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1. Dispoziţii generale  
1.1.  În cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, învăţământul la distanţă şi de formare 

continuă este organizat în cadrul Centrului de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă 
(CIDFC), conform Hotărârii Biroului Senatului nr. 7 din 29.01.1999.  

1.2.  Activitatea CIDFC se desfăşoară în baza următoarelor acte normative:  
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;  
 Legea 87/2006 privind aprobarea O.U.G. 75/2005 referitoare la asigurarea calităţii 

educaţiei; 
 Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 HG 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi cu 

frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior;  
 HG 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a 

standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu 
modificările ulterioare; 

 Standarde, Standarde specifice şi ghidul privind evaluarea externă a calităţii programelor 
de studii universitare la formele de învăţământ la distanţă (ID) şi Învăţământ cu frecvenţă 
redusă (IFR) aferente Comisiei de Specialitate nr. 13 ID/IFR; 

 Ordinul 6251/19.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea, 
desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu 
frecvenţă redusă la nivelul învăţământului superior; 

  Ordinul nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, cu 
modificările ulterioare; 

 Ordin 6194/13.12.2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi 
funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar, cu modificările ulterioare; 

 Hotărâri anuale ale Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 
specializărilor / programelor de studii universitare şi a structurilor instituţiilor de 
învăţământ superior; 

 Carta USV; 
 Regulamentele USV. 

1.3.  Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă este subordonat Conducerii 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi are relaţii de colaborare cu facultăţile şi 
departamentele acestora. 

1.4.  CIDFC este condus de un consiliu prezidat de un coordonator care este numit de rector. 
1.5.  Din consiliul Centrului fac parte coordonatorul Centrului, prodecani cu responsabilităţi 

manageriale pentru întregul proces IDFC desfăşurat la nivelul facultăţilor. 
1.6.  Prodecanii cu responsabilităţi manageriale pentru întregul proces IDFC sunt numiţi de către 

conducerea facultăţilor din care fac parte.  
2. Abrevieri 
ARACIS – Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior 
CEAC – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
CIDFC – Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă  
ID – Învăţământ la distanţă 
FC – Formare continuă 
IF – Învăţământ cu frecvență 
USV – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
TID – Tehnologie pentru învăţământ la distanţă 
OUG – Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
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3. Misiune şi obiective 
3.1.  CIDFC din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava îşi asumă misiunea de 

educaţie prin formarea iniţială şi continuă la nivel universitar şi postuniversitar în regiunea 
de nord-est a României. 

3.2.  Pentru îndeplinirea misiunii sale, CIDFC îşi propune realizarea următoarelor obiective 
prioritare: 

a. promovarea principiului calităţii atât în desfăşurarea tuturor activităţilor didactice specifice 
învăţământului la distanţă cât şi în aplicarea procedurilor de evaluare a acestora;  

b. organizarea activităţilor didactice în vederea formării iniţiale şi continue de specialişti cu 
pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, economie, administraţie, sport; 

c. pregătirea continuă a absolvenţilor din învăţământul universitar prin programe de 
perfecţionare şi conversie profesională, în spiritul cunoaşterii şi educaţiei permanente; 

d. asigurarea bazei materiale corespunzătoare pentru desfăşurarea tuturor activităţilor impuse 
prin planurile de învăţământ pentru programele de studii ID şi conversie profesională. 

3.3.  Pentru realizarea misiunii şi obiectivelor sale, CIDFC urmăreşte: 
a. îmbunătăţirea managementului, a administrării resurselor umane, financiare şi materiale 

pentru creşterea eficienţei procesului de formare şi educaţie; 
b. iniţierea, susţinerea şi organizarea unor programe de studii ID, de formare continuă şi 

conversie profesională; 
c. diversificarea programelor de învăţământ la distanţă, pe domenii şi programe de studii 

existente la forma de învăţământ cu frecvenţă; 
d. asigurarea suportului material necesar îmbunătăţirii calităţii activităţilor didactice, a 

pregătirii practice şi aplicative pentru creşterea performanţelor profesionale ale studenţilor. 

4. Structura organizatorică a CIDFC 
4.1. Atribuţiile Centrului de învăţământ la distanţă şi formare continuă 

Atribuţiile Consiliului CIDFC sunt următoarele: 
4.1.1. Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului IDFC şi îl supune 

aprobării Senatului USV; 
4.1.2. Propune şi transmite prodecanilor cu responsabilități manageriale IDFC din facultăţi, 

obiective şi strategii necesare funcţionării Centrului IDFC; 
4.1.3. Coordonează şi dezvoltă programele universitare ID şi formare continuă; 
4.1.4. Elaborează strategiile şi politicile de consolidare şi extindere a programelor universitare ID 

şi formare continuă; 
4.1.5. Aprobă iniţierea de programe universitare ID la programele de studii acreditate; 
4.1.6. Avizează planurile de învăţământ pentru programele de studii de la ID şi formare continuă; 
4.1.7. Asigură suportul metodologic necesar desfăşurării programelor de studii ID şi formare 

continuă; 
4.1.8. Oferă îndrumare metodologică pentru întocmirea materialelor didactice în tehnologia ID; 
4.1.9. Analizează şi avizează materialele didactice destinate programelor de studii ID şi formare 

continuă; 
4.1.10. Implementează deciziile, reglementările şi recomandările ARACIS, ale Consiliului de 

Administraţie şi ale Senatului; 
4.1.11. Iniţiază reglementări privind organizarea şi derularea activităţilor ID şi formare continuă la 

nivelul universităţii; 
4.1.12. Realizează coordonarea şi verificarea activităţilor didactice specifice ID la nivelul 

universităţii; 
4.1.13. Asigură aplicarea şi menţinerea standardelor de calitate a programelor universitare ID; 
4.1.14. Asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor 

înscrişi la ID; 
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4.1.15. Revizuieşte regulamentele şi procedurile ID referitoare la: monitorizarea şi evaluarea 
procesului didactic şi de comunicare; instruirea şi perfecţionarea periodică a întregului 
personal didactic şi administrativ implicat în derularea programelor ID; evaluarea periodică 
a performanţelor coordonatorilor de disciplină şi tutorilor implicaţi în programele de studiu 
ID; asigurarea echivalenţei activităţilor din planurile de învăţământ ID cu cele de la IF, 
actualizarea periodică a materialelor de studiu realizate în tehnologie ID; 

4.1.16. Monitorizează îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în ID şi formare continuă 
prin aplicarea regulamentelor şi procedurilor ID; 

4.1.17. Implementează tehnologii comunicaţionale şi informaţionale de ultimă generaţie în sistemul 
ID; 

4.1.18. Administrează infrastructura de comunicaţii între studenţi şi cadre didactice prin intermediul 
platformelor informatice; 

4.1.19. Propune planuri de investiţie şi achiziţii tehnologice pentru dezvoltarea bazei materiale 
pentru susţinerea programelor de studii ID, în limita a 25% din taxele ID, conform normelor 
impuse de ARACIS; 

4.1.20. Organizează cursuri de perfecţionare periodică a tuturor cadrelor didactice şi a personalului  
administrativ implicat în programele ID desfăşurate prin Centrul de Învăţământ la Distanţă  
şi Formare Continuă; 

4.1.21. Cooperează cu ARACIS, cu alte centre de învăţământ la distanţă şi formare continuă din 
ţară, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare cu responsabilităţi pe linie de 
ID şi formare continuă; 

4.1.22. Asigură respectarea legislaţiei privind forma de învăţământ la distanţă şi educaţie continuă; 
4.1.23. Coordonează întocmirea documentaţiei incluse în raportul de evaluare internă în vederea 

autorizării de funcţionare provizorie/acreditării/evaluării periodice a programelor de studii 
ID şi formare continuă; 

4.1.24. Asigură accesul studenţilor înmatriculaţi într-un program de studii ID şi formare continuă la 
serviciile de suport specifice: livrarea resurselor de învăţare şi pregătire, asistenţă 
educaţională, acces la mijloacele de comunicaţie, suport tutorial adecvat; 

4.1.25. Asigură transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii ID şi 
formare continuă, informaţii postate pe site-ul CIDFC; 

4.1.26. Asigură evidenţa şi arhivarea documentaţiei proprii, prin intermediul secretariatului tehnic. 

4.2. Atribuţiile echipei manageriale  
Echipa managerială a CIDFC a USV este constituită din: coordonatorul Centrului, secretar 
şi administratorul platformei e-Learning. 

4.2.1. Atribuțiile coordonatorului Centrului IDFC sunt următoarele: 
a. convoacă Consiliul CIDFC cel puţin o dată pe semestru; 
b. elaborează organigrama Centrului IDFC şi o propune spre discuţie Consiliului; 
c. asigură aplicarea hotărârilor Consiliului CIDFC şi a Senatului USV; 
d. coordonează activitatea prodecanilor ID cu responsabilităţi manageriale pentru procesul de 

învăţământ la distanţă şi de formare continuă din cadrul facultăţilor din USV; 
e. organizează cursuri de formare de continuă în tehnologiile ID a cadrelor didactice şi a 

personalului administrativ din USV; 
f. revizuieşte regulamentele şi procedurile ID, având în vedere respectarea legislaţiei în 

vigoare; 
g. semnează documentele cu însemnele CIDFC; 
h. propune proiecte comune, convenţii de colaborare cu instituţii similare din ţară, concretizate 

prin organizarea unor cursuri de formare de continuă a cadrelor didactice, a unor conferinţe 
tematice care să motiveze personalul didactic în desfăşurarea activităţii didactice, convenţii 
de practică cu studenţii, etc; 

i. realizează materiale publicitare ale CIDFC şi le supune spre discuție Consiliului; 
j. actualizează permanent materialele postate pe site şi avizier; 
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k. propune revizuirea / completarea contractului anual de şcolarizare pentru forma ID; 
l. coordonează activitatea de evaluare a materialelor de studiu ID în cadrul sesiunilor de 

evaluare organizate cu participarea Consiliului CIDFC; 
m. avizează rapoartele de evaluare internă în vederea autorizării de funcţionare provizorie / 

acreditării / evaluării periodice a programelor de studii ID; 
n. întocmeşte rapoartele de avizare a planurilor de învăţământ pentru programele de studii ID; 
o. întocmeşte Programul de management a calităţii privind activităţile desfăşurate pentru ID la 

nivelul USV; 
p. propune programul anual de pregătire/instruire pentru personalul didactic, didactic auxiliar 

şi administrativ. 
4.2.2. Atribuţiile secretarului Centrului IDFC sunt următoarele:  

a. urmăreşte şi aplică deciziile rectorului, transmise de secretarul şef; 
b. urmăreşte şi aplică deciziile Consiliului Centrului de învăţământ la distanţă şi formare 

continuă din USV şi ale coordonatorului IDFC; 
c. cunoaşte legislaţia aferentă sferei de activitate a centrului şi actualizează baza legislativă a 

acestuia; 
d. centralizează documente necesare pentru bazele de date ale CIDFC; 
e. primeşte, înregistrează și repartizează corespondenţa CIDFC; 
f. dă informaţii studenţilor şi programează audienţe la conducerea CIDFC; 
g. colectează, verifică şi păstrează următoarele documente solicitate de la facultăţile 

organizatoare de programe ID şi FC: state de funcţii ID, planuri de învăţământ, fișele și 
calendarele disciplinelor sau alte informaţii despre programele IDFC din universitate, 
rapoarte de evaluare internă în vederea autorizării de funcţionare provizorie / acreditării / 
evaluării periodice a programelor ID; 

h. tehnoredactează, multiplică şi distribuie facultăţilor organizatoare de programe IDFC  
documentele de interes general; 

i. asigură informarea în timp util a celor interesaţi de probleme de învăţământ la distanţă; 
j. întocmeşte documentaţia pentru diverse proiecte, propuneri de colaborare; 
k. actualizează  pagina web a centrului; 
l. pregăteşte şedinţele şi redactează procesele verbale din cadrul acestora; 
m. efectuează lucrări la solicitarea coordonatorului Centrului de Învăţământ la Distanţă şi 

Formare Continuă; 
n. efectuează alte lucrări la solicitarea secretarului şef al universităţii şi a conducerii. 

4.2.3. Atribuțiile administratorului platformei e-Learning sunt:  
a. dezvoltă, întreţine şi îmbunătăţeşte platforma e-Learning; 
b.  actualizează ori de câte ori este nevoie informaţiile pe pagina web a CIDFC;  
c. la solicitarea Consiliului CIDFC întocmeşte şi susţine module tutoriale specifice pentru 

platforma e-Learning; 
d.  întocmeşte ori de câte ori este nevoie rapoarte statistice privind activitatea pe platforma e-

Learning; 
e.  asigură buna funcţionare a platformei e-Learning; 
f.  întocmeşte ghiduri de utilizare a platformei pentru studenţi şi cadre didactice; 
g. creează usere şi parole pentru studenţii înmatriculaţi la programele de studii ID; 
h. asigură condiţiile tehnice pentru evaluarea performanţelor cadrelor didactice şi a procesului 

didactic şi de comunicare. 
5. Dispoziţii finale 

5.1. Aprobarea regulamentului de funcţionare a CIDFC se face de către Senatul universității. 
5.2. Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rectorul 
USV. 
5.3. Prezentul regulament abrogă ediţia precedentă a regulamentului aprobat prin Hotărârea 
Senatului USV din 26.03.2015. 


