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The value of a university is how it relates to the society’s needs, to the 
quality assurance regarding the preparing of specialists in various areas of 
activity, as well as to the performance of research activities and scientific 
development. This paper illustrates the application of Data Envelopment 
Analysis (DEA) to evaluate the relative efficiency of public universities in 
Romania. The results of this study show that DEA application to assess relative 
efficiency among public universities in a certain country is a reliable approach 
by providing quantitative indicators for comparative analysis. 
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1. Introducere 
 

  Universitățile și alte instituții de educație superioară reprezintă 
organizații complexe care, puse împreună, constituie unul dintre cele 
mai mari sectoare industriale din lume, chiar dacă operează într-o 
manieră cu totul diferită față de majoritatea companiilor [1]. Ele 



reprezintă entități multi-structurale complexe, care ar fi în mod ideal, 
acel aranjament instituțional care permite cea mai bună funcționalitate, 
stabilitate, performanță și care reacționează la nevoile și așteptările 
mediului înconjurător [2].  
 Universitatea reprezintă, prin definiție, o “instituție de învățământ 
superior cu mai multe facultăți și secții, organizată pe facultăți și secții, 
care pregătește specialiști în științele tehnice, economice, umanistice și 
ale naturii” [8]. Valoarea unei universități este dată de modul cum se 
raportează la nevoile societății, la asigurarea calității privind pregătirea 
specialiștilor în diferite domenii de activități, la performanța activităților 
de cercetare și dezvoltare științifică. Pentru a se putea menține la 
standarde ridicate, poziția unei universități trebuie consolidată printr-o 
abordare mai eficientă a activităților de cercetare științifică, de 
dezvoltare instituțională și de creștere a calității procesului educațional 
sub toate aspectele sale. Datorită acestui fapt, este necesar să se facă 
o analiză a eficienței structurilor care o compun pentru a evalua stadiul 
actual al acestora precum și propuneri pentru o îmbunătățire a lor în 
creșterea performanței.  
 Una din metodele de analiză a eficienței este DEA, utilizată 
pentru evaluarea și analiza eficienței în diferite domenii de activitate 
cum ar fi: învățământ, sănătate și asistență socială, administrație 
publică, industrie, transporturi etc. 
 Această metodă a fost mai puțin utilizată la noi decât în 
străinătate.  
 

2. Metodologia Data Envelopment Analysis (DEA) 
 

Metodologia înfășurării datelor (DEA) a fost dezvoltată de către 
Charnes, Cooper și Rhodes (1978) urmând să fie aprofundată de 
Banker, Charnes și Cooper (1984). Scopul acestei analize este de a 
evalua eficiența unor unități de decizie (DMU) prin utilizarea unor 
elemente de intrare (input-uri) care produc una sau mai multe elemente 
de ieșire (output-uri). Formula eficienței unei unități de decizie cu un 
sigur input si output este definită prin relația: 

 
Eficiența = output/input      (1) 

 

iar pentru mai multe inputuri și outputuri este definită prin relația: 
 

Eficiența = weighted zum of output/weighted zum of inputs1   (2) 

                                                           
1 sumă ponderată - weighted sum  ;   ponderate la - weighted zum. 



DEA analizează eficiența relativă printr-un raport între inputuri 
și outputuri în vederea evaluării fiecărei DMU si măsurarea eficienței 
sale în comparație cu celelalte unități de decizie. Modelele utilizate 
pentru măsurarea eficienței pot fi cu randamente de scară constante 
(CRS) sau variabile (VRS), orientate spre minimizarea input-urilor sau 
maximizarea output-urilor.  

Randamentele de scară sunt asociate cu fiecare tip de 
suprafață înfășurătoare determinată de fiecare unitate de decizie DMU. 
Această suprafață se referă la frontiera eficienței. Cele care aparțin 
acestei suprafețe (sau o determină) sunt considerate eficiente iar cele 
care nu aparțin sunt considerate ineficiente. Pentru ca unitățile de 
decizie ineficiente să devină eficiente putem opta pentru următoarele 
variante: reducerea input-urilor în timp ce output-urile rămân constante 
(analiza orientata spre input); creșterea output-urilor în timp ce input-
urile rămân constante (analiza orientată spre output); creșterea output-
urilor în același timp cu reducerea input-urilor (versiunea duală). 
Măsurarea orientată spre input este echivalentă cu măsurarea orientată 
spre output a eficienței tehnice (TE) doar în situația randamentelor de 
scară constantă (CRS).  

Analiza DEA este mai clar definită în cazul în care se 
analizează un proces de producție unde input-urile și output-urile sunt 
definite clar prin resursele utilizate și necesare pentru intrări și 
rezultatele obținute pentru ieșiri.  

Dar în cazul unei probleme generale de analiză comparativă 
“then the inputs are usually the “less-the-better” type of performance 
measures and the outputs are usually the “more-the-better” type of 
performance measures” [7]. 

 
3. Analiza facultăților din UTC-N utilizând metoda DEA  

 
Structura unei universități (în cazul de față Universitatea 

Tehnică din Cluj Napoca – UTC-N) este formată din facultăți, 
departamente și servicii suport (birouri, compartimente și servicii) așa 
cum este prezentată în organigrama instituției.  

Personalul unei universități este format din personal didactic, 
didactic auxiliar și nedidactic. La rândul său, personalul didactic este 
format din profesori, conferențiari, șefi lucrări și asistenți iar personalul 
auxiliar și nedidactic este format din trei categorii principale: personal 
auxiliar din cadrul facultăților (care asigură practica cu studenții, pentru 
întreținerea echipamentelor din laboratoare); personal care sprijină 
procesul de învățământ (secretariate, editură, bibliotecă, ateliere 
didactice, diferite oficii de consiliere, recrutare candidați admitere etc.); 



personal nedidactic (financiar-contabil, audit intern, resurse umane, 
consilieri juridici, ateliere de întreținere, pază și  servicii sociale). 

Pentru o mai bună analiză de eficiență este indicat să se 
utilizeze mai multe metode de eficiență DEA. În acest caz s-au utilizat 
metodele clasice CCR și BCC. Variantele CRS și VRS orientate spre 
maximizarea outputurilor au fost alese pentru a calcula eficiența celor 
nouă facultăți din cadrul UTC-N care sunt considerate unități de decizie 
omogene care operează pe o scală optimală. 

Aplicarea modelului DEA pentru secretariatele facultăților din 
UTC-N presupune parcurgerea următoarelor etape: 

 
1)  Alegerea variantei de orientare în analiza eficienței 

 
Din cadrul celor trei variante ale modelului DEA am ales 

variantele CRS și VRS orientate spre maximizarea output-urilor pentru 
a calcula eficiența celor nouă secretariate din cadrul UTC-N care sunt 
considerate unități de decizie omogene și care operează  pe o scala 
optimală. Rezolvarea  analizei s-a făcut cu programul DEAP versiunea 
2.1 [6]. 

 
2)  Alegerea variabilelor de input si output 

 
Nu am identificat în literatura de specialitate un studiu de caz 

privind analiza eficienței serviciilor suport din universități, de aceea am 
conceput noi unul considerând că orientarea spre client (profesori și 
studenți) este factorul cel mai important pentru analiza eficienței 
secretariatelor din cadrul universităților. Am elaborat niște chestionare 
în ceea ce privește practicile manageriale privind resursa umană și 
tehnologia informației și comunicației la nivelul celor nouă secretariate 
din cadrul UTC-N precum și două modele de chestionare concepute 
pentru clienții principali a căror satisfacție arată gradul de eficiență a 
secretariatelor.  

Așadar input-urile luate în considerare se referă la practicile 
manageriale orientate spre client si numărul mediu de angajați în 
secretariatele respective, și anume : 

Input 1: Practici manageriale privind resursele umane și 
tehnologia informației și comunicației la nivel de secretariat care este 
alcătuit din cinci variabile care privesc resursele umane și cinci variabile 
care privesc tehnologia informației și comunicației. 

Input 2: Număr mediu de salariați din cadrul fiecărui secretariat. 
S-a luat în calcul media salariaților angajați în aceste servicii pe o 
perioadă de patru ani. 



În ceea ce privește output-urile am luat în considerare factorii 
principali care conduc la satisfacerea celor două categorii principale de 
clienți dintr-o universitate, profesorii și studenții. Chestionarele 
concepute pentru ei au inclus întrebări legate de aprecierea acestor 
servicii din punctul lor de vedere, și anume:  

 
Output 1: Chestionar privind satisfacția studenților care 

cuprinde patru variabile legate de aprecierea personalului din 
secretariat. 

Output 2: Chestionar privind satisfacția profesorilor care 
cuprinde două variabile legate de aprecierea personalului din 
secretariat. 

 
Output-urile alese reprezintă rezultate ale practicilor 

manageriale privind serviciile de secretariat din cadrul unei universități. 
Numărul de input-uri si output-uri este mai mic decât numarul de 
secretariate (4 < 9) , număr care este optim pentru analiza eficienței. 
Dacă numărul de variabile luate în considerare se apropie de numărul 
de unități de decizie atunci se obțin un număr prea  mare de unități de 
decizie eficiente , nereflectând realitatea, conform celor specificate și în 
literatura de specialitate de către Avkiran N.K.în lucrarea ”Investigating 
Technical and Scale Efficiencies of Australian Universities Through 
Data Envelopment Analysis” [3].  

 
3) Culegerea datelor privind variabilele de input și output 

  
Toate datele necesare au fost obținute prin intermediul 

chestionarelor, și anume: un chestionar pentru serviciile suport –
secretariatele facultăților, prin care s-a obținut o variabilă de input, 
cealaltă variabilă obținându-se din calculul mediei numărului de salariați 
din cadrul fiecărui secretariat al facultăților din UTC-N pentru perioada 
2012-2015. Pentru output-uri datele au fost obținute prin intermediul 
chestionarelor, și anume: un chestionar pentru studenți și un chestionar 
pentru profesori. Acestea au fost concepute și distribuite atât 
personalului din secretariate cât și studenților și profesorilor din fiecare 
facultate.  

Obținerea datelor pentru studiu au fost culese atât prin 
răspunsurile primite online la chestionare cu ajutorul serviciului oferit de 
google forms cât și pe format de hârtie. 

Din partea profesorilor s-au primit un număr de 173 de 
răspunsuri la chestionare iar din partea studenților 154 de răspunsuri. 
Cele mai multe răspunsuri la chestionare pentru cadrele didactice au 



fost de la Facultățile de Automatică și Calculatoare și Construcții de 
Mașini.  

Răspunsurile la chestionarele pentru studenți au fost obținute 
în marea majoritate pe format de hârtie datorită utilizării foarte scăzute 
a rețelei universității. Doar studenții de la Facultatea de Automatică și 
Calculatoare au completat chestionarul online obținând și cele mai 
multe răspunsuri în acest fel. 

Datele au fost obținute pe baza mediei răspunsurilor primite din 
partea personalului din secretariat, a studenților și a cadrelor didactice 
pe o scala de la 0 la 10 și rezultatele sunt prezentate în tabelul 1 
(Datele colectate pentru analiza DEA). 

 
             Tabelul 1 

DMU IN
P

U
T

1
 

IN
P

U
T

2
 

O
U

T
P

U
T

1
  

O
U

T
P

U
T

2
  

1. Secretariatul Facultății de Automatică 
și Calculatoare 

7.95 6.25 5.35 7.26 

2. Secretariatul Facultății de Construcții 8.02 5.75 8.67 7.25 

3. Secretariatul Facultății de Construcții 
de Mașini 

8.37 5.25 8.98 7.11 

4. Secretariatul Facultății de Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologia Informației 

9.76 5.25 6.46 6.84 

5. Secretariatul Facultății de Inginerie 
Electrică 

8.05 4.25 5.18 7.63 

6. Secretariatul Facultății de Mecanică 9.62 3.50 9.50 8.19 

7. Secretariatul Facultății de Ingineria 
Materialelor și Mediului 

6.90 2.25 6.81 7.50 

8. Secretariatul Facultății de Instalații 8.40 2.00 9.44 8.60 

9. Secretariatul Facultății de Arhitectură și 
Urbanism 

7.70 1.75 8.08 7.00 

 
  Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2 (Rezultatele obținute cu 
programul DEAP v.2.1) care prezintă eficiența tehnică cu randamente 
de scară constante (CRS DEA), eficiența tehnică cu randamente de 
scară variabile (VRS DEA) și scala eficienței pentru cele nouă 
secretariate ale facultăților din cadrul UTC-N.  

 
Rezultatele analizei sunt obținute prin maximizarea output-urilor. 



       Tabelul 2   

DMU CRSTE VRSTE 
     

SCALE 
 

1 0.840 0.878 0.957 DRS 
2 0.962 0.988 0.973 IRS 
3 0.955 0.957 0.998 IRS 
4 0.652 0.795 0.820 DRS 
5 0.872 0.915 0.954 DRS 
6 0.879 1.000 0.879 DRS 
7 1.000 1.000 1.000 NIRS 
8 1.000 1.000 1.000 NIRS 
9 0.978 1.000 0.978 IRS 

mean 0.904 0.948 0.951  

 
4. Concluzii 
 
■ Secretariatele care au obținut scoruri egale cu 1 sunt 

considerate eficiente iar cele care au obținut scoruri mai mici decât 1 
sunt considerate ineficiente și pentru ele se poate calcula distanța până 
la frontiera eficienței determinată de secretariatele eficiente. Scorurile 
de eficiență identifică care secretariate sunt mai eficiente în comparație 
cu celelalte secretariate. Rezultatele au arătat că, din cele nouă 
secretariate, patru (6,7,8,9) au fost identificate ca fiind mai eficiente 
decât celelalte cinci (1,2,3,4,5). Cele patru secretariate care au obținut 
scoruri egale cu 1 relevă faptul că sunt mai eficiente în utilizarea 
resurselor pentru a produce cele două output-uri investigate: satisfacția 
studentului și satisfacția profesorului. 

   
■ Scopul acestei analize a fost de a investiga aplicarea 

metodei DEA pentru aflarea eficienței relative a secretariatelor 
facultăților. În cadrul prezentei situații, metoda DEA a  fost proiectată 
spre maximizarea output-urilor. Două input-uri și două output-uri au fost 
definite în model.  

Accentul a fost pus pe satisfacția studenților și profesorilor în 
ceea ce privește serviciile suport- secretariatele facultăților. Datele au 
fost colectate prin chestionare distribuite on-line, și rapoarte oficiale ale 
universității. Interpretarea rezultatelor arată că, în ceea ce privește 
satisfacția grupului țintă doar patru secretariate sunt eficiente și cinci 
sunt ineficiente.  

Analiza rezultatelor arată că, de asemenea, DMU 1, 4 și 5 ar 
putea deveni mai eficiente prin maximizarea output-ului 1 (satisfacția 
studenților) și DMU 2 și 3 prin maximizarea output-ului 2 (satisfacția 
profesorilor). 



 ■ În concluzie, este important să investighezi cum poți deveni 
mai eficient în comparație cu alții. A căuta să fi eficient în comparație cu 
o valoare absolută nu există și, deci, rezultă că tindem să devenim 
eficienți în comparație cu liderii, aceasta este eficiența. 
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