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Capitolul I. Înfiinţare, denumire, cadrul juridic, sediul 
 
Art. 1. Înfiinţare, denumire 

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. Cadrul juridic 
2.1. Suportul legal al organizării Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu 

Frecvenţă Redusă (DIDIFR) din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este dat de 
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. Forma de învăţământ 
ID/IFR se derulează numai la programele de studii autorizate provizoriu sau acreditate, conform 
H.G. 1418/11.10.2006, privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior. 

2.2. Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR) din 
cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău funcţionează sub coordonarea Consiliului de 
Administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 
Art. 3. Sediul  

Sediul DIDIFR se află în clădirea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Strada Spiru 
Haret nr.8, tel. 0234/542411, e-mail: DIDIFR@ub.ro. 

 
Capitolul II. Definire, misiune, obiective 
 
Art. 4. Definire 
4.1. Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR) din 

cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău asigură iniţierea, dezvoltarea şi 
managementul programelor de studii ID/IFR. 

 
4.2. Învăţământul la distanţă (ID) implică utilizarea unei game de tehnologii de învăţământ: materiale 

de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, multimedia, tele-cursuri, tehnologii de 
învăţare mediate de calculator sau reţele de calculatoare etc. Prin natura sa, ID este o formă 
flexibilă de educaţie, deoarece oferă studenţilor posibilitatea de a opta asupra locului şi timpului 
în care să se instruiască, de a studia individual la locul de muncă sau acasă şi/sau de a desfăşura 
activităţi de învăţământ în grup în centre ID situate în instituţia de învăţământ organizatoare sau 
la distanţă de aceasta. 

Aşadar, ID este un proces educaţional care pune la dispoziţia studenţilor resurse de învăţământ ce 
se caracterizează prin: 

- separarea în timp şi/sau spaţiu a studenţilor, în raport cu instituţia care oferă programe de 
studii, a studenţilor între ei şi a studenţilor  faţă de resursele de învăţământ şi cadrele didactice; 

- interacţiunea între studenţi şi instituţia care oferă programe de studii şi interacţiunea cu ceilalţi 
studenţi şi între studenţi şi resursele de învăţământ se realizează prin intermediul unuia sau a 
mai multor medii de comunicare bidirecţionale. 

4.3. Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învăţământ, având 
caracteristici comune, atât cu sistemul tradiţional, cât şi cu sistemul de învăţământ la distanţă; se 
adresează persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învăţământ al cursurilor programelor de 
studii cu frecvenţă şi este o formă flexibilă de învăţământ, care oferă posibilitatea studenţilor de 
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a-şi administra propriul proces de învăţare, într-un program comasat în cadrul instituţiei de 
învăţământ organizatoare. 
 

Art. 5. Misiune şi obiective 
5.1. Misiunea DIDIFR 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. Calitatea activităţilor ID/IFR va 
permite dezvoltarea unui sistem flexibil de învăţământ, specific societăţii informaţionale 
actuale, care să ofere acces la educaţie pentru toate categoriile de cursanţi, conform 
necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. ID/IFR se adresează în primul rând celor care doresc să se 
formeze sau să se perfecţioneze profesional, fără ca pentru aceasta să fie necesară întreruperea 
altor activităţi social-profesionale. 

5.2. În vederea îndeplinirii misiunii sale, DIDIFR îşi stabileşte următoarele obiective: 
a. coordonarea activităţii programelor de studii pentru învăţământ la distanţă şi învăţământ cu 

frecvenţă redusă; 
b. realizarea şi întreţinerea paginii web a Departamentului; 
c. pregătirea cadrelor didactice universitare în domeniul utilizării şi creării de noi resurse de 

învăţare pentru ID/IFR; 
d. furnizarea de programe de pregătire prin metodele de învăţământ la distanţă şi frecvenţă 

redusă, în colaborare cu facultăţile universităţii; 
e. promovarea programelor ID/IFR oferite; 
f. asigurarea cadrului necesar realizării unor materiale didactice şi de instruire de calitate; 
g. asigurarea colaborării cu alte centre sau departamente pentru ID/IFR, din ţară sau străinătate, 

în ceea ce priveşte: desfăşurare procesului educaţional ID/IFR, producerea de resurse de 
învăţământ specifice ID/IFR, utilizarea resurselor de învăţământ şi a tehnologiilor de 
comunicaţie; 

h. implementarea platformei pentru învăţământ electronic în Universitatea „Vasile Alecsandri” 
din Bacău. Asigurarea dotărilor hard şi soft care să permită accesarea sau transmiterea 
modulelor de instruire, arhivarea şi procesarea datelor, în modalităţi specifice învăţământului 
la distanţă; 

i. înfiinţarea şi dezvoltarea unor centre de studii teritoriale, în zone în care se constituie 
oportunităţi de dezvoltare pentru Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Acestea vor 
facilita furnizarea programelor de instruire pentru solicitanţii din zona respectivă; 

j. asigurarea transparenţei publice a datelor şi informaţiilor, în formă tipărită şi în formă 
electronică, a actualităţii, corectitudinii şi validităţii acestora, pentru toate programele de 
studii ID/IFR. Realizarea unei informări corecte privind tipul diplomelor obţinute la 
absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, taxele de studiu, tehnologiile educaţionale 
utilizate; 

k. coordonarea modului de gestionare a taxelor de studiu şi a evidenţei contractelor de studiu cu 
studenţii de la ID/IFR; 

l. dezvoltarea şi promovarea unei politici clare privind: producerea de resurse de învăţământ şi 
asigurarea dreptului de autor, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi accesul la acestea, 
utilizarea bibliotecilor virtuale, distribuirea materialelor didactice, producerea şi utilizarea 
materialelor şi mijloacelor multimedia; 

m. asigurarea cadrului general pentru o gestiune corectă a bazelor de date privind activităţile 
studenţilor (confidenţialitatea, siguranţa, garanţia şi protecţia împotriva actelor de vandalism, 
furtului sau modificărilor neautorizate); 

F 03.07/Ed.1          SIM/R/R-11.12-02 



 

REGULAMENT Cod document  
R-11.12-02 

 STATUTUL Departamentului pentru învățământ la 
distanță și învățământ cu frecvență redusă (DIDIFR) 

Pag./Total pag. 3/ 5 
Data 17.01.2013 
Ediţie/Revizie 2/ 0  1  2  3  4  5  

 
n. aplicarea Sistemului de Management al Calităţii din universitate, pentru realizarea 

obiectivelor programelor de studii ID/IFR, conform cerinţelor specificate de ARACIS; 
o. sprijinirea conectării Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău la cerinţele socio-

economice ale societăţii actuale. 
 
Capitolul III. Obiectul de activitate 
 
Art. 6. DIDIFR, din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, are ca obiect de activitate: 
6.1. Organizarea de cursuri universitare şi coordonarea activităţii acestora: 

- licenţă (ciclul I), având ca beneficiari absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, şi 
absolvenţii unor alte forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată; 

- master (ciclul II), având ca beneficiari absolvenţii unei forme de învăţământ superior de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă. 

6.2. Organizarea de cursuri postuniversitare de specializare în varianta ID/IFR şi coordonarea 
activităţii acestora: 
- pachete de cursuri în vederea realizării conversiei profesionale şi a reactualizării cunoştinţelor 

şi a competenţelor profesionale, având ca beneficiari absolvenţii unei forme de învăţământ 
superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă. 

6.3. Organizarea de cursuri postuniversitare de perfecţionare în varianta ID/IFR: 
- cursuri în domenii diferite, în funcţie de comanda socială, având ca beneficiari absolvenţii unei 

forme de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau cu certificat de studii 
universitare (care nu au susţinut sau promovat examenul de licenţă). 

6.4. Realizarea de acţiuni de colaborare cu întreprinderi, instituţii publice şi private, universităţi din 
ţară şi din străinătate: 
- programele de studii ID/IFR pot fi dezvoltate prin universitate, dar şi prin alţi furnizori de astfel 

de programe de instruire din România, Uniunea Europeană sau din alte ţări partenere. 
 
Capitolul IV. Organizare şi administrare 
 
Art. 7. Învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă se organizează pe baze 

contractuale şi se autofinanţează prin acţiuni proprii, prin taxele de studiu, donaţii, pe baza 
asistenţei financiare nerambursabile, a împrumuturilor externe, sponsorizărilor  etc. Toate 
aceste fonduri vor fi cheltuite, în conformitate cu obiectul de activitate al DIDIFR. Resursele 
financiare ale DIDIFR se folosesc în regim de autonomie universitară, fără vărsăminte de la 
bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la acesta. 

 
Art. 8. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău asigură constituirea patrimoniului iniţial, 

utilizarea bazei materiale şi prin calitatea sa de persoană juridică, asigură facilităţi de ordin  
tehnic, executiv şi juridic. 

 
Art. 9. În Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău activităţile de învăţământ la distanţă şi 

învăţământ cu frecvenţă redusă sunt coordonate de către DIDIFR, în colaborare cu 
Compartimentele ID/IFR din facultăţi. Compartimentele ID/IFR din facultăţi sunt coordonate 
de către DIDIFR din punct de vedere organizatoric, în timp ce coordonarea strategică, 
financiară şi a activităţilor didactice se realizează la facultăţi, prin Consiliul facultăţii. 
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Art. 10. Fiecare specializare ID/IFR este coordonată de un responsabil de program ID/IFR. Dintre 

responsabilii de programe ID/IFR la nivel de facultate, Consiliul facultăţii desemnează 
responsabilul Compartimentului ID/IFR al facultăţii respective. 

 
Art. 11. Organele de conducere şi administrare DIDIFR sunt: 

- Consiliul DIDIFR, din care fac parte Directorul DIDIFR şi responsabilii de compartimente şi 
centre teritoriale ID/IFR ale facultăţilor care organizează programe de studii ID/IFR, aprobat de 
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

- Directorul DIDIFR, aprobat de Consiliul de Administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău, la propunerea rectorului; 

 
Art. 12. Consiliul DIDIFR este investit cu toate drepturile necesare pentru a lua decizii,  în 

conformitate cu hotărârile Consiliului de Administraţie şi ale Senatului Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. Consiliul DIDIFR are următoarele atribuţii: 

- coordonează activităţile din cadrul DIDIFR, în colaborare cu Compartimentele ID/IFR din 
facultăţi; 

- coordonează acţiunile de promovare a programelor de studii din cadrul DIDIFR; 
- elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de Administraţie şi Senatului Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău Regulamentul de funcţionare al DIDIFR; 
- elaborează sistemul de evaluare internă a programelor de studii ID/IFR; 
- aprobă planurile de învăţământ la programele de studii ID/IFR propuse de facultăţi şi verifică 

dacă acestea corespund standardelor ARACIS; 
- stabileşte criteriile pentru desemnarea cadrelor didactice titulare de discipline, tutorilor, 

cadrelor didactice asociate etc., în condiţiile legii; 
- aprobă statele de funcţii ale programelor de studii ID/IFR elaborate de facultăţi; 
- face recomandări Consiliului de Administraţie şi Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” 

din Bacău pentru dezvoltarea de programe noi ID/IFR sau de centre de studii teritoriale; 
- analizează anual activitatea departamentului; 
- analizează şi aprobă planul anual de activitate al departamentului; 
- analizează şi propune spre avizare rapoartele de autoevaluare întocmite în vederea obţinerii 

autorizării provizorii şi acreditării specializărilor ID/IFR elaborate pentru fiecare program 
ID/IFR; 

- centralizează planurile anuale de venituri şi cheltuieli pentru toate programele de studii şi 
pentru departament şi le supune aprobării Consiliului de Administraţie şi Senatului 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

- asigură legătura dintre facultăţi şi DIDIFR; 
- propune angajarea de personal didactic auxiliar şi nedidactic, în funcţie de cerinţele de 

dezvoltare ale DIDIFR, în condiţiile legii; 
 

Art. 13. Directorul DIDIFR răspunde pentru activitatea departamentului în faţa Prorectorului cu 
programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti al universităţii. Directorul DIDIFR are 
următoarele atribuţii: 

- iniţiază, dezvoltă şi asigură managementul programelor de studii ID/IFR; 
- elaborează şi asigură implementarea Planului de dezvoltare a învăţământului la distanţă şi a 

învăţământului cu frecvenţă redusă din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 
- analizează şi avizează rapoartele de autoevaluare întocmite în vederea obţinerii autorizării de 

funcţionare provizorie şi a acreditării programelor de studii ID/IFR, pe baza reglementărilor 
legale în vigoare; 
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- semnează acordurile şi convenţiile de colaborare ale DIDIFR cu facultăţile de profil din cadrul 

universităţii; 
- reprezintă departamentul în relaţiile cu alte organizaţii care colaborează cu Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău în cadrul programelor de studii ID/IFR; 
- asigură legăturile departamentului cu serviciile administrative ale universităţii, cu centrele 

teritoriale pentru ID/IFR şi cu alte organizaţii partenere; 
- coordonează activităţile administrative, logistice, de marketing şi de secretariat ale 

departamentului; 
- convoacă şi prezidează întâlnirile Consiliului DIDIFR; 
- coordonează activităţile de întreţinere a paginii web a departamentului. 
 

Art. 14. Consiliul DIDIFR se reuneşte lunar sau ori de câte ori este necesar la convocarea Directorului 
DIDIFR sau la cererea a cel puţin ¼ din numărul membrilor săi. Pentru a asigura validarea 
deciziilor este necesară prezenţa a 2/3 din totalul membrilor, iar deciziile se pot lua de către 
majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

 
Art. 15. Membrii Consiliului DIDIFR pot fi remuneraţi cu salarii sau indemnizaţii aprobate de 

Consiliul de Administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Este posibilă 
decontarea cheltuielilor legate de misiuni de învăţământ şi reprezentare internă şi 
internaţională, care fac obiectul unei hotărâri exprese a Consiliului DIDIFR. 

 
Capitolul V. Modificarea statutului şi dizolvarea DIDIFR 
 
Art. 16. Prezentul Statut se poate modifica la propunerea Consiliului DIDIFR, pe baza hotărârii 

Consiliului de Administraţie şi Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 
Art. 17. DIDIFR îşi încetează activitatea în temeiul unor prevederi legale, prin Ordin al MEN, la 

propunerea întemeiată a Consiliului DIDIFR,  a Consiliului de Administraţie sau a Senatului 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 
Capitolul VI. Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 
Art. 18. Fiind o structură organizatorică a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, toate aspectele 

privind gestionarea activităţii studenţilor, secretariat, gestionarea resurselor materiale şi 
umane, asistenţă juridică etc. se efectuează de către compartimentele de specialitate ale 
universităţii. 

 
Art. 19. Prezentul Statut al DIDIFR este elaborat cu respectarea dispoziţiilor Legii Nr.1/2011, Legii 

Nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, H.G. 1011/08.10.2001, H.G. 
1175/06.09.2006, 1418/11.10.2006, precum şi a altor acte normative incidente în materie. 

 
Art. 20. Statutul DIDIFR 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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