalului didactic şi de cercetare angajat al universităţii și se 

SALVEAZĂ (se apasă butonul pentru fiecare tabel) aferent unei ramuri de ştiinţă. În caz 

contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 

Important! În cazul în care secţiunea 4.Parametri Universitate nu a fost completată corespunzător, 

câmpurile pot să genereze erori. 

8.1 Finalizare 

În această pagină puteți vizualiza raportul centralizator, se poate exporta raportul intermediar (numai dacă se 

dorește vizualizarea lui), iar procesul de finalizare se face prin apăsarea butonului 

 

IMPORTANT! Apăsarea acestui buton va trece în Pasul 2, formularul curent devine ne-editabil. Din 

Pasul 2 vă puteți întoarce în Pasul 1, redeschizând formularul pentru editare. 
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Export Raport Intermediar se va accesa numai în cazul în care se dorește vizualizarea raportului în format 

pdf. 

Se va putea vizualiza documentul cu informațiile completate și se va face exportul raportului final prin 

apăsarea butonului  

La acest pas redeschiderea formularului este permisă.  
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După încărcarea raportului semnat si ștampilat se apasă butonul . 

În acest pas, formularul va deveni needitabil și nu se mai poate redeschide de către utilizator. 

 

 

9. Politici 

La această secţiune se completează datele generale de la nivel de universitate privind politicile naţionale sau 

instituţionale referitoare la serviciile de cazare, sistemul de burse, mobilităţile internaţionale ale studenţilor şi 

cadrelor didactice, respectiv alte politici instituţionale.  

IMPORTANT: Orice completare/modificare ulterioară a datelor (indiferent de secţiune/pagină) 

trebuie salvată înainte de a trece la o alta secţiune/pagină. În caz contrar datele completate/modificate 

nu se salvează în platformă. 

 

9.1 Servicii de cazare 

În această pagină se completează datele generale privind serviciile de cămine asigurate de universitate 

(solicitări cazare sau subvenţie pentru cazare, respectiv locuri de cazare şi subvenţii pentru cazare oferite de 

universitate), date generale privind distribuţia locurilor în cămine (pentru studenţi fizici români cu părinţi 

cadre didactice; studenți fizici români orfani de ambii părinţi; studenţi străini, bursieri, care nu provin din 

ţările UE sau SEE; cazuri sociale şi medicale; acordate pe criterii de merit; pentru alte categorii de personal 

cazate); cuantum tarife de cazare. 
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Se completează informaţiile corespunzătoare și se SALVEAZĂ (se apasă butonul ). În caz 

contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 

 

9.2 Burse  

În această pagină se completează datele generale 

privind sistemul de burse implementat la nivel de 

universitate: distribuţia tipurilor de burse la nivel de 

universitate; valoarea medie şi perioada de acordare 

pentru fiecare tip de bursă; valoarea fondurilor proprii 

direcţionate pentru sistemul de burse sau alte forme de 

sprijin sau ajutoare băneşti pentru studenţi. 
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Se completează informaţiile corespunzătoare fiecărei pagini și se SALVEAZĂ (se apasă butonul  

). În caz contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 

 

9.3 Preselecție mobilități  

În această pagină se selectează toate țările UE, respectiv non-UE care au acorduri de mobilitate cu 

universitatea: țări din care provin studenți (incoming), respectiv ţări în care se duc studenţii (outgoing), sau 

ţări în care cadre didactice au fost în mobilitate. 

 

 

După selectarea ţărilor care au acorduri cu universitatea, datele trebuie SALVATE (se va apăsa butonul  

). În caz contrar selecţiile realizate nu vor fi salvate în platformă.  
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9.4 Mobilități 

În această pagină se completează datele generale privind studenţii, respectiv cadrele didactice care au 

participat la mobilităţi în anul universitar anterior anului curent, corespunzător datei de referinţă pentru 

raportare. 

Sunt generate tabele centralizatoare pentru studenți, respectiv cadre didactice, pentru fiecare tip de mobilitate: 

- pentru studenţi, diferențiat pe domenii fundamentale şi de studiu şi pe ţări UE şi SEE, sau non UE şi 

SEE (Erasmus - studiu, Erasmus plasament de practică, Bilaterale, Tempus, alte forme de 

mobilitate), 

 

Se completează informaţiile corespunzătoare fiecărei pagini și se SALVEAZĂ (se apasă butonul 

). În caz contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 
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Important! În cazul în care nu au fost selectate ţări, la pagina 9.3.Preselecție mobilități, situaţia 

mobilităţilor pe ţări nu poate fi completată. 

 

- iar pentru cadrele didactice, diferenţiat pe durata mobilităţii (Erasmus predare, Erasmus formare 

profesională, Bilaterale, Tempus, alte forme de mobilitate). 

 

Se completează informaţiile corespunzătoare fiecărei pagini și se SALVEAZĂ (se apasă butonul 

). În caz contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 
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9.5 Alte politici 

În această pagină se completează informații cu privire la politicile pentru studenții de etnie rromă, consilierea 

studenţilor, parteneriatele active cu universităţi din alte ţări. 

  

Se completează informaţiile corespunzătoare fiecărei pagini și se SALVEAZĂ (se apasă butonul 

). În caz contrar datele completate/modificate nu vor fi salvate în platformă. 
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9.6 Finalizare 

În această pagină puteți vizualiza raportul centralizator, se poate exporta raportul intermediar (numai dacă se 

dorește vizualizarea lui), iar procesul de finalizare se face prin apăsarea butonului 

 

IMPORTANT! Apăsarea acestui buton va trece în Pasul 2, formularul curent devine ne-editabil. Din 

Pasul 2 vă puteți întoarce în Pasul 1, redeschizând formularul pentru editare. 

 

 

Export Raport Intermediar se va accesa numai în cazul în care se doreste vizualizarea raportului in format 

pdf.  

Se va putea vizualiza documentul cu informațiile completate și se va face exportul raportului final prin 

apăsarea butonului  
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La acest pas redeschiderea formularului este permisă.

 

După încărcarea raportului semnat si ștampilat se apasă butonul  

În acest pas, formularul va deveni needitabil și nu se mai poate redeschide de către utilizator. 

IMPORTANT! FINALIZAREA SE FACE PENTRU FIECARE CATEGORIE ÎN PARTE! 

 

10. Upload Documente 

În această pagină se vor încărca tabelele nominale cu studenții care beneficiază de burse precum și tabele 

privind capacitatea de școlarizare, cadre didactice și declarația de conformitate a datelor. 

10.1  Burse 

În această secțiune se încarcă 4 tabele care conțin informații despre studenții care beneficiază de subvenții și 

burse (burse rurale, burse de merit, burse Petrilă). Se va descărca formularul electronic al tabelelor din 

platformă, de la Descarcă document iar după ce a fost completat se încarcă în platformă în format editabil 
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(excel) și în format (pdf) semnat și ștampilat cu ajutorul butonului  

 

 

 

IMPORTANT! După încărcarea documentelor se va apăsa butonul  , în caz contrar informațiile nu 

vor fi salvate. 

 

10.2 Capacitate de școlarizare 

În această pagină se descarcă Tabelul nr. 5 CNFIS privind capacitatea de școlarizare aprobată de ARACIS și 

a cifrelor de școlarizare corespunzătoare pe domenii de studiu. După completarea lui, se încarcă în format 

editabil (excel) și în format (pdf) semnat și ștampilat.  
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Pentru descărcarea fiecărui tabel se apasă butonul . După descărcare și completare, se 

încarcă în platformă cu ajutorul butonului . 

 

 

 

 

 

IMPORTANT! După încărcarea documentelor se va apăsa butonul , în caz contrar informațiile nu 

vor fi salvate. 

 

10.3  Documente cercetare-cadre didactice 

În această secțiune nu se completează informații pentru această etapă de raportare (01.01.2016) la 

solicitarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice. 

 

10.4 Declarație de conformitate 

În această pagină se va descărca declarația de conformitate privind corespondența datelor raportate electronic 

cu cele pe suport de hârtie, după finalizarea introducerii tuturor datelor, a încărcării documentelor semnate și 

a transmiterii documentelor către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. 
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Ulterior ea se va încărca în platforma semnată și ștampilată apăsând butonul  

 

 

IMPORTANT! După încărcarea documentelor se va apăsa butonul  , în caz contrat informațiile nu 

vor fi salvate. 

Contact 

Pentru probleme tehnice și suport adresați-vă la: support@uefiscdi-direct.ro  

Pentru detalii privind platforma de culegere a datelor vă rugăm să ne scrieți la adresa: date.invatamant-

superior@uefiscdi-direct.ro 
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