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Obiectivele proiectului: 

•Dezvoltarea cadrului metodologic pentru procesul de abilitare, creşterea 

capacităţii de evaluare a celor implicaţi în procesul de abilitare şi 

adaptarea la cerinţele impuse de LEN 1/2011 

•Dezvoltarea cadrului metodologic pentru procesul de auditare a 

resurselor umane la nivel instituţional şi naţional 

•Perfecţionarea capacităţilor de raportare şi evaluare a resurselor umane 

a managerilor universitari şi specialiştilor în resurse umane şi adaptarea la 

cerinţele de calitate impuse prin LEN 1/2011 

•Dezvoltarea capacităţii de realizare a rapoartelor de capital intelectual în 

vederea susţinerii dezvoltării calităţii în învăţământul superior 

 



Învăţământ superior şi cercetare 
de calitate 

A
b

ili
ta

re
 

PLATFORME ONLINE 

A
u

d
it

ar
e 

R
es

u
rs

e 
U

m
an

e
 

C
ap

it
al

 In
te

le
ct

u
al

 

O
ri

gi
n

al
it

at
e 

vs
. p

la
gi

at
 



Analiza situaţiei interne şi internaţionale 

Elaborarea metodologiilor / soluţiilor 
adecvate 

Formarea utilizatorilor 

Testarea / pilotarea soluţiilor alese 
Recomandări privind baza normativă 

Comunicare şi informare 

Abordarea generală 

Dezvoltarea şi gestionare platformelor  



Analiza situaţiei interne şi externe 

Auditarea RU:  
- Cadrul legal existent  
- Practici interne şi externe  
de recrutare, promovare , 
utilizare şi auditare a RU 

Capital intelectual: 
-Practici internaţionale în  
elaborarea rapoartelor de  
capital intelectual în universităţi 
la nivel naţional şi regional 
 

Abilitare:  
- Cadrul legal existent  
- Practici existente 

Plagiat:  
-Cadrul etic şi legal existent  
-Soluţii de detecţie  
automată a plagiatului  



Auditarea RU:  
- Metodologia de evaluare  
a resurselor umane 
- Ghid privind Carta şi Codul de  
conduită al cercetătorilor 

Capital intelectual: 
- Metodologia de realizarea a 
rapoartelor de CI in universităţi 
- Recomandări privind realizarea 
Raportului de CI naţional şi regional 

Abilitare:  
- Operaţionalizarea metodologiei  
la nivel de panel (5)  
- Specificaţiile  la nivel de comisii (32) 
- Metodologie studiu de impact  
ex-ante şi analiză ex-post 

Plagiat:  
- Instrument de detectare automată  
a similitudinii textuale 
- Instrument bilingv de detectare a 
plagiatului (RO/EN) 
- Repozitoriu texte română şi engleză 

Elaborarea metodologiilor / soluţiilor adecvate 



Auditarea RU:  
- 9 sesiuni de pregătire cu 
membrii CNATDCU şi personalul 
din universităţi implicat in auditul  
RU -  250 persoane formate 

Capital intelectual: 
- 4 MLWI 
 

Abilitare:  
- 4 runde a câte 15 sesiuni de 
pregătire pentru 500 membrii 
CNATDCU 

Plagiat:  
- Manual de utilizare și 
asistență dedicat 
principalilor beneficiari 

Formarea utilizatorilor 



Auditarea RU:  
- Câte 2 vizite in 90 de universităţi  
- 2 WS dezbatere a rezultatelor  
procesului de auditare RU 

Capital intelectual: 
- Blueprint „Raport de CI în universităţi” 
- Blueprint „Raport de CI regional şi 
naţional”  
- Propuneri de politici şi recomandări 
de acte normative privind CI 

Abilitare:  
- Pilotarea şi testarea cadrului  
metodologic în cadrul celor 
20 de sesiuni de formare 
- Recomandări baza normativă 

Plagiat:  
- Testarea instrumentului de 

detectare a similitudinii 
- Testarea instrumentului 

bilingv de detectare a 
plagiatului 

Testarea / pilotarea soluţiilor alese 
Recomandări privind baza normativă 



Auditarea RU:  
- Portal anunţ joburi complementar  
EURAXESS 
- Portalul „Brain reclaim Romania”  
pentru relaţia cu diaspora 

Abilitare:  
-Platforma electronică pentru  
procesul de abilitare  

Plagiat:  
-Instrumentele de detectare 
pot fi integrate cu platforma 
Web dezvoltată în cadrul 
proiectului 

Dezvoltarea şi gestionare platformelor  



Comunicare şi informare 

Pagina proiectelor strategice: http://www.forhe.ro  

Pagina web a proiectului : http://aer.forhe.ro   

Conferinţă de lansare şi de închidere a proiectului 

Seminarii şi workshop-uri 

Platformele informatice 

Strategia de comunicare 

Manual de identitate vizuală 
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Vă mulţumim! 


