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PLAN STRATEGIC 

2009–2012 
 

1. MISIUNE ŞI OBIECTIVE 
    DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (D.I.D.) din Universitatea 

Constantin Brâncuşi - Tg-Jiu a fost înfiinţat oficial prin Art.4 din Hotărârea Biroului Senatului U.C.B. 

nr. 139 din data de 27.04.2009, ca urmare a reorganizării celor două Departamente I.D. din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor şi a Facultăţii de Ştiinţe Juridice. 

      Misiunea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă este să realizeze coordonarea 

tuturor activităţilor de Învăţământ la Distanţă (ID) din universitate, pentru asigurarea unui standard 

pedagogic de calitate şi să sprijine furnizarea de programe de instruire valoroase din punct de vedere 

ştiinţific şi metodologic.  

     Activităţile de desfăşoară în prezent pe baza Regulamentului pentru organizarea şi 

funcţionarea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă, aprobat de Senatul Universităţii 

Constantin Brâncuşi Tg-Jiu la data de 10.09.2009. 

               Pentru realizarea misiunii sale, Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă promovează şi 

urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: 

• furnizarea de programe de studii în colaborare cu facultăţile şi catedrele universităţii. Acestea 

pot fi programe de studii în vederea obţinerii diplomei de licenţă sau cursuri de reconversie 

profesională 

• dezvoltarea şi aplicarea unui sistem de managementul calităţii, în vederea îmbunătăţirii 

permanente a calităţii programelor de studiu ID din universitate, cu îndeplinirea maximală a 

cerinţelor specifice din standardele ARACIS 



•  pregătirea cadrelor didactice în domeniul proiectării şi editării materialelor didactice în 

tehnologie ID, furnizării activităţilor tutoriale şi asistate, comunicării bidirecţionale la distantă  

• dezvoltarea–producţia de cursuri în tehnologia ID şi asigurarea calităţii materialelor de 

instruire  

• sprijinirea dezvoltării în universitate a unui Centru de Informare şi Documentare I.D. 

• furnizarea programelor de instruire prin tehnologiile educaţionale specifice bibliotecii virtuale 

• sprijinirea facultăţilor în realizarea marketingului programelor de instruire oferite şi în 

autorizarea sau acreditarea ARACIS a programelor de studiu ID  

• dezvoltarea infrastructurii ID din universitate  

 

2. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
               Atribuţiile DID în derularea programelor ID din universitate sunt următoarele: 

 A. oferirea unei îndrumări permanente autorilor de cursuri pentru asigurarea calităţii materialelor 

(structură specifică, aplicaţii şi teste de autoevaluare, caracter interactiv şi calităţi pedagogice, suport 

de curs/îndrumare pentru cursanţi, accesorii multimedia, resurse bibliografice accesibile).  

B. Analizarea şi evaluarea periodică a calităţii procesului didactic şi a materialelor de studiu ID 

oferite studenţilor, prin activităţi concrete care constau în: 

• elaborarea de analize statistice privind calitatea sistemului de evaluare 

• organizarea sistemului de monitorizare a calităţii procesului instructiv ID, prin evaluarea de 

către studenţi a performanţelor cadrelor didactice, a calităţii materialelor de studiu şi a 

sistemului ID din universitate 

• asigurarea centralizării datelor privind planificarea activităţilor de instruire şi evaluare 

           În urma acestor activităţi se vor elabora referate de analiză, care se vor depune la Centrele de 

Studiu ID din facultăţi. 

C. Producţia materialelor didactice în tehnologie ID. Atribuţiile DID în acest sens constau în - 

editarea computerizată a cursurilor 

- Asigurarea calităţii materialelor didactice 

- Coordonarea multiplicării materialelor didactice 

- Verificarea sistemului de recenzare în tehnologia IDa materialelor didactice 

- Coordonarea distribuirii materialelor didactice 

 D. Instruirea continuă (pedagogică, tehnică, managerială) a coordonatorilor de disciplină, tutorilor, 

responsabililor programelor de studii şi a personalului administrativ implicat în activităţi ID. 

 E. Coordonarea activităţilor legate de elaborarea statelor de funcţii: 

- Centralizarea, verificarea şi avizarea statelor de funcţii 

- Organizarea sistemului de plată a activităţilor didactice suplimentare 

- Elaborarea calendarului activităţilor pe discipline 



 F. Sprijinirea activităţii de cercetare şi producţie a materialelor pentru învăţământ asistat de 

calculator. 

 G. Asigurarea colaborării cu alte centre sau departamente ID din ţară pentru furnizarea de materiale 

didactice. 

  H. Asigurarea marketingului, promovarea cursurilor oferite şi întreţinerea paginii WEB 

A departamentului 

 I. Iniţierea unor proiecte, programe şi cursuri de pregătire prin metodele ID, în colaborare cu 

facultăţile universităţii: 

•  cursuri cu durată limitată, la cerere; 

•  cursuri cu durate determinate, în vederea reconversiei sau reactualizării cunoştinţelor 

Profesionale; 

•  cursuri de perfecţionare continuă şi reciclare; 

•  cursuri post-universitare. 

 J. Organizarea sistemului de suport a studenţilor la nivel de universitate: 

Informare; îndrumare privind accesul la resurse bibliografice; consilierea privind programele de 

învăţământ în acord cu nevoile acestora; facilitarea accesului studenţilor la reţele de calculatoare cu 

legătură la Internet 

 K. Întocmirea şi supunerea spre aprobarea Biroului Senatului a unui model de Contract de 

şcolarizare şi Contract Anual de Studii specific pentru ID 

L. Sprijinirea acreditării programelor de studiu ID furnizate de universitate 

                În conformitate cu legislaţia în vigoare, evidenţa studenţilor ID (cataloage, centralizatoare, 

registre matricole) se ţine la secretariatele facultăţilor. Toate activităţile didactice prin ID se 

subordonează metodologic catedrelor şi facultăţilor. 

2.1. Situaţia actuală 

             În anul universitar 2009-2010 se derulează în universitate următoarele programe de studiu de 

licenţă ID, toate aflate în stadiul de autorizare provizorie de funcţionare:  

1. DREPT – 240 credite; 4 ani (ID)  

2. FINANŢE ŞI BĂNCI – 180 credite; 3 ani (ID)  

3. CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE – 180 credite; 3 ani (ID)  

4. ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR– 180 credite; 3 ani (ID)  

5. MANAGEMENT– 180 credite; 3 ani (ID)  

             Pentru anul universitar 2009-2010 este propusă şi se află în proces de autorizare şi programul 

de studiu de licenţă ID ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ– 180 credite; 3 ani (ID).  

2.2. Obiective strategice 

         În domeniul învăţământului, DID îşi propune următoarele obiective prioritare: 



- Promovarea (autorizarea provizorie) de noi programe de studiu la formă de învăţământ la distanţă, în 

concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă de pe piaţa muncii, atât pentru ciclul de licenţă, cât şi 

pentru ciclul de master 

- Acreditarea programelor de studiu ID existente şi asigurarea calităţii programelor de studiu furnizate 

la nivelul cerinţelor standardelor ARACIS 

- Implementarea şi extinderea utilizării instrumentelor informatice în activitatea didactică; 

- Asigurarea unui standard de calitate ridicat pentru programele de studiu ID, prin 

- elaborarea şi actualizarea, în colaborare cu DAC, a documentelor de managementul calităţii 

pentru ID 

- implementarea managementului calităţii la nivelul întregului sistem ID 

- monitorizarea şi evaluarea permanentă a proceselor specifice ID 

- Organizarea de cursuri de pregătire/perfecţionare de nivel postuniversitar prin tehnologii 

ID, în colaborare cu DPPD 

- Asigurarea realizării în tehnologia ID a materialelor didactice pentru toate disciplinele programelor 

de studiu ID 

- Asigurarea multiplicării materialelor de studiu tipărite înainte de începerea activităţilor faţă în faţă şi 

distribuirea informatizată a acestora 

 

3. STUDENŢII 
3.1. Situaţia actuală 

                Admiterea studenţilor în învăţământul superior la forma ID se face pe bază de concurs de 

dosare, pe baza criteriilor generale de admitere stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

şi conform metodologiei de admitere aprobată anual de Senatul U.C.B. Candidaţii declaraţi admişi sunt 

înmatriculaţi ca studenţi cu taxă ai facultăţii respective din cadrul U.C.B. 

              Situaţia numărului de studenţi la specializările ID înmatriculaţi în anul universitar 2009-2010 

la Universitatea Constantin Brâncuşi este prezentată în tabelul 1. 

Tabelul 1. 

Situaţia numărului de studenţi la specializările ID înmatriculaţi în anul universitar 2009/2010 

Număr de studenţi Programul de studiu 

(forma de învăţământ şi durata studiilor) Anul 

I 

Anul 

II 

Anul 

III 

Anul 

IV 

Drept ( ID, 4 ani) 93 62 46 45 

Finanţe şi bănci (ID, 3 ani) 68 62 83 - 

Contabilitate şi informatică de gestiune (ID,3ani) 59 57 37 - 

Economia comerţului,turismului şi serviciilor (ID,3ani) 100 76 66 - 

Management 98 81 53 - 



TOTAL  418 338 285 45 

TOTAL GENERAL                     1086 

 

 3.2. Obiective strategice 

               Pentru perioada 2009 – 2012, DID îşi propune o politică echilibrată privind numărul de locuri 

scoase la concurs pentru forma ID, concretizată în următoarele obiective strategice importante: 

A. Creşterea numărului de specializări la forma ID şi creşterea numărului de studenţi înmatriculaţi 

(până în 2012), prin diverse măsuri: 

- Sondarea şi analiza cererii de pe piaţa muncii în vederea stabilirii ofertei de cursuri de învăţământ la 

distanţă, reciclare profesională, educaţie continuă; 

- Multiplicarea metodelor şi acţiunilor menite să sporească interesul studenţilor pentru 

Însuşirea tehnologiei informaţiei şi comunicării; 

- Promovarea prin diverse publicaţii a serviciilor oferite de universitate, în vederea atragerii unui 

număr mare de candidaţi; 

- Analiza cererii de învăţământ tip ID, a grupurilor ţintă şi a nevoilor de educaţie ale acestora. 

- Extinderea ofertei educaţionale ID a universităţii prin autorizarea/acreditarea de noi programe de 

studiu (licenţă, master) şi cursuri de nivel postuniversitar 

B. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite studenţilor (activităţi administrative, materiale oferite în 

tehnologie ID) prin: 

- Urmărirea plăţii taxelor de studii pe specializări (prin serviciul financiar al universităţii) 

- Realizarea anunţurilor cu caracter general 

- Afişarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice pe pagină WEB 

- Asigurarea unui sistem operativ de rezolvare a cererilor studenţilor 

- Verificarea organizării sistemului tutorial (faţă în faţă şi la distanţă) 

- Verificarea planificării tutorialelor 

- Verificarea listei tutorilor 

- Diversificarea materialele didactice tipărite şi asigurarea materialelor didactice de calitate 

- Asigurarea de materiale suplimentare furnizate prin mijloace electronice 

- Asigurarea de servicii interactive prin pagină Web 

- Asigurarea accesului electronic al studenţilor la resursele educaţionale şi la situaţia profesională 

- Asigurarea unui mediu modern pentru comunicarea bidirecţională eficientă între studenţi şi studenţi –

cadre didactice 

 

 

 

 



4. MANAGEMENTUL DEPARTAMENTULUI 
 4.1. Organizarea actuală 

                 DID este condus de Consiliul DID prezidat de un director. În prezent, Consiliul este format 

din directorul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă, directorul Centrului de Studiu al 

Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, directorul Centrului de Studiu al Facultăţii de 

Ştiinţe Juridice, un responsabil de program de studiu şi un Coordonator de disciplină, aleşi de Biroul 

de Senat al U.C.B.  

                Directorul DID este propus şi ales de Senatul U.C.B. şi numit prin decizie de către Rector. 

Consiliul DID se subordonează Senatului Universităţii, care validează componenţa acestuia. 

                Începând cu anul universitar 2009/2010, componenţa Consiliului Departamentului pentru 

Învăţământ la Distanţă este următoarea: 

1. Ş.L. univ. Dr. Popa Roxana-Gabriela – Director interimar Departamentul pentru Învăţământ la 

Distanţă 

2. Prof. Univ. Dr. Babucea Gabriela – Director Centru de Studiu Facultatea de Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea Afacerilor 

3. Lector univ. Dr. Enea Constantin - Director Centru de Studiu Facultatea de Ştiinţe Juridice 

4. Ş.L.univ. Dr. Buşan Gabriela – Responsabil program de studiu (reprezentant Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor) 

5. Ş.L. drd. Diaconu Ana-Maria – Coordonator de disciplină (reprezentant Facultatea de Ştiinţe 

Juridice) 

              În conformitate cu legislaţia în vigoare, candidaţii admişi la formă de învăţământ ID sunt 

înmatriculaţi la facultatea coordonatoare a programului de studio, ca studenţi cu taxă. DID 

colaborează cu toate facultăţile coordonatoare de programe de studii ID în scopul asigurării unor 

servicii educaţionale şi de suport de calitate, la nivelul cerinţele standardului ARACIS, adaptate 

nevoilor specifice acestor forme de învăţământ. Legătura permanentă dintre DID şi facultate, este 

asigurată prin intermediul Directorului Centrului de Studiu al Facultăţii respective. În prezent, DID 

colaborează cu 3 facultăţi pentru furnizarea programelor de studii ID autorizate din universitate: 

1. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

2. Facultatea de Ştiinţe Juridice 

3. Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale 

                 Pentru organizarea activităţii, Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă colaborează cu 

următoarele Departamente şi servicii din universitate: 

• Departamentul pentru evaluare şi asigurare a calităţii 

• Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic 

• Compartimentul Informatizare 

• Serviciul Financiar-Contabil 



• Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare 

• Direcţia General-Administrativă 

• Serviciul Editură, Biblioteci şi Multiplicare 

• Biblioteca 

4.2. Obiective strategice 

               În vederea perfecţionării sistemului managementului, se propun următoarele direcţii şi 

acţiuni: 

•  managementul DID va avea la bază Planul Strategic, iar în concordanţă cu acesta, anual se va 

elabora Planul operaţional, prin care sunt precizate obiectivele operaţionale şi etapele 

corespunzătoare anului curent. Planul operaţional devine operativ pentru toate serviciile implicate după 

semnarea acestuia de către consiliul DID şi conducerea universităţii. Planul operaţional va cuprinde şi 

planul anual de achiziţii (obiecte de inventar şi consumabile). 

•  implementarea unui sistem pentru informatizarea tuturor serviciilor pentru ID, evidenţă informatizată 

a situaţiei profesionale şi financiare a studenţilor, distribuirea resurselor educaţionale 

• creşterea cointeresării, motivării şi implicării personalului academic şi administrativ în întreaga 

activitate ID din universitate 

•  coordonarea activităţii de multiplicare şi distribuire a materialelor didactice 

•  coordonarea întocmirii dosarelor de acreditare ARACIS şi a vizitelor de monitorizare 

 

5. RESURSELE UMANE 
5.1. Situaţia actuală 

              Conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, DID organizează state de funcţii, pe 

specializări, care cuprind posturile didactice vacante de lector/şef lucrări ocupate în regim de plată cu 

ora de personal didactic propriu său asociat. 

 5.2. Obiective strategice 

              Pentru creşterea nivelului de competenţe ale resursei umane din sistemul ID, se propun 

următoarele obiective: 

 A. Personalul didactic cuprinde cadre didactice titulare ale Universităţii Constantin Brâncuşi sau 

specialişti în domeniul propriu de activitate, pentru care se va iniţia: 

- Instruirea cadrelor didactice din universitate privind tehnologiile moderne educaţionale 

Şi a proiectării materialelor de studiu pentru ID, cu posibilitatea obţinerii de certificate de absolvire 

prin cursuri post-universitare în domeniu; 

- Participarea la conferinţe naţionale privind noile tehnologii de învăţare; 

- Dezvoltarea unor colective de cercetare privind activităţile de instruire prin tehnologiile 

Informaţiei şi comunicaţiei TIC. 

B. Personalul administrativ: 



- Dezvoltarea unui colectiv de specialişti în elaborarea resurselor educaţionale multimedia 

- Formarea şi perfecţionarea specialiştilor pentru întreţinerea şi actualizarea bibliotecii virtuale pentru 

ID 

- Instruirea şi perfecţionarea permanentă a angajaţilor 

- Dezvoltarea schemei de personal în funcţie de evoluţia activităţilor ID 

 

 6. BAZA MATERIALĂ 
               Baza materială a sistemului de învăţământ ID din universitate se compune din spaţii de 

învăţământ, administrative şi de pregătire individuală sau asistată, laboratoare didactice, unităţi 

specializate pentru realizarea materialelor didactice, distribuţia şi gestionarea acestora, reţele de 

calculatoare conectate la Internet, aflate în gestiunea DID şi a facultăţilor coordonatoare. 

               Materialele didactice distribuite studenţilor în cadrul taxei de şcolarizare sunt realizate 

exclusiv în format tipărit. Studenţii înmatriculaţi la formele ID au acces în toate secţiile Bibliotecii 

Centrale Universitare, ca şi în bibliotecile facultăţilor respective. 

6.1. Situaţia actuală 

              Spaţiile utilizate pentru organizare şi pentru procesul de învăţământ la forma ID aparţin 

Universităţii Constantin Brâncuşi Tg-JIu sau sunt închiriate.  

 6.2. Obiective strategice 

               Dezvoltarea bazei materiale pentru ID reprezintă o prioritate, minimum 25% din încasări 

(conform prevederilor legale) urmând a fi investite în dezvoltarea infrastructurii ID. Pe această direcţie 

se propun următoarele măsuri: 

- Amenajarea şi modernizarea unui Centru de Informare şi Documentare pentru ID într-un spaţiu 

adecvat ca extindere şi dotare 

- Organizarea activităţilor tutoriale, de instruire asistată la distanţă, de consultanţă, de coordonare, de 

marketing şi promovare a ID într-un spaţiul propriu DID, adecvat ca dotare şi extindere 

- Crearea bibliotecii virtuale pentru ID 

- Dezvoltarea proiectării şi producţiei de cursuri în format multimedia 

 - Generalizarea distribuirii materialelor didactice în format electronic, pe CD sau prin acces Internet 

- Dotarea corespunzătoare a Centrelor de Studii din facultăţi 

- Dezvoltarea corespunzătoare a bazei materiale pentru ID din universitate şi din facultăţi 

- Extinderea fondului de carte prin achiziţia titlurilor recente şi a lucrărilor de referinţă în domeniile de 

interes ale specializărilor 

- Abonamente la revistele electronice de specialitate 

 

 

 



7. ASPECTE FINANCIARE 
               Resursele financiare ale învăţământului ID provin din taxele de studii. Acestea se utilizează 

integral de către universitate, în conformitate cu Legea Învăţământului, republicată (1999), art. 170, 

paragraful 3, adică fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat, 

fiind colectate şi gestionate de către serviciul financiar-contabil, care evidenţiază separat veniturile şi 

cheltuielile pe facultăţi/departamente. 

 7.1. Situaţia actuală 

               Veniturile realizate sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de regie, investiţii, asigurarea 

fondului de salarizare pentru personalul didactic şi de coordonare al formelor ID şi alte plăţi (pentru 

consumabile, telecomunicaţii, pregătirea personalului, etc) 

                 Veniturile realizate vor fi împărţite astfel: 

o 30 % se varsă la bugetul central al U.C.B.  

o 25 % din bugetul propriu D.I.D. este destinat dezvoltării bazei materiale şi didactice a 

D.I.D., conform standardelor ARACIS 

o 45 % se alocă pentru:  

 - Plata personalului didactic şi administrativ 

                      - Acoperirea costurilor specifice pentru realizarea de materiale în tehnologie ID 

7.2. Obiective strategice 

- Identificarea de noi surse, conform legii, pentru finanţarea programelor educaţionale ID; 

- Propunerea şi participarea la proiecte cu finanţare naţională şi europeană. 

Priorităţi principale DID în perioada  2009-2012 
1. Medierea cu piaţa muncii în vederea identificării nevoilor acestora de formare prin ID şi crearea 

unui sistem de educaţie orientată către piaţa muncii. Creşterea numărului de programe de studiu oferite 

prin ID, concomitent cu lărgirea ariei şi a formelor de specializare, cu orientare către piaţa muncii.  

2. Acreditarea programelor de studiu ID existente (toate programele de studiu în prezent autorizate 

provizoriu vor trece prin procedura de acreditare pe parcursul următorilor 3 ani) şi autorizarea 

provizorie a altor programe de studiu noi  

3. Dezvoltarea şi implementarea pe scară largă, în colaborare cu DAC, a unui sistem de  

Managementul calităţii pentru ID. 

4. Instruirea personalului de coordonare a activităţilor ID în utilizarea mijloacelor informatizate şi 

realizarea tuturor materialelor didactice în tehnologie ID.  

5. Amenajarea şi dotarea unui CENTRU DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE PENTRU ID, 

adecvat ca extindere şi dotare. 

 


