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PLAN OPERAȚIONAL 
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1. MISIUNE ŞI OBIECTIVE 

Centrul pentru Învățământ la Distanță şi Învățământ cu Frecvență Redusă (CIDIFR) din 

Universitatea Transilvania din Brașov a fost înființat oficial prin Hotărârea Rectorului din 

18.03.1998, ca urmare a aprobării Senatului şi a deciziei Biroului Senatului din data de 13.02.1998. 

Inițial, CIDIFR s-a numit Centrul de Studii pentru Învățământ la Distanță (CSID), iar în perioada 25 

mai 2001 – 3 decembrie 2004 a avut denumirea de Departamentul pentru Învățământ la Distanță 

(DID). Începând cu data de 3 decembrie 2004, conform Hotărârii Biroul Senatului, DID s-a 

reorganizat şi şi-a schimbat denumirea în Departamentul pentru Învățământ la Distanță şi 

Învățământ cu Frecvență Redusă (DIDIFR). În anul 2011, DIDIFR își schimbă denumirea în Centrul 

pentru Învățământ la Distanță şi Învățământ cu Frecvență Redusă (CIDIFR). 

În 26.06.2012 se înființează, conform Hotărârii Senatului Universității, Centrul de Formare 

Continuă, Învățământ la Distanță şi Frecvență Redusă (CFCIDFR). 

În baza OMECTS nr. 6251/19.11.2012, publicat în MO nr. 831/11.12.2012, pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea, desfășurarea şi normarea activităților didactice la 

formele de învățământ la distanță şi cu frecvență redusă la nivelul învățământului superior, se 

produce, începând cu data de 07.01.2013, separarea CFCIDFR în Centrul de Formare Continuă şi 

Centrul de Învățământ la Distanță şi Învățământ cu Frecvență Redusă (CIDIFR). 

Centrul de Învățământ la Distanță  
şi Învățământ cu Frecvență Redusă (CIDIFR) 
500036 Brașov, Bd-ul Eroilor, nr. 29, 
tel./fax +40 2/68 474150, tel. +40 268 413000, int. 366 
www.unitbv.ro/cidifr, adresa e-mail: cidifr@unitbv.ro 
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Procedurile de organizare a activităților CIDIFR sunt reglementate în Regulamentul de organizare 

şi funcționare, discutat şi aprobat de Senatului Universității în ședința din 07.03.2013. Forma 

actuală este cea modificată în ședința Senatului din data de 16.01.2014. 

Activitățile CIDIFR sunt coordonate de către Consiliul CIDIFR, format din reprezentanții facultăților 

(responsabilii ID/IFR pe facultate, desemnați de către facultățile coordonatoare şi validați de 

consiliul fiecărei facultăți), iar conducerea executivă este realizată de către un Coordonator. 

Misiunea CIDIFR este să realizeze, în cooperare cu facultățile universității, o coordonare a tuturor 

activităților de Învățământ la Distanță şi Învățământ cu Frecvență Redusă (ID-IFR) din universitate, 

pentru asigurarea unui standard pedagogic de calitate, şi să sprijine furnizarea de programe de 

instruire valoroase, din punct de vedere ştiințific şi metodologic. 

Pentru realizarea misiunii sale, CIDIFR promovează şi urmărește îndeplinirea următoarelor 

obiective: 

 sprijinirea facultăților în organizarea activității ID şi IFR; 

o termen: permanent 

o răspund: coordonatorul CIDIFR, Consiliul CIDIFR 

 pregătirea cadrelor didactice în domeniul dezvoltării materialelor didactice ID/IFR şi a 

serviciilor suport specifice oferite studenților; 

o termen: ori de câte ori este cazul 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR, Consiliul CIDIFR, coordonatorii PS, departamentele 

didactice 

 realizarea de materiale de instruire în tehnologie ID şi asigurarea calității acestora, cu 

sprijinul unor experți în domeniu; 

o termen: permanent 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR facultățile, departamentele didactice 

 furnizarea de programe de instruire prin tehnologii educaționale bazate pe Internet; 

o termen: ori de câte ori este cazul 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR, Consiliul CIDIFR, responsabilii de platformă eLearning 

ID-IFR per PS, coordonatorii PS, departamentele didactice, personalul CIDIFR 
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 sprijinirea facultăților în realizarea marketingului programelor de studiu oferite; 

o termen: când este cazul 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR 

 sprijinirea procesului de autorizare/ (re)acreditare a programelor de studii ID/IFR; 

o termen: permanent 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR, facultățile, departamentele didactice, personalul CIDIFR 

 colaborarea cu alte centre pentru ID şi IFR, cu organizații similare din țară şi străinătate, cu 

aprobarea Consiliului de Administrație al Universității. 

o termen: permanent 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR, facultățile, Consiliul CIDIFR 

 

2. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

În domeniul învățământului, CIDIFR își propune următoarele obiective: 

 promovarea şi obținerea autorizării/acreditării pentru noi programe de studii de 

licență/masterat la formele de învățământ ID/IFR; 

 înființarea de noi programe de conversie profesională postuniversitară la forma ID; 

 organizarea de cursuri de pregătire/perfecționare de nivel postuniversitar prin tehnologii ID: 

curs de instruire a coordonatorilor de discipline ID şi a tutorilor. 

o termen: când este cazul/permanent 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR, Consiliul CIDIFR 

 

3. MANAGEMENTUL CENTRULUI 

Obiectivele în domeniul managerial sunt următoarele: 

 perfecționarea sistemului informațional online de asigurare a informatizării serviciilor pentru 

ID-IFR prin implementarea pe platforma eLearning ID-IFR a sistemului de evidență 

informatizată a situației profesionale şi financiare a studenților (programul AGSIS); 

 perfecționarea sistemului de management al documentelor etc. 
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 permanenta perfecționare a paginii web a CIDIFR prin activități de informare, marketing, 

publicitate, de identificare de parteneri interni şi externi. 

o termen: permanent 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR, Consiliul CIDIFR 

 

4. RESURSELE UMANE 

Obiective privind resursele umane ale CIDIFR: 

a) Cadre didactice 

 instruirea periodică a cadrelor didactice din universitate privind tehnologiile moderne 

educaționale şi a proiectării materialelor de studiu pentru ID-IFR;  

 în cazul instruirilor organizate sub forma unor cursuri de formare, cu posibilitatea obținerii 

de certificate de absolvire prin cursuri postuniversitare în domeniu; 

o termen: periodic/când este cazul 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR, Consiliul CIDIFR 

b) Personal administrativ 

 dezvoltarea propriului colectiv pentru realizarea de produse educaționale multimedia, 

inclusiv online; 

 instruirea şi perfecționarea angajaților. 

o termen: când este cazul 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR 

 

5. BAZA MATERIALĂ 

Toate spațiile utilizate pentru organizare şi pentru procesul de învățământ la formele ID și IFR 

aparțin Universității Transilvania din Brașov. 

Obiectivele privind baza materială constau în: 

 dezvoltarea instrumentelor informatice şi a platformei educaționale în activitatea didactică 

ID-IFR prin perfecționarea serviciilor multiple existente (cursuri web, chat, e-mail, forum, 

monitorizarea activității studenților, teste online etc.); 
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 dezvoltarea proiectării de cursuri în format multimedia (CD, cursuri multimedia online); 

o termen: anual 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR, Consiliul CIDIFR. 

 

6. SISTEMELE DE INFORMAȚIE ŞI BIBLIOTECA 

Obiective în domeniul sistemului de informare: 

 dezvoltarea proiectării şi producției de cursuri în format multimedia; 

 extinderea fondului de carte prin achiziția titlurilor recente, ca şi a lucrărilor de referință în 

domeniile de interes ale programelor de studii. 

o termen: anual 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR, Consiliul CIDIFR. 

 

7. FINANȚAREA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE 

Finanțarea programelor educaționale ID-IFR din Universitatea Transilvania se realizează exclusiv 

din taxe de școlarizare. Resursele financiare se utilizează integral de către universitate în 

conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, art. 223, alin. 2, adică fără vărsăminte la 

bugetul de stat şi fără afectarea alocațiilor de la bugetul de stat. 

Obiectivele referitoare la finanțare se referă la: 

 identificarea de noi surse, conform legii, pentru finanțarea programelor educaționale în 

forma ID-IFR; 

 propunerea şi/sau participarea la proiecte cu finanțare națională şi/sau europeană. 

o termen: permanenta 

o răspund: Coordonatorul CIDIFR, Consiliul CIDIFR. 

 

Data:         Conf. dr. Ana ENE, 

01.10. 2020        Coordonatorul CIDIFR 


