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I. Dispoziţii generale 

1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul stabilirii modului de 

organizare şi desfăşurare a programelor de formare profesională prin intermediul 

studiilor superioare de licență (ciclul I); pregătirea funcționarilor publici cu statut 

special și specialiștilor civili prin intermediul studiilor superioare de master (ciclul 

II) la programele autorizate, prin forma de învăţământ la distanţă/on-line (în 

continuare - ID) în cadrul Academiei „Ştefan cel Mareˮ a Ministerului Afacerilor 

Interne (în continuare – Academia MAI). 

2. Prezentul regulament este elaborat în temeiul: 

- Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, 

(Monitorul Oficial nr.319-324, publicat 24.10.2014); 

- Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia - 

2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM nr. 944 din 14.11.2014; 

- Ordinul ME al Republicii Moldova nr. 474 din 24 mai 2016 Cu privire 

la aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi desfăşurarea 

învăţământului superior la distanţă. 

- Ordinul MECC nr.449 din 15.05.2020, cu privire la măsurile de 

funționare a instituțiilor de învățământ superior în perioada riscului de îmbolnăvire 

cu COVID-19; 

- Ordinul MECC nr.04/1-09/4562 din 22.08.2020, ref. Implimentarea 

Ordinului nr.449 din 15.05.2020 în anul universitar 2020-2021; 

- Ghidul utilizatorului Sistemului European de Credite 

Transferabile/ECTS 2015; 

- Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în 

învăţământul superior; 

- Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin 

HG nr. 1016 din 23.11.2017; 

- Recomandările-cadru de organizare a activităților didactice în sistem 

on-line în instituțiile de învățământ superior, pe perioada suspendării procesului 

educațional în sălile de studii, aprobat prin ordinul MECC nr. 366 din 20.03.2020; 

- Ordinul MECC nr.449 din 15.05.2020 cu privire la măsurile de 

funcţionare a instituţiilor de învățământ superior în perioada riscului de 

îmbolnăvire cu COVID-19; 

- Recomandările-cadru de organizare a activităților didactice în sistem 

on-line în instituțiile de învățământ superior, pe perioada suspendării procesului 

educațional în sălile de studii, aprobat prin scrisoarea MECC nr.04/1-09/4562 din 

22.08.2020; 

- Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare 

de master, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015; 

- Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulţilor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 193 din 24.03.2017; 
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- Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale Moldova 

Digitală 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.857 din 31.10.2013 aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr.857 din 31.10.2013 (Monitorul oficial al Republicii 

Moldova, 2013, nr.252-257, art.963); 

- Ordinul MECC nr. 1625 din 12.12.2019 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) şi 

integrate; 

- Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 120 din 10.02 

2020, cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru studii superioare de licenţă 

(ciclul I), de master (ciclul II) şi integrate; 

- Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de 

funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de 

învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continua. Anexa 1 la 

Hotărârea Guvernului RM 616 din 18.05.2016; 

- Deciziilor Parlamentului, Guvernului și Comisiei naționale 

extraordinare de sănătate publică, urmare a evoluției și tendinței situației 

epidemiologice a infecției COVID-19 în Republica Moldova. 

 

3. Noţiunile utilizate în prezentul regulament: 

- Învăţământ la distanţă (ÎD) – formă flexibilă instituţionalizată de 

învăţământ, realizat preponderent în mediul virtual de învăţare cu ajutorul 

tehnologiilor de instruire la distanţă; 

- Învăţământ superior la distanţă (ÎSD) – învăţământ la distanţă 

realizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior; 

- Instruire la distanţă (ID) – proces de interacţiune la distanţă a 

cadrului didactic cu cei ce învaţă (beneficiari), care reflectă toate componentele 

inerente procesului de instruire (obiective, conţinut, metode, forme de organizare, 

mijloace de instruire); 

- Tehnologie de instruire la distanţă (TID) – tehnologie de instruire, 

realizată în cea mai mare parte cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a 

comunicaţiilor, prin interacţiunea indirectă, sincronă sau / şi asincronă dintre 

beneficiari şi cadrele didactice; 

- Webinar – varietate a web-conferinţei, care poate fi realizată prin 

utilizarea aplicaţiilor speciale instalate pe fiecare calculator al participanţilor la 

procesul de comunicare pe baza unei platforme comunicaţionale, seminar 

desfăşurat on-line care presupune transmiterea concomitentă prin reţeaua Internet a 

diferitelor categorii de informaţie între participanţii la comunicare; 

- Mediu virtual de învăţare – spaţiul virtual în care se realizează 

activităţi de predare – învăţare – evaluare, folosind o varietate de instrumente şi 

resurse informaţionale; 

- Resursă educaţională digitală – obiect informaţional, reprezentat în 

format digital şi prezentat în formă de document sau program cu destinaţie 

educaţională şi ştiinţifică; 
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- Activitate tutorială – mijloc specific de desfăşurare a procesului 

educaţional de ÎD, care presupune realizarea şedinţelor periodice ale tutorilor cu 

beneficiarii, mediată de mijloace de comunicaţii electronice, având drept obiectiv 

de bază formarea beneficiarilor în procesul educaţional, furnizarea de informaţii 

didactice suplimentare, pregătirea în vederea studierii disciplinei; 

- Coordonator de program (tutore) – cadru didactic, care ghidează 

beneficiarii în procesul de predare – învăţare – evaluare pe parcursul programului 

de studii; 

- Administrator al platformei educaţionale – specialistul care asigură 

buna funcţionare a ÎD din punct de vedere tehnic. 

4. Învăţământul superior la distanţă/on-line este organizat în baza 

următoarelor principii: 

a) deschidere şi accesibilitate a serviciilor educaţionale în contextul 

formării profesionale iniţiale şi continue; 

b) asigurarea şanselor egale la educaţie a diverselor categorii sociale; 

c) sporirea calităţii şi eficienţei procesului educaţional, prin asigurarea 

complementarităţii funcţionale dintre comunicarea directă şi indirectă; 

d) valorificarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), ca 

modalitate de predare – învăţare – evaluare; 

e) diversitatea designului procesului educaţional, monitorizat pe 

platforme electronice; 

f) autonomia şi flexibilitatea învăţământului superior la distanţă bazat pe 

posibilitatea alegerii: conţinuturilor/programelor modulare, locului de instruire / 

autoinstruire, modalităţi de prezentare a conţinuturilor de învăţare la disciplinele 

studiate, timpului de învăţare, tehnologiilor de instruire la distanţă; 

g) abordarea sistemică a procesului de formare profesională prin 

corelarea componentelor: finalităţi de studii, conţinuturi, metode de predare, 

tehnologii didactice, activităţi de învăţare, sarcini de evaluare etc.; 

h) asigurarea feedbackului permanent. 

5. Scopul implementării învăţământului superior la distanţă/on-line în 

sistemul de învăţământ este de a diversifica şi dezvolta programele educaţionale de 

calitate prin utilizarea TIC şi de a satisface preferinţele beneficiarilor şi cerinţele 

pieţei muncii, prin flexibilizarea procesului de învăţământ superior şi sporirea 

eficienţei acestuia. 

6. Obiectivele organizării şi desfăşurării învăţământului superior la 

distanţă/on-line: 

a) sporirea calităţii formării profesionale; 

b) asigurarea condiţiilor de realizare a educaţiei conform noilor paradigme 

(centrarea pe cel ce învaţă; individualizarea traseului de formare 

profesională); 

c) delimitarea resurselor (informaţionale, umane, materiale, tehnice, 

metodico-didactice) necesare desfăşurării învăţământului superior la 

distanţă/on-line; 
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d) dezvoltarea unor paradigme de studii flexibile, racordate la necesităţile 

educaţionale ale beneficiarilor şi la exigenţele pieţei resurselor umane; 

e) facilitarea procesului de formare continuă; 

f) sporirea eficienţei procesului de studii; 

g) implementarea unor noi modalităţi de instruire; 

h) asigurarea accesului la studii/formare de calitate a persoanelor cu 

cerinţele educaţionale speciale. 

7. În realizarea programelor de formare profesională prin intermediul 

studiilor superioare la distanţă/on-line sunt antrenate următoarele părţi: 

beneficiarii, personalul didactic format din titularii disciplinelor, cadrele didactice 

care predau orele de contact direct, tutorii şi administratorii ai platformei 

educaţionale. 

8. Organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională prin 

intermediul studiilor superioare la distanţă/on-line se desfăşoară în mod sincron, 

ceea ce prevede interacţiunea în timp real dintre studenți şi cadre ştiinţifico-

didactice, titulari de curs sau tutore; blind learning. 

9. Programele de formare profesională prin intermediul studiilor 

superioare la distanţă/on-line presupun înlocuirea orelor de predare tradiţională cu 

activităţi on-line şi de studiu individual, desfăşurarea orelor prin sistem tutorial. 

10. Sistemul tutorial prevede activităţi în care studentul se află sub 

supravegherea directă a cadrelor didactice atât în activităţile de contact direct/on-

line, cât şi de tutoriat şi de evaluare. Studentul beneficiază de acţiuni de orientare şi 

consiliere din partea tutorilor. 

11. Organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională prin 

intermediul studiilor superioare la distanţă/on-line se va efectua pe platforma 

Moodle a Academiei sau altele (BigBlueBotone, Skype, Zoom, Google Meet sau 

una din clasele virtuale Microsoft Teams sau Google Classroom etc.). Accesarea, 

facilitarea şi supervizarea platformelor educaţionale se efectuează de 

administratorul platformei educaţionale şi de Secţia comunicații și tehnologii 

informaţionale din cadrul Academiei. 

 

II. MANAGEMNTUL FORMĂRII PROFESIONALE PRIN 

INTERMEDIUL STUDIILOR SUPERIOARE LA DISTANŢĂ/ON-LINE 

12. Programele de formare profesională prin intermediul studiilor 

superioare la distanţă/on-line pot fi realizate prin următoarele forme de învăţământ: 

curs on-line, ore practice on-line, training, webinar, teleconferinţă, testare on-line, 

lucrul individual, evaluare on-line etc., desfăşurate în cadrul unui mediu virtual de 

învăţare. Programele de formare profesională prin intermediul studiilor superioare 

la distanţă/on-line prevăd activităţi obligatorii, necesare de realizat în concordanţă 

cu obiectivele curriculare, printre care se regăsesc: 

a) activităţi de tutorat planificate în calendarul academic (cel puţin 2 

întâlniri timp de un an de studii); 

b) activităţi de evaluare curentă, periodică, referate, proiecte, alte 

activităţi individuale; 



 

6 
 

c) seminare, lucrări de laborator, lucrări practice şi alte lucrări cu 

prezentă auditorială obligatorie a studentului cu indicarea numărului exact de ore 

destinate acestor activităţi; 

d) studiu independent al unităţilor de conţinut al disciplinelor din planul 

de studii; 

e) elaborarea proiectului/tezei de an, raportului de practică, tezei de 

licenţă/master; 

f) evaluarea finală a competenţelor studenţilor se realizează în sesiuni 

programate semestrial, desfăşurate în prezenţa coordonatorului de disciplină şi a 

tutorelui în cadrul compusului universitar, iar evaluarea curentă (pe parcursul 

semestrului) se poate face atât în aule, cât şi la distanţă, la discreţia coordonatorului 

de disciplină. 

13.  Procesul didactic la forma de învățământ la distanţă/on-line este 

supervizat de: 

• Facultatea drept, ordine publică și securitate civilă; 

• Direcţiei studii şi management al calităţii; 

• Coordonatorii (responsabilii) de program, care monitorizează activitatea 

studenților pe durata cursului, verifică prezenţa on-line a studenţilor, 

acordă consultanţă, răspunde la întrebările acestora etc.; 

• Şefii de catedră, şefii de direcţii; 

• Cadre didactice/formatori ce asigură procesul didactic. 

14. Titularii de curs au rolul de a coordona studierea disciplinelor din 

programul de studii, de a elabora materialele didactice şi de a evalua 

rezultatele/performanţele studenților. 

15. Cadrele didactice/formatorii desfăşoară prin diferite platforme 

digitale, ore de contact direct prevăzute în program, ghidează activitatea studenților 

în procesul studierii disciplinei şi participă la evaluarea performanţelor studenților. 

Consultaţiile programate conform orarului se realizează atât individual, în grup, cât 

şi în forum organizat pe platforma educaţională a Academiei. 

16. Materialele ce urmează a fi plasate pe platforma moodle vor fi 

prezentate spre aprobare șefului de catedră. 

17. Șeful catedrei, şeful direcţiei va monitoriza și ține evidența 

materialelor plasate pe platforma moodle, precum și actualizarea periodică a 

acestora. 

18. Actualizarea materialelor plasate pe platformă se va efectua periodic, 

în funcție de modificările parvenite în curriculum și conținutul problemelor 

abordate, dar nu mai târziu decât la începutul semestrului în care se studiază 

unitatea de curs respectivă. 

19. Cadrul didactic/formatorul care a plasat materiale didactico-metodice 

pe platforma MOODLE poartă răspundere personală de calitatea materialului 

prezentat, veridicitatea datelor utilizate și respectarea dreptului de autor cu referire 

la diverse surse informaționale utilizate. 

20. Situațiile de conflict care pot apărea în procesul utilizării platformelor 

de învățare se vor soluționa de decan și, la necesitate de consiliul facultăţii. 
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21. Normarea activităţilor didactice se realizează în baza actelor 

normative în vigoare la nivel instituţional, ţinând cont de specificul realizării 

învăţământului la distanţă/on-line şi efortul titularului de curs/cadrului ştiinţifico-

didactic depus pentru elaborarea resurselor educaţionale digitale, menţinerea 

(actualizarea) lor de comunicare on-line cu studenții. 

 

III. SUPORTUL CURRICULAR PENTRU ÎSD/On-line 

22. Procesul de predare – învăţare - evaluare în cadrul ÎSD se realizează 

conform planului de învăţământ. Unităţile de conţinut a planurilor de învăţământ la 

programele de studii din cadrul ÎSD/On-Line respectă întocmai unităţile de 

conţinut a planurilor de învăţământ cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă, dar oferă 

posibilitatea de organizare flexibilă a activităţilor de instruire la decizia instituţiei 

de învăţământ. 

23. Pentru fiecare unitate de curs/modul din planul de învăţământ se 

elaborează Curriculumul unităţii de curs/modulului, ţinând cont de specificul ÎSD.  

24. ÎSD/On-Line se desfăşoară în baza materialelor metodico-didactice, 

care sânt în mod special adaptate la specificul studiilor la distanţă/on-line: curricula 

programului de studii, ghiduri, cursuri interactive multimedia, cursuri electronice, 

sisteme automatizate de testare, materiale didactice specifice, care pot fi difuzate 

atât prin intermediul purtătorilor electronici de informaţie, cât şi prin reţelele 

Intranet şi Internet. 

25. Resursele educaţionale digitale pentru ÎSD/On-Line pot conţine fişiere 

cu imagini, film, sunet, text, modele statice şi dinamice, obiecte din realităţi 

virtuale şi de modelări interactive, materiale cartografice, grafică de afaceri şi alte 

materiale didactice, necesare pentru organizarea procesului de învăţământ, în 

funcţie de finalităţile învăţării. 

26. Pentru programele de studii din cadrul ÎSD/On-Line se va elabora 

Ghidul studentului care reprezintă un suport informativ cu privire la 

particularităţile activităţii în cadrul programelor de formare profesională prin 

intermediul studiilor superioare la distanţă/on-line, în care sunt descrise activităţile 

didactice, calendarul academic şi alte informaţii necesare. 

27. Pentru a fi accesibil studenților, suportul curricular se va plasa pe site-

ul Academiei, Platforma MOODLE şi va fi utilizat prin diferite aplicaţii 

acceptate/elaborate de Academie, în dependenţă de posibilităţile de acces ale 

studenților. 

28. Materialele didactice electronice la curs vor fi plasate/publicate pe 

diferite dispozitive, vor fi recomandate studenților, de asemenea vor fi 

recomandate şi pe suporturi letrice. 

29. La cursurile care solicită suplimentar consultarea unor titluri de 

referinţă – manuale, tratate, documente etc., Academia va asigura studenților 

condiţii de documentare în biblioteca Academiei. 

30. Criteriile de elaborare a suportului curricular on-line, materialelor 

metodico-didactice on-line pentru programele de studii la distanţă/on-line se 

elaborează în cadrul Facultății. 



 

8 
 

31. În cazul catedrei Activitate specială de investigaţii şi anticorupţie vor 

fi plasate pe platformă doar materiale cu caracter public, materialele ce poartă 

caracter secret pot fi studiate în sala de lectură a bibliotecii speciale a Academiei. 

32. Studentul antrenat în procesul de învăţământ la distanţă/on-line va 

primi următoarele materiale şi informaţii prin mediile de comunicare puse la 

dispoziţie în Academie: 

- suportul curricular în variantă electronică (în mod gratuit). După caz, 

studentul poate primi şi materiale didactice auxiliare însoţitoare; 

- orarul activităţilor didactice programate; 

- programarea evaluării curente, periodice, semestriale; 

- programarea evaluării finale cu menţionarea datei, formei de evaluare etc. 

 

IV. ADMITEREA LA STUDII ŞI CONDIŢIILE DE REALIZARE A ÎSD 

 

33. Admiterea la programele ÎSD se face în baza criteriilor generale de 

admitere stabilite de către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării. Criteriile 

specifice de admitere se stabilesc de senatul Academiei. 

34. Studenţii înmatriculaţi la ÎSD încheie Contractul de studii cu 

Academia. 

35. Durata studiilor pentru programele ÎSD se stabileşte de către senatul 

Academiei, dar nu poate fi mai mică decât cea prevăzută la programele 

corespunzătoare organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă. Durata studiilor în 

cadrul ÎSD se stabileşte de către senatul Academiei. 

36. În baza planului de învăţământ se elaborează calendarul academic 

pentru ÎSD, în care se indică activităţile obligatorii ale procesului de instruire, 

inclusiv cele de tutorat. 

37. Evaluarea finalităţilor de studii şi a competenţelor, promovarea, 

mobilitatea, întreruperea studiilor, transferul, exmatricularea şi restabilirea la studii 

a beneficiarilor se realizează conform Regulamentului de organizare a studiilor 

superioare de licenţă (ciclul I) şi integrate. 

38. Absolvenţilor care au parcurs programe de ÎSD şi au acumulat integral 

numărul de credite transferabile prevăzut în programul de studii li se eliberează 

diplome / certificate de studii şi suplimente respective. 

 

V. INSTRUMENTELE TIC ȘI DIRECȚIILE DE UTILIZARE A 

INSTRUMENTELOR TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-

CERCETARE-EVALUARE ÎN CADRUL ACADEMIEI 

39.  Instrumentele TIC utilizate în procesul de 

predare/învăţare/cercetare/evaluare pot fi divizate în următoarele 

categorii: 

- Echipamente de prezentare: monitoare video, proiectoare multimedia, 

table interactive. Asigură perceperea vizuală şi sonoră pasivă sau interactivă a 

datelor în format digital pentru auditoriul individual sau de grup. 
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- Echipamente de stocare: diverse medii de stocare a datelor: 

magnetice, optice, mixte. Creşterea capacităţilor de stocare este însoţită de 

compactarea dimensiunilor, creşterea portabilităţii şi a siguranţei datelor. În 

consecinţă 

- Echipamente specializate: de transmitere a imaginilor, secvenţelor 

video şi sonore. Deosebit de utile s-au dovedit a fi echipamentele pentru 

digitalizarea documentelor tipărite – scannerele. Utilizarea lor a permis extinderea 

exponenţială a cantităţii de informaţie digitală şi a servit drept imbold pentru 

dezvoltarea formatelor multimedia. 

- Resurse pasive – documente text, imagini, secvenţe sonore sau video, 

dicţionare digitale, care pot fi accesate în bază legală, amplasate local, pe un suport 

de date sau în Reţea. 

- Obiecte de învăţare standardizate – obiecte interactive, care permit 

intervenţia persoanei instruite pentru realizarea unor activităţi practice, exerciţii 

sau teste, realizate în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu, cel 

mai cunoscut fiind setul de standarde SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model). 

- Mijloacele software şi hardware folosite pentru organizarea 

procesului de comunicare, atât sincron, cât şi asincron. Dintre instrumentele 

universale pentru comunicare sincronă individuală sau în grup, cele mai cunoscute 

sunt: Skype, Zoom, Google Meet, CISCO, sisteme specializate pentru video-

difuzare şi videoconferinţe etc. Numărul şi varietatea lor creşte continuu. Din 

instrumentele pentru comunicarea asincronă cele mai des utilizate sunt: email, 

forumuri, bloguri, grupuri de discuţii, repozitorii pentru imagini, texte şi video 

(Slideshare, Google albums, YouTube etc). Specificul aplicaţiilor comunicaţionale 

este posibilitatea de a transmite informaţia în timp real. Mijloacele hardware în 

aspect comunicaţional sunt serverele de date, Internet, canalele de comunicaţii şi 

dispozitivele de reţea, care asigură transmiterea fizică a informaţiei. 

40. Utilizarea instrumentelor TIC de către titularii unităților de curs se va 

realiza sub diferite forme. 

41. În cadrul seminarelor, lucrărilor practice, instrumentele TIC vor fi 

utilizate în funcție de specificul activităților enumerate în corespundere cu 

prevederile curriculare. 

42. În cadrul învățământului la distanță, mijloacele TIC din dotarea 

Academiei „Ștefan cel Mare”, vor fi utilizate pentru realizarea următoarelor 

activități: cursuri on-line, testare on-line, interacțiune on-line cu 

studenții/cursanţii/audienţii în vederea ghidării studiului independent, alte activități 

prevăzute de programul de studiu. 

43. În activitățile de cercetare, utilizarea instrumentelor TIC, se va realiza 

în cadrul web conferințelor, webinarelor, interacțiunii în regim on-line cu studenții 

în vederea monitorizării investigațiilor științifice, efectuarea activităților didactice 

în cadrul școlii doctorale etc. 
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VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STUDENTULUI 

44. Studenții Academiei „Ștefan cel Mare” au drepturi și obligații care 

decurg din legislația în vigoare, din Carta și regulamentele Academiei, precum și 

din prevederile contractului de studii universitare. 

45. Drepturile: 

a) folosirea spațiilor Academiei „Ștefan cel Mare” conform orarului 

elaborat;  

b) utilizarea rețelei Internet, a tehnicii de calcul și multimedia, aflată în 

dotarea laboratoarelor de informatică, a laboratoarelor de specialitate, sălilor de 

studii și a sălilor din cadrul Departamentului informaţional biblioteconomic; 

c) utilizarea resurselor de învățământ necesare procesului de pregătire, 

aflate în dotarea laboratoarelor, sălilor de studii din cadrul Academiei „Ștefan cel 

Mare”, în baza contului de utilizator și a parolei de acces pe platforma e-learning;  

d) accesarea materialelor încărcate pe platforma e-learning, la unitățile de 

curs studiate în cadrul programului de pregătire;  

e) informarea cu privire la orarul activităților didactice, a examenelor şi 

tezelor de licenţă, master, precum și a altor informații furnizate;  

f)  realizarea comunicării dintre student și coordonatorul unităţii de curs 

sau tutore, prin folosirea tehnicilor electronice de calcul (e-mail, forumuri de 

discuții, videoconferințe, chat);  

46. Obligațiile studenților: 

a) respectarea prevederilor înscrise în Carta și regulamentele Academiei 

„Ștefan cel Mare”, cu privire la folosirea spațiului de învățământ;  

b) utilizarea resurselor hardware și acelor software ale Academie „Ștefan 

cel Mare” exclusiv în cadrul procesului de pregătire aferent programului de studiu 

la care este înmatriculat; 

c) utilizarea resurselor materiale care sunt puse la dispoziție într-o 

manieră care să nu prejudicieze integritatea acestora;  

d) păstrarea confidențialității asupra numelui de utilizator și a parolei 

pentru accesul la platforma virtuală, prin intermediul cărora accesează platforma e-

learning din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”. Studentului i se interzice 

comunicarea numelui de utilizator și a parolei proprii pentru accesul la platforma 

virtuală, către orice persoană terță, precum și utilizarea numelui de utilizator și a 

parolei ale altei persoane pentru accesul la platforma virtuală; 

e) interzicerea copierii produselor informatice pentru care Academia 

„Ștefan cel Mare” are licența de exploatare (dreptul de autor, antiplagiat); 

f)  interzicerea copierii și/ sau distribuirii materialelor didactice 

(resurselor de învățământ) plasate pe platforma e-learning;  

g)  utilizarea resurselor Internet exclusiv în cadrul procesului de pregătire 

specific formării prin programul de studiu la care este înmatriculat;  

h)  respectarea ordinii, a moralității și a disciplinei în relațiile cu studenții 

și cadrele didactice, în cazul utilizării tuturor spațiilor din Academia „Ștefan cel 

Mare”, inclusiv în cadrul platformei virtuale;  
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i) respectarea integrității patrimoniului material și informațional al 

Academiei „Ștefan cel Mare”;  

47. Restricții în utilizarea resurselor Hardware și Software în sălile de calcul: 

a) se realizează operaţiuni conform prevederilor curriculare la 

disciplinele respective; 

b) eventualele probleme sau deficiențe se semnalează imediat 

persoanelor competente în domeniu/responsabile de TIC; 

c) în procesul utilizării Internet-ului este strict interzisă accesarea site-

urilor cu conținut erotic, pornografic, violență, jocurile on-line; 

d) este interzisă copierea fișierelor cu volum sporit (cu extensia avi, 

mpeg, mov, iso, etc.) din Internet – fapt care ar periclita nivelul traficului general 

al Academiei; 

e) este interzisă conectarea calculatoarelor personale la rețeaua locală a 

Academiei fără acordul personalului responsabili pentru aceasta; 

f) în procesul utilizării Internet-ului studentul are dreptul să acceseze 

doar site-uri cu conținut informaţional, științific, educativ sau cultural; 

g) este interzis instalarea și activarea aplicațiilor cu destinație distractivă 

(jocuri, aplicații multimedia, etc.).  

 

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI ȘTIINȚIFICO-

DIDACTIC, DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI ALTOR CATEGORII 

DE PERSONAL 

 

48. Personalul științifico-didactic, didactic, didactic auxiliar și alte 

categorii de personal au drepturi și obligații care decurg din legislația în vigoare, 

din Carta și regulamentele Academiei „Ștefan cel Mare”, din prevederile 

contractului individual de muncă și a fișei postului. 

49. Drepturile personalului științifico-didactic, didactic, didactic auxiliar 

și altor categorii de personal cu activități în cadrul platformei e-learning sunt 

următoarele: 

a) dreptul de folosire a spațiilor Academiei, conform contractului 

individual de muncă și fișei postului și a drepturilor care decurg din legislația în 

vigoare, din Carta și regulamentele Academiei;  

b)  utilizarea rețelei Internet, precum și a tehnicii multimedia, aflată în 

dotarea laboratoarelor de specialitate;  

c)  utilizarea resurselor de învățământ necesare procesului de pregătire, 

aflate în dotarea sălilor și laboratoarelor Academiei;  

d)  accesarea paginilor web pentru unitățile de curs coordonate/ tutorate/ 

predate în cadrul programului de pregătire în baza contului de utilizator și a parolei 

de acces pe platforma e-learning din cadrul Academiei;  

e)  accesul la mijloacele de realizare a comunicării bidirecționale cu 

studenţii/ cursanţii (email, forumuri, videoconferințe, chat);  

f) participarea la programele anuale de instruire privind utilizarea 

tehnologiei e-learning organizate în cadrul Academiei;  
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g)  beneficierea de asistență și suport din partea administratorului 

platformei e-learning și SCTI pentru desfășurarea activităților din cadrul acesteia. 

 

50. Obligațiile personalului științifico-didactic, didactic, didactic auxiliar 

și altor categorii de personal sunt următoarele: 

a) respectarea prevederilor înscrise în Carta și regulamentele Academiei, 

precum și a prevederilor contractului de muncă și a fișei postului, cu privire la 

folosirea spațiilor Academiei;  

b)  utilizarea resurselor hardware și acelor software ale Academiei 

exclusiv în scopul realizării atribuțiilor de serviciu;  

c)  folosirea resurselor materiale care îi sunt puse la dispoziție în cadrul 

laboratoarelor într-o manieră care să nu prejudicieze integritatea acestora; 

d) păstrarea confidențialității asupra numelui de utilizator și a parolei 

pentru accesul la platforma virtuală. Personalului științifico-didactic, didactic 

auxiliar și altor categorii de personal i se interzice comunicarea numelui de 

utilizator și parolei proprii pentru accesul la platformă către orice persoană terță, 

precum și utilizarea numelui de utilizator și a parolei ale altei persoane pentru 

accesul la platforma virtuală;  

e)  interzicerea copierii produselor informatice pentru care Academia are 

licență de exploatare;  

f)  interzicerea copierii și/sau distribuirii materialelor didactice 

(resurselor de învățământ) astfel puse la dispoziție în cadrul platformei e-learning, 

la care personalul științifico didactic, didactic, didactic auxiliar și alte categorii de 

personal cu activități în cadrul platformei e-learning are acces, conform fișei 

postului, reglementărilor interne;  

g)  utilizarea resurselor Internet exclusiv pentru realizarea atribuţiilor de 

serviciu; 

h) respectarea normelor etico-morale în relațiile cu studenții și cu 

personalul științifico-didactic, didactic, didactic auxiliar și alte categorii de 

personal, în cazul utilizării tuturor spațiilor din Academie, inclusiv în cadrul 

platformei virtuale; 

i) respectarea integrității patrimoniului material, informațional și 

informatic al Academiei. 

51. Mentenanţa tehnicii de calcul este asigurată de SCTI. 

  

VIII. EVALAUREA ŞI ACREDITAREA PROGRAMELOR ÎSD 

 

52. Evaluarea externă a calităţii programelor de învăţământ superior la 

distanţă se realizează de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în 

Educație și Cercetare sau o altă agenţie de evaluare a calităţii, înscrisă în Registrul 

European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. 

53. Autoevaluarea şi evaluarea internă a calităţii programelor de 

învăţământ superior la distanţă sânt realizate de către Facultatea drept, ordine  
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