
 
 

 

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului programelor de studii universitare  

la formele de învățământ ID / IFR din Universitatea din București 

 

 

Art. 1 Consiliul programelor de studii universitare la formele de învățământ ID / IFR din Universitatea din 

București (Consiliul ID / IFR) este compus din coordonatorii programelor de studii universitare și 

directorul Direcției ID-IFR (CREDIS). În situația în care la o facultate se organizează mai multe programe 

de studii universitare în aceste forme de învățământ, facultatea va alege un reprezentant dintre 

coordonatorii programelor din facultate. 

Art. 2 Consiliul ID / IFR este condus de un președinte ales cu majoritatea votul membrilor prezenți. 

Durata mandatului președintelui este de 4 ani. 

Art. 3 (1) Consiliul ID / IFR se întruneşte în şedinţe ordinare de cel puțin două ori pe semestru, precum şi 

în şedinţe extraordinare. 

 (2) La prima convocare, ședinţele Consiliului ID / IFR sunt valabil constituite dacă participă cel 

puţin două treimi din membri. La a doua convocare, având aceeași ordine de zi, cvorumul de prezență 

este de jumătate plus unu din numărul membrilor. Actele Consiliului ID / IFR sunt adoptate cu 

majoritatea membrilor prezenţi. 

 (3) Şedinţele Consiliului ID / IFR sunt conduse iar actele adoptate sunt semnate de președintele 

Consiliului ID / IFR. În cazul în care președintele se află în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile și nu 

desemnează un înlocuitor, Consiliul ID / IFR desemnează, dintre membrii săi, un înlocuitor temporar. 

 (4) La şedinţele Consiliului ID / IFR pot participa, în calitate de invitați permanenți fără drept de 

vot, rectorul, prorectorii și decanii facultăților care organizează astfel de programe, precum și directorul 

Direcției Generale Management Academic. 

 (5) În cazul în care urgența luării unei hotărâri o impune, președintele Consiliului ID / IFR  poate 

decide realizarea adunării în spațiul virtual și luarea hotărârilor prin vot electronic. 

Art. 4 Consiliul ID / IFR are următoarele atribuții: 

a) elaborează şi supune spre aprobare Senatului Universităţii Metodologia-cadru de 

funcționare a programelor ID / IFR în cadrul Universității din București; 

b) adoptă Metodologia-cadru privind standarde şi proceduri interne de evaluare periodică a 

calităţii şi de deontologie profesională; 

c) adoptă măsurile necesare pentru respectarea standardelor de evaluare externă și 

respectarea termenelor legale privind evaluarea; 



 
d) aprobă reglementările specifice realizate la nivelul facultăților privind organizarea 

programelor ID / IFR 

e) adoptă orice alte acte legate de organizarea și funcționarea programelor ID / IFR. 

Art. 5 Președintele Consiliului ID / IFR are următoarele atribuții: 

a) coordonează activitatea Consiliului ID / IFR; 

b) conduce ședințele Consiliului ID / IFR; 

c) colaborează cu directorul CREDIS în organizarea și monitorizarea programelor ID / IFR din 

Universitatea din București; 

d) coordonează activitățile privind evaluarea internă a programelor de ID / IFR. 

Art. 6 Președintele Consiliului ID / IFR poate delega coordonatorilor programelor de ID / IFR asumarea 

documentelor rezultate în urma proceselor de evaluare internă sau externă. 

Art. 7 În realizarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul ID / IFR va fi susținut de Direcţia ID – IFR care 

monitorizează învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă în Universitatea din Bucureşti (CREDIS). 

Toate activitățile administrative ale Consiliului ID / IFR sunt asigurate de CREDIS. 

Art. 8 (1) Pozițiile de coordonator programe ID / IFR, membru al Consiliului ID / IFR și cea de președinte 

al Consiliului ID / IFR nu reprezintă funcții de conducere conform prevederilor Legii Educației Naționale 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 (2) Activitățile de coordonare a programelor ID / IFR, precum și cele din cadrul Consiliului ID / 

IFR sunt retribuite prin plata cu ora, pentru activități de management și coordonare, în statul de funcții 

ID-IFR. Suplimentar, se pot acorda majorări salariale stabilite de Consiliul Facultății, aprobate de Consiliul 

de Administrație al Universității din București. 

Art. 9 Prezentul Regulament a fost adoptat de Senatul Universităţii în şedinţa din data de 16.11.2022 

 


