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De ce o componentă privind auditarea resurselor 
umane? 
 

Pentru că resursele umane din cercetare și 
educație sunt principala sursă de asigurare și 
creștere a calității, performanțele universităților 
fiind decisiv condiționate de calitatea resurselor 
umane din componența lor   

 
 
 

Pachetul de lucru “Auditarea resurselor umane”  



Evaluarea anuală a resurselor umane din 
universități este o atribuție a CNATDCU  

 
• Conform ART. 3,  
• din Ordinul nr. 3.759 din 9 februarie 2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNATDCU (publicat in: 

MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2011) 
“CNATDCU are următoarele atribuţii: 
• ….. 
• h) prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană pentru 

activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în 
baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 1/2011” 
 



Formarea capacității de auditare anuală a resurselor 
umane din învățământul superior are următoarele 
ținte: 

• Elaborarea unui cadru metodologic pentru evaluarea resurselor 
umane (metodologie, indicatori, formulare etc) 

• Pregătirea celor 90 de universități pentru participarea la acest 
proces prin instruirea unor reprezentanți ai acestora 

• Pregătirea membrilor CNATDCU pentru activitatea de evaluare a 
resurselor umane din învățământul superior prin sesiuni de 
formare 

• Pilotarea metodologiei în doi ani succesivi, 2011 și 2012 și 
producerea primelor două rapoarte anuale pe această temă 

• Elaborarea unui ghid pentru adoptarea de către universitățile 
din Romania a Recomandării Comisiei Europeane privind “Carta” 
și “Codul de Conduită a Cercetătorilor”  
 

 
 



Metodologia de evaluare a resurselor umane, 
va include componente precum: 

- Autoevaluarea resurselor umane realizată de universități 
înaintea vizitei de evaluare, cu referire la indicatori cantitativi și 
calitativi privind: recrutarea, selecția, promovarea, motivarea, 
formarea continuă și performanțele resurselor umane din 
universități 

- Raporte statistice cantitative privind resursele umane generate 
prin prelucrarea indicatorilor raportați în procesul de clasificare 
a universităților și de ierarhizare a programelor de studii sau în 
statisticile CNATDCU  

- Fișă a vizitei echipei de 3 evaluatori CNATDCU în care se vor 
consemna rezultatele verificărilor/ constatărilor din teren 



În procesul de pregătire cu membrii personalului 
implicat în auditul resurselor umane pentru 
activitățile didactice și de cercetare, vor fi 
implicați 250- 300 de participanți: 

• 180 de participanți din cele 90 de Universități 
(prorector cu resursele umane și Director 
Departament RU sau înlocuitori ai acestora) 

• Până la 120 de membri CNATDCU din toate cele 5 
paneluri și din toate comisiile din interiorul 
acestora 

Cele 9 sesiuni de formare vor începe în a doua parte 
a acestui an. 
 



Pilotarea și testarea cadrului metodologic pentru evaluarea 
resurselor umane la nivel instituțional și național și 
perfecționarea capacității de raportare și evaluare va consta 
din  

• câte 2 vizite în cele 90 de universități selectate (în total 180 
vizite) realizate în 2011 și 2012.  

• Pilotarea se va face în 2 etape, se va testa cadrul metodologic 
și se vor aplica studiile de caz dezvoltate în sesiunile de 
formare.   

• În urma fiecărei etape se va organiza câte un workshop post-
evaluare în urma căruia se va întocmi un raport integrat . 

• La pilotare vor participa echipe de experți formate din 3 
persoane pentru a asigura expertiza necesară pe arii diverse.   

• Prima rundă de vizite va începe în octombrie 2012 . 


