
 

 

METODOLOGIA DE AUDITARE A 

RESURSELOR UMANE DIN UNIVERSITĂȚI 

 

 
Proiectul POSDRU/114/1.2/S/123268 “Asigurarea calității în 

învățământul superior prin elaborarea și pilotarea metodologiilor 

de abilitare și auditare”  
25 Octombrie 2012, Sesiuni de formare 



Auditarea resurselor umane din universități 

- resursele umane din cercetare și educație sunt principala sursă 

de asigurare și creștere a calității 

 

- auditarea: atribuție a CNATDCU; Conform ART. 3, din Ordinul 

nr. 3.759 din 9 februarie 2011  

 

“CNATDCU are următoarele atribuţii:  

h) prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană 

pentru activitățile didactice şi de cercetare din învățământul 

superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 

alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011” 



1. Instruirea reprezentanţilor celor 90 de universități-beneficiare, desemnaţi 

responsabili cu auditarea resurselor umane  

2. Instruirea membrilor CNATDCU implicați în auditul resurselor umane  

3. Pilotarea metodologiei cu ajutorul experților  

4. Întocmirea rapoartelor care vizează cele două tipuri de instruiri  

5. Autoevaluarea resurselor umane realizată de universități înaintea vizitei 

de evaluare.  

6. Vizita la sediul instituţiei a echipelor de evaluare  

7. Întocmirea fișelor de vizită de către echipele de evaluare 

8. Întocmirea unui raport în baza fișelor de vizită  

Etapele procesului: 



Din partea fiecărei universități: 

- Rectorul sau unul din membrii echipei de conducere, de preferat Prorectorul responsabil 

cu activitatea de resurse umane 

- Grupul care a redactat raportul de autoevaluare 

- Reprezentanții biroului de resurse umane (șeful departamentului și încă o persoană 

desemnată de aceasta/acesta) 

- Decani și directori de departamente 

- Responsabilii cu evaluarea din universitate 

- Angajați pe diverse poziții 

- Alte persoane relevante, solicitate de către comisie ( de exemplu, persoanele 

împuternicite în relația cu resursele umane pentru proiectele de cercetare/proiectele cu 

fonduri structurale ș.a.) 

Participanți la procesul de auditare: 



Echipele de evaluare: 

- membrii CNATDCU ce vor fi propuși câte unul de către fiecare 

din cele 5 domenii majore de specialitate CNATDCU la care se 

încadrează cel puțin un program de studii din universitatea 

vizitată astfel încât să asigure pentru fiecare universitate evaluată 

o echipă compactă, obiectivă și eficientă.  

 

- O echipă va fi formată din minim 2 – maxim 5 membri 



Instrumentele de cercetare: 

- Etapa 1 – Autoevaluare: Fișă de autoevaluare 

- Etapa 2 – Indicatori statistici raportați în procesul de clasificare – Grilă 

indicatori statistici raportaţi 

- Etapa 3 – Vizita de evaluare: Fișa vizitei de evaluare  

 



Durata procesului de auditare: 

- 2 runde:  

- Ianuarie – Martie 2013 (Runda 1)  

- Octombrie – Decembrie 2013 (Runda 2) 

 

-Durata unei vizite este estimată la 2 zile. 

-Persoană de contact numită de universitate 

-Program de vizită agreat 

 

 


