
  

 

Instrucţiuni privind raportarea datelor statistice prin platforma ANS (data de referinţă 1 ianuarie 2016) 
 

A. Platforma ANS de colectare a datelor statistice (exclusiv datele statistice pentru cercetare) poate fi 

accesată de către fiecare universitate în parte de la adresa http://date.invatamant-superior.ro.  

Fiecare universitate va accesa platforma ANS prin contul instituţional existent (atribuit în sesiunea de 

raportare ianuarie 2015). Utilizatorul instituţional (doar din contul instituţional) va putea adăuga 

subconturi la nivel de universitate, pe categorii de date sau domenii de studii. În situaţia în care este 

necesară o schimbare la nivelul contului instituțional (denumire, persoană responsabilă etc), vă rugăm 

să transmiteţi solicitarea dvs. la adresa: date.invatamant-superior@uefiscdi-direct.ro în care să 

precizati modificarile. 

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

2016, recomandăm 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). 

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) 

B. Termene 

Etapa 1 de raportare: 10.02.2016 – 11.03.2016 (studenți, absolvenți, cadre didactice, burse, 

cămine/cantine) 

 din 10.02.2016: accesul universităților la secțiunile din platforma ANS privind studenții, absolvenții, 

cadrele didactice, servicii studenți (burse, cămine/cantine), precum si la machetele de colectare 

nominală a studenților bursieri (ex. burse Petrila, burse rurale, burse pentru olimpici internationali 

etc) din secțiunea Upload Documente, butonul download - data de referință 1 ianuarie 2016. 

 Notă: Sesiunea de raportare ianuarie 2016 (data de referință 1 ianuarie 2016) se selectează 

din butonul poziționat în partea drepta sus corespunzător calendarului.    

 10.02.2016 – 04.03.2016: Colectarea și consolidarea internă a datelor și încărcarea acestora în 

platforma ANS 

 04.03.2016 – 11.03.2016: Finalizarea încărcării datelor statistice de către universități și verificarea 

datelor statistice încărcate în platforma ANS 

Etapa 2 de raportare: 14.03.2016 – 29.04.2016 

 din 14.03.2016: accesul universităților la secțiunile din platformă ANS 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 (financire, bază materială) - data de referință 1 

ianuarie 2016 

 14.03.2016 – 15.04.2016: Colectarea și consolidarea internă a datelor și încărcarea acestora în 

platforma ANS 

 15.04.2016 – 29.04.2016: Verificarea consistenţei şi corectitudinii datelor încărcate în platformă 

 

 

Pentru orice informaţii suplimentare sau clarificări vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: 

date.invatamant-superior@uefiscdi-direct.ro 

http://date.invatamant-superior.ro/

