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REGULAMENT  

 CENTRULUI  DE  RESURSE  UMANE (CRU) 

 

 

I.   OBIECTIVE ŞI STRUCTURI  

Art.1. Recunoscând însemnătatea resurselor umane, se înfiinţează Centrul de Resurse 

Umane (CRU) ca structură responsabilă de crearea şi asigurarea condiţiilor optime de 

dezvoltare a resurselor umane, în perspectiva valorificării integrale a potenţialului lor. 

Art.2. CRU îndeplineşte atribuţii, sarcini şi  responsabilităţi în domeniul psihologiei 

resurselor umane, formării şi pregătirii profesionale. 

Art.3. Activitatea CRU se desfăşoară în cadrul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.   

II. COMPETENŢE  

Art.4. Centrul de Resurse Umane (CRU) are următoarele competenţe: 

- obiectivul major al strategiei CRU este dezvoltarea capitalului uman, cea mai 

importantă resursă a oricărei organizaţii.  

-  în vederea creşterii randamentului stagiilor de instruire, CRU îşi propune să desfăşoare 

activităţi specifice, din care enumerăm:  constituirea unei baze de date care să reflecte 

pregătirea de bază şi stagiile de instruire urmate de studenți și masteranzi; monitorizarea 

strictă a stagiilor de instruire desfăşurate de CRU; evaluarea periodică a stadiului 

activităţilor organizate de CRU; perfecţionarea propriului corp de formatori şi utilizarea 

acestuia în formarea şi perfecţionarea profesională; dezvoltarea  unei bazei de date 

cuprinzând furnizorii de formare profesională, recrutare, selecţie de personal etc. de pe 

piaţa internă și externă. 

- identifică studenţii capabili de performanţă utilizând criterii ştiinţifice şi criterii 

psihoatitudinale; 

- monitorizează evoluţia studenților / masteranzilor, pastrând legătura cu aceștia în care 

(colaborarea directă cu Clubul Alumni); 

- stabileşte relaţii şi parteneriate cu instituţii capabile să sprijine instruirea studenţilor 

interesaţi de domeniul resurselor umane. 
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- eliberează Diplome de Excelenţă pentru studenţii care obţin rezultate deosebite în cadrul 

CRU.  

- elaborează  rapoarte asupra evoluţiei CRU şi le înaintează conducerii Universităţii 

“Petre Andrei” din Iaşi. 

III. REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR  

Art.5. Participarea studenţilor la activităţile organizate de CRU (conferinţe, seminarii 

ştiintifice, evaluări, stagii de pregătire) se realizează în condiţiile în care procesul de 

învăţământ  nu este perturbat.  

IV. SELECŢIA RESURSELOR UMANE  

Art.6. Selectarea studenţilor se va face în cadrul CRU, pe baza unor criterii ştiinţifice şi 

psihoatitudinale.  

Art.7. (1). Cadrele didactice care vor colabora în cadrul CRU vor fi selectate pe baza 

expertizei în domeniu.  

V.  RECOMPENSE  

Art.10. CRU stabileşte şi actualizează permanent recompensele şi tipurile de recompense 

pentru rezultatele deosebite obţinute, atât pentru studenţi, cât si pentru profesori. Acestea 

pot fi: a) participare la simpozioane şi conferinţe; b) premii în bani; c) premii în cărţi.  

 VI. VALORIFICAREA ACTIVITĂŢII  

Art.11.  CRU va decerna Diplome de Excelenţă studenţilor care obtin performante înalte 

la activităţile organizate de CRU.  

Art.12. CRU va colabora cu toate instituţiile partenere interesate de promovarea 

obiectivelor propuse pentru creşterea, susţinerea şi promovarea resurselor umane.  

VII.  PARTENERII CRU 

Art.13.  Partenerii CRU sunt: 

• Liga Studenţilor Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi. 

• Organizaţii /Asociaţii / Fundaţii care au ca scop promovarea psihologiei resurselor 

umane. 

• Clubul Alumni al Universității “Petre Andrei” din Iaşi. 

• Fundaţia Academică „Petre Andrei” Iaşi. 

VIII.  CONDUCEREA CRU 

Art.14. Conducerea CRU este asigurată de Conf. univ.dr. Georgiana Corcaci. 

IX.  SEDIUL CRU 

Art. 15. Sediul Centrului de Resurse Umane se află în incinta Universităţii “Petre 

Andrei” din Iaşi. 

X.  FUNCŢIONAREA CRU 

Art.16.  Centrul de Resurse Umane funcţionează în baza deciziei Biroului Senat al 

Universității  “Petre Andrei” din Iaşi,  privind înfiinţarea CRU şi pe baza deciziei numirii 

directorului CRU de către Rectorul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi. 

 


