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PREAMBUL 
Învăţământul la distanţă este o formă flexibilă de învăţământ superior, prin care se asigură 

posibilitatea de formare iniţială, de perfecţionare sau de conversie profesională. Dezvoltarea 
învăţământului la distanţă este motivată de creşterea dorinţei de educaţie din partea cetăţenilor de 
diferite vârste, de cerinţele societăţii de personal calificat şi de necesitatea realizării instruirii 
universitare cu eforturi financiare şi material-umane  cât mai reduse. 

Învăţământul la distanţă (ID) cuprinde programe de pregătire a căror componente dominante 
sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învăţământ informatizat, utilizarea unor sisteme de 
comunicaţii la distanţă, de autoinstruire şi evaluare, precum şi a unui sistem tutorial, care reprezintă 
cadrul educaţional prin care se asigură studenţilor asistenţă şi consiliere din partea tutorilor, resurse de 
învăţământ specifice şi sisteme de comunicaţii bidirecţionale. 

Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) cuprinde programe de pregătire ale căror componente 
dominante sunt: înlocuirea orelor de predare (curs) prin activităţi de studiu individual, comunicarea 
informaţiilor educaţionale prin medii suport multiple, întâlniri periodice cu studenţii pentru 
desfăşurarea activităţilor aplicative prevăzute de planurile de învăţământ (seminarii, lucrări practice, 
proiecte, practică de specialitate). 

Programele universitare de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă asigură 
următoarele tipuri şi niveluri de pregătire profesională: 

- studii superioare universitare, atestate prin diplomă de licenţă (la finele ciclului I) sau diplomă 
de disertaţie (la finele ciclului II); 

- studii de specialitate postuniversitară, atestate prin diplome de studii; 
- studii de perfecţionare postuniversitară, atestate prin certificate de absolvire; 
- studii de conversie profesională de nivel superior, atestate prin diplome şi certificate. 

 
Capitolul 1. Dispoziţii generale 
 
Art. 1. Departamentul  pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR) 

din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a înfiinţat pe baza aprobării 
Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău din 13.09.2012. 

Art. 2. În cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se organizează forma de învăţământ la 
distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă în conformitate cu Legea Nr.1/2011, Legea Nr. 
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, H.G. 1011/07.10.2001, H.G. 
1175/06.09.2006, OMECTS 6251/11.12.2012. Programele de studii ID şi IFR se derulează 
numai la specializările autorizate provizoriu sau acreditate, conform H.G. 1418/11.10.2006, 
privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior. 

Art. 3. DIDIFR este coordonat de Consiliul de Administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău. Misiunea sa este de a organiza, în colaborare cu facultăţile din cadrul universităţii, 
activităţi de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, conform standardelor 
naţionale de calitate elaborate de ARACIS, în vederea furnizării unor programe de instruire 
corespunzătoare din punct de vedere ştiinţific şi metodologic. 

 
 
Capitolul 2.  Cadrul organizatoric 
 
Art. 4. În Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, activităţile ID şi IFR sunt coordonate de 

către DIDIFR, în cooperare cu facultăţile, prin compartimentele şi programele de studii 
ID/IFR din cadrul acestora. Compartimentele ID/IFR din facultăţi sunt coordonate de către 
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DIDIFR, din punct de vedere organizatoric, în timp ce coordonarea strategică, financiară şi a 
activităţilor didactice se realizează la facultăţi, prin Consiliul facultăţii. 

 
Art. 5. Activităţile DIDIFR sunt coordonate de Consiliul DIDIFR din care fac parte Directorul 

DIDIFR şi responsabilii de compartimente ID/IFR de la nivelul facultăţilor.  
 
Art. 6. Activitatea Consiliului DIDIFR este coordonată de către Directorul DIDIFR, numit de 

Rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi aprobat de Consiliul de Administraţie 
al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Directorul DIDIFR propune spre aprobare 
Consiliului DIDIFR şi Consiliului de Administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău structura serviciilor specifice departamentului şi organigrama acestuia. 

 
Art. 7. Atribuţiile Consiliului DIDIFR şi ale Directorului DIDIFR sunt cele stipulate în Statutul 

DIDIFR. 
 
Art. 8. Facultăţile cu programe de studii ID/IFR asigură potenţialul uman şi material necesar 

derulării procesului de învăţământ. Publicitatea pentru programele de studii ID/IFR este 
asigurată de comisiile de imagine ale fiecăreia dintre facultăţile organizatoare. 

 
Art. 9. În funcţie de solicitări şi baza materială disponibilă, DIDIFR poate propune înfiinţarea de 

centre de studii teritoriale. Centrele de studii ID/IFR teritoriale se înfiinţează prin hotărâre a 
Senatului, funcţionarea lor fiind reglementată prin convenţii de colaborare încheiate între 
Universitate şi instituţiile gazdă din teritoriu. Întreaga lor activitate se subordonează 
conducerii Universităţii şi se administrează de către DIDIFR prin structuri organizatorice 
specifice. Fiecare centru teritorial pentru ID/IFR este coordonat de un responsabil de centru 
teritorial care se subordonează administrativ Directorului DIDIFR. 

 
 
Capitolul 3. Activitatea didactică 
 
Art. 10. Pentru fiecare program de studii ID/IFR numărul de locuri pentru admitere este propus de 

Consiliul facultăţii respective şi aprobat de Consiliul de Administraţie şi de Senatul 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Înscrierea şi selecţia candidaţilor pentru 
programele de studii ID se realizează după metodologia aprobată de Senatul Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău, conform reglementărilor MEN. 

 
Art. 11. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi la programele de studii ID/IFR se realizează pe 

baza semnării contractelor de studii pentru întreg programul curricular, în primul an de studii 
şi a unei anexe a contractului de studii, în anii următori. 

 
Art. 12. Pentru toate programele ID/IFR, durata studiilor, planul de învăţământ (inclusiv sistemul de 

credite transferabile) şi diploma obţinută la absolvire sunt aceleaşi cu cele de la forma de 
învăţământ cu frecvenţă. 

 
Art. 13. Activitatea didactică a programelor de studii ID/IFR se desfăşoară conform regulamentului 

privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenţilor, care face parte integrantă 
din Carta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu respectarea specificului ID/IFR. 

 
Art. 14. Pregătirea pentru cariera didactică este opţională şi se poate realiza, în regim cu taxă, în 

cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii „Vasile 
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Alecsandri” din Bacău, în condiţiile prevăzute de regulamentul de funcţionare al acestui 
departament. 

 
Art. 15. Studenţii,  care urmează programele ID/IFR,  au acces la resursele materiale care asigură 

buna desfăşurare a activităţii didactice, cu specificul corespunzător ID/IFR: spaţii de 
învăţământ destinate activităţilor tutoriale, aplicative şi de evaluare, laboratoare, spaţii pentru 
comunicare multimedia, reţele de calculatoare, materiale specifice destinate studiului în 
tehnologia ID/IFR, biblioteca. 

 
Art. 16. Pentru fiecare disciplină din planurile de învăţământ ale programelor de studii ID se vor 

planifica: activităţi tutoriale (AT), activităţi de evaluare pe parcurs (TC) şi activităţi aplicative 
asistate (AA), conform planului de învăţământ aprobat. Activităţile asistate (obligatorii) se 
vor desfăşura pe parcursul semestrului în care sunt planificate, evitându-se programarea 
grupată, înainte de sesiunile de examene. Pentru fiecare disciplină se programează semestrial 
cel puţin două activităţi tutoriale (AT) desfăşurate prin întâlniri directe. 

 
Art. 17. Pentru fiecare disciplină din planurile de învăţământ ale programelor de studii IFR se vor 

programa: activităţi de seminar (S) şi evaluare pe parcurs şi activităţi aplicative (laborator, 
proiect, lucrări practice, practică de specialitate). Activităţile obligatorii enumerate mai sus se 
vor planifica  la sfârşit de săptămână, cu un total de 10-14 ore/săptămână. Orele de curs sunt 
compensate prin studiu individual (SI), facilitat de resursele de învăţământ oferite fiecărui 
student în cadrul taxei de studiu. 

 
Art. 18. Toate tipurile de activităţi ID/IFR se vor specifica în fişa disciplinei. Fişa disciplinei 

particularizată pentru ID/IFR, conform reglementărilor în vigoare, trebuie să fie, din punct de 
vedere cantitativ şi calitativ, la fel cu cea de la învăţământul cu frecvenţă. Fişa disciplinei va 
fi însoţită de calendarul activităţilor disciplinei. Titularii de discipline au obligaţia de a 
elabora fişele şi calendarele disciplinelor şi de a asigura, împreună cu tutorii, evaluarea 
periodică şi finală a studenţilor. 

 
Art. 19. Titularii de discipline şi tutorii au obligaţia de a pregăti resursele de învăţare în tehnologie 

ID/IFR, conform standardelor ARACIS (suporturi de curs, caiete de lucrări 
aplicative/practice etc.). Pentru multiplicarea acestor materiale este necesară analiza şi 
aprobarea lor în departamentul de specialitate şi Consiliul facultăţii. Resursele de învăţare se 
distribuie în contul taxei de studii. De multiplicarea şi distribuirea resurselor de învăţare se va 
ocupa un referent, desemnat de către responsabilul compartimentului ID/IFR la nivelul 
facultăţii. 

 
Art. 20. Evidenţa activităţii studenţilor (cataloage, centralizatoare, registre matricole, situaţii statistice 

etc.) se ţine la secretariatele facultăţilor. 
 
Art. 21. Studenţii de la programele de studii  ID/IFR nu au dreptul la burse de la bugetul statului, la 

cazare gratuită în căminele universităţii şi nici la transport public gratuit. 
 
Capitolul 4. Activitatea financiară 
  
Art. 22. Veniturile obţinute din taxele de studii pentru formele de învăţământ ID/IFR se utilizează 

integral de către universitate, facultăţi şi DIDIFR, în conformitate cu prevederile legale, fără 
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vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat. Veniturile 
realizate şi neutilizate la finele anului se reportează, cu aceeaşi destinaţie, în anul următor. 

 
Art. 23. Resursele financiare provenite din taxele de studii şi alte taxe se colectează de către Serviciul 

financiar-contabil al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. La începutul fiecărui an 
universitar departamentele de la nivelul facultăţilor cu programe de studii ID/IFR vor elabora 
şi înainta către DIDIFR bugetul estimat de venituri şi cheltuieli. Lunar, se va prezenta 
execuţia de venituri şi cheltuieli, separat pentru forma de învăţământ ID/IFR. 

 
Art. 24. Administrarea resurselor financiare provenite din activităţile ID/IFR se realizează conform 

Regulamentului de finanţare şi a Metodologiei anuale de finanţare a Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, având în vedere necesităţile specifice formelor de studiu ID/IFR. 

 
Art. 25. Taxele de studiu şi alte tipuri de taxe (recuperare laboratoare/lucrări practice, reexaminări, 

penalităţi  etc.) sunt propuse anual de către Consiliile facultăţilor organizatoare şi înaintate de 
către DIDIFR spre aprobarea Consiliului de Administraţie şi a Senatului Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. Taxele  se vor stabili pe baza unor regulamente pentru calcularea 
taxei de studiu la formele de învăţământ ID/IFR (care să cuprindă referiri şi la practicile de 
rambursare a taxei de studiu) şi a unor devize de cheltuieli pentru fundamentarea taxei de 
studiu, cu luarea în considerare a standardelor ARACIS. 

 
Art. 26. Veniturile realizate din taxele de studiu,  aplicabile la formele de învăţământ ID şi IFR, se vor 

repartiza astfel: 
 50% cheltuieli pentru asigurarea procesului didactic şi administrativ, astfel: 40% pentru 

cheltuieli salariale şi 10 % pentru cheltuieli materiale; 
 25% cheltuieli de dezvoltare a bazei materiale; 
 10% cheltuieli comune la nivel de universitate; 
 10% fondul de investiţii al universităţii; 
 5%  fondul de dezvoltare al cercetării la nivel de universitate. 

 
Art. 27. Statele de funcţii şi personal se elaborează de către responsabilii compartimentelor ID/IFR şi 

se aprobă de către Decanul facultăţii organizatoare şi Rectorul Universităţii. Salarizarea 
cadrelor didactice se face, pe baza statelor de funcţii, conform legii, cu respectarea 
normativelor şi standardelor în vigoare pentru ID/IFR şi a Regulamentului de normare şi 
salarizare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 
Capitolul 5. Dispoziţii finale 
 
Art. 28. Cuantumul indemnizaţiei pentru Directorul DIDIFR se stabileşte prin hotărârea Consiliului 

de Administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 
Art. 29. Orice modificare a prezentului regulament se va face, la propunerea Consiliului DIDIFR, cu 

aprobarea Consiliului de Administraţie şi a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău. 

 
Art. 30. Prezentul regulament a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie în şedinţa din data de 

17.01.2013 şi de către Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în şedinţa din data 
de 31.01.2013. 
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