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Regulament privind organizarea programelor de formarea profesională continuă la 

distanță în cadrul DFPC, USEFS 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul stabilirii modului de organizare şi desfăşurare a 

programelor de formare profesională continuă prin forma de învăţământ la distanţă/online (în 

continuare - ID) în cadrul Departamentului Formare Profesională Continuă (în continuare - 

DFPC), subdiviziune a Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport din Chişinău (în 

continuare - USEFS).  

 

2. Regulamentul a fost elaborat în temeiul următoarelor acte normative:  

- Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial nr. 319 - 

324, publicat 24.10. 2014), Titlul VII. învăţarea pe tot parcursul vieţii;  

-  Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia - 2020”, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului RM nr. 944 din 14.11.2014;  

- Norme metodologice privind formarea profesională continuă. Aprobat METS al RM nr. 549 

din 16.11.2005;  

- 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; 

- Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue, aprobat prin HG nr. 

1224 din 9 noiembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 345 -351, 

art. 1424); Versiune în vigoare din data 31.03.17 în baza abrogării prin HG 193 din 24.03.17, 

M092-102/31.03.17 art. 266;  

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

nr. 193 din 24.03.2017; 

- Concepţia Sistemului informaţional educaţional, aprobat prin HG nr. 270 din 13 aprilie 2007 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 051, art. 383);  

- Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale Moldova digitală 2020, aprobată 

prin HG nr. 857 din 31.10.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 252-

257, art. 963); 

 - Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional-tehnic şi 

din cadrul serviciilor de asistenţă psihopedagogică, aprobat prin ordinul MECC nr. 1091 din 

07.10.2020;  

- Standarde de competentă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general. 

Aprobat prin ordinul MECC nr. 623 din 28 iunie 2016; 

- 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;  

- Strategia USEFS privind formarea profesională continuă pentru perioada 2021-2025, aprobată 

la ședința Senatului USEFS, proces-verbal nr. 9 din 30.03.2021; 

- Strategia de dezvoltare a DFPC din cadrul USEFS 2018-2022; aprobata la sedinta Senatului 

USEFS, proces-verbal nr. 4 din 12.01.2018; 

- Statutul Departamentului Formare profesională Continuă din cadrul Universității de Stat de 

Educație Fizică și Sport, aprobat la ședința Senatului USEFS, proces-verbal nr. 9 din 

30.03.2021; 



 

4 

 

Regulament privind organizarea programelor de formarea profesională continuă la 

distanță în cadrul DFPC, USEFS 

- Procedura privind inițierea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, 

aprobată la ședința Senatului USEFS, proces-verbal nr. 1 din 28.09.2017;  

- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Formare Profesională 

Continuă a Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport din Chişinău, aprobat la ședința 

Senatului USEFS, proces-verbal nr. 5 din 01.02. 2018; 

- Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului coordonator de formare profesională 

continuă din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, aprobat la ședința 

Senatului USEFS, proces-verbal nr. 4 din 11.02.2020. 

 

3. Noţiunile utilizate în prezentul regulament: 

- Învăţământ la distanţă (ÎD) - forma flexibilă instituţionalizată de învăţământ, realizat 

preponderent în mediul virtual de învăţare cu ajutorul tehnologiilor de instruire la distanţă;  

- Instruire la distanţă (ID) - proces de interacţiune la distanţă a cadrului didactic cu cei ce învăţă 

(beneficiarii), care reflectă toate componentele inerente procesului de instruire (competenţe/ 

finalităţi, conţinut, metode, forme de organizare, mijloace de instruire);  

- Tehnologiile de instruire la distanţă (TID) - tehnologiile de instruire, realizată în cea mai mare 

parte cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, prin interacţiunea indirectă, 

sincronă, sau/şi asincronă dintre beneficiari cu formatorii;  

- 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 diferitor categorii de informaţii între participanţi la 

comunicare;  

- Mediul 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;  

- Activitate tutorială - mijloc specific de desfăşurare a procesului educaţional de ID, care 

presupune realizarea şedinţelor periodice ale cadrelor didactice (tutore) cu beneficiarii, 

mediată de mijloace de comunicaţii electronice, 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 

platformei digitale.  

 

4. Scopul implementării programelor de formăre profesională continuă la distanţă de către DFPC 

din cadrul USEFS este de a spori accesibilitatea formabililor la instruire, oferirea şanselor egale, 

dezvoltarea posibilităţilor de autoinstruire şi individualizare a traseului de formare şi dezvoltare 

profesională a beneficiarilor, asigurând flexibilitatea organizării programelor de formare 

profesională continuă; dezvoltarea şi diversificarea programelor de formare profesională 

continuă prin valorificarea tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor (TIC).  
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5. În realizarea programelor de formare profesională continuă la distanţă sunt antrenate 

următoarele părţi: cursanţi/formabili (cadre didactice din instituţii de învăţământ general, 

extrașcolar, profesional-tehnic, superior), personal didactic (titularii de curs, coordonatori de 

programe), administratori ai platformei educaţionale.  

 

6. Organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională continuă la distanţă se 

desfăşoară în mod sincron, ceea ce prevede interacţiunea în timp real dintre formabili şi cadre 

ştiinţifico-didactice, titulari de curs sau tutore; blind leaming.  

 

7. Programele de formare profesională continuă la distanţă presupun înlocuirea orelor de predare 

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

 

8. Sistemul tutorial prevede activităţi în care formabilul se află sub supravegherea directă a 

cadrelor didactice atât în activităţile de contact direct/online, cât şi de tutoriat, de evaluare. 

Formabilul beneficiază de acţiuni de orientare şi consiliere din partea tutorilor. 

 

9. Organizarea şi desfaşutrarea programelor de formare profesională continuă la distanţă se va 

efectua pe platformele: BigBlueBotone, Skype, Zoom, Google Classroom etc.). Accesarea, 

facilitarea şi supervizarea platformelor educaţionale se efectuiează de administratorul 

platformei educaţionale şi de Secţia Tehnologii Informaţionale.  

 

 

II. MANAGEMENTUL PROCESULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ  

LA DISTANŢĂ 

 

10. Programele de formare profesională continuă la distanţă 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 continuă la distanţă prevăd activităţi obligatorii, 

necesare de realizat în concordanţă cu obiectivele curriculare, printre care se regăsesc:  

a) activităţi de tutoriat planificate în calendarul academic;  

b) activităţi de evaluare curentă, proiecte, alte activităţi individuale;  

c) curs/seminare la distanţă cu prezenţa on-line obligatorie a cursantului/formabilului cu 

indicarea exactă a numărului de ore destinate acestor activităţi;  

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

e) evaluarea finală a competenţelor cursanţilor/formabililor.  

 

11. Procesul didactic în format la distanţă este supervizat de:  

a) Consiliul coordonator de formare profesională continuă din cadrul USEFS;  

b) Departamentul Formare Profesională Continuă;  

c) Coordonatorii (responsabilii) de program, care monitorizează activitatea formabililor pe 

durata cursului, verifică prezenţa online a cursanţilor, acordă consultanţă, răspunde la 

întrebările acestora etc.  

d) Cadre didactice ce asigură programul de formare profesională continuă.  
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12. 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 ale formabililor.  

 

13. Cadrele didactice desfăşoară prin diferite platforme digitale stabilite de DFPC, ore de contact 

direct prevăzute în program, ghidează activitatea cursanţilor în procesul studierii disciplinei 

şi participă la evaluarea performanţelor formabililor. Consultaţiile programate conform 

orarului se realizează atât individual, în grup, cât şi în forum organizat on-line.  

 

14. Normarea activităţilor didactice se realizează în baza actelor normative în vigoare la nivel 

instituţional, ţinând cont de specificul realizării învăţământului la distanţă şi efortul titularului 

de curs/cadrului ştiinţifico-didactic depus pentru elaborarea resurselor educaţionale digitale, 

menţinerea (actualizarea) lor de comunicare online cu formabilii.  

 

 

III. SUPORTUL CURRICULAR PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ  

CONTINUĂ LA DISTANȚĂ 

 

15. Procesul de predare-învăţare-evaluare la distanţă se realizează conform programelor/curricula 

pentru programele de formare profesională continuă şi recalificare/specializare/calificare 

profesională suplimentară. 

 

16. Unităţile de conţinut din planurile de învăţământ la programele de formare profesională 

continuă respectă întocmai unităţile de conţinut a programelor de învăţământ, organizate la 

forma de învăţământ tradiţională/cu frecvenţă, dar oferă posibilitatea de organizare şi 

realizarea flexibilă a activităţilor de instruire la decizia Consiliului coordonator al USEFS.  

 

17. Pentru fiecare unitate de curs/modul din planul de învăţământ se elaborează Curriculumul 

unităţii de curs/modulului, ţinând cont de specificul programelor de formare profesională 

continuă.  

 

18. Formarea profesională continuă la distanţă se desfăşoară în baza suportului curricular, în mod 

special adaptat la specificul studiilor la distanţă: curricula programului de studii, ghiduri, 

cursuri interactive multimedia, cursuri electronice, sisteme automatizate de testare, materiale 

didactice specifice, care pot fi difuzate atât prin purtători electronici de informaţie, cât şi prin 

reţelele Intranet şi Internet.  

 

19. Resursele educaţionale digitale pentru programele de formare profesională continuă 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 formare, în funcţie de finalităţile 

învăţării.  
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20. Pentru programele de formare profesională continuă se va elabora Ghidul cursantului care 

reprezintă un suport informativ cu privire la particularităţile activităţii în cadrul programelor 

de formarea profesională continuă la distanţă, în care sunt descrise activităţile didactice, 

calendarul academic şi alte informaţii necesare.  

 

21. Pentru a fi accesibil formabililor, suportul curricular se va plasa pe site-ul USEFS şi va fi 

utilizat prin diferite aplicaţii acceptate/elaborate de universitate, în dependenţă de posibilităţile 

de acces ale formabililor.  

 

22. Materialele didactice electronice la curs vor fi plasate/publicate pe diferite dispozitive, vor fi 

recomandate cursanţilor.  

 

23. La cursurile care solicită suplimentar consultarea unor titluri de refrinţă - manuale, tratate, 

documente etc. DFPC va asigura cursanţilor condiţii de docujmentare în biblioteca ştiinţifică 

a universităţii.  

 

24. Criteriile de elaborare a suportului curricular on-line, a materialelor metodico - didactice on-

line pentru programele de formare profesională continuă la distanţă se elaborează în cadrul 

DFPC şi se aprobă de Consiliul Coordonator de formare profesională continuă din cadrul 

USEFS.  

 

25. Formabilul antrenat în procesul de învăţământ la distanţă va primi următoarele materiale şi 

informaţii prin mediile de comunicare puse la dispoziţie de DFPC:  

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

şi materiale didactice auxiliare însoţitoare;  

- orarul activităţilor didactice programate;  

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

 

 

IV. ADMITEREA LA PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ  

CONTINUĂ LA DISTANȚĂ 

 

26. Admiterea la programe de formare profesională continuă la distanţă se face în baza criteriilor 

generale de admitere stabilite de USEFS în baza Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Departamentului Formare Profesională Continuă a Universităţii de Stat de 

Educație Fizică și Sport din Chişinău, aprobat la ședința Senatului USEFS, proces-verbal nr. 

5 din 01.02. 2018; Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la cursuri de 

recalificare în domeniul Științe ale Educației și Științe ale Sportului, aprobat la ședința 

Senatului USEFS, proces-verbal nr. 2 din 26.09. 2018. 

 

27. Cursanţii înmatriculaţi la programele de formare profesională continuă la distanţă încheie un 

Contract de studii cu USEFS.  
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28. Durata studiilor pentru programele de formare profesională continuă la distanţă se stabileşte 

de către Senatul USEFS la propunerea Consiliul Coordonator de formare profesională 

continuă din cadrul USEFS şi nu poate fi mai mică decât cea prevăzută la programele de 

formare profesională continuă la forma de învăţământ cu frecvenţă.  

 

29. In baza programelor de formare profesională continuă se elaborează calendarul academic 

pentru forma de învăţământ la distanţă, în care se indică activităţile de contact direct, lucrul 

individual şi cele de tutoriat/consultaţii pentru formabili.  

 

30. Evaluarea finalităţilor de studii şi a competenţelor formabililor, promovarea, întreruperea 

studiilor, exmatricularea şi restabilirea la studii a cursanţilor se va realiza conform 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Formare Profesională 

Continuă a Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport din Chişinău (2018); 

Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la cursuri de recalificare în 

domeniul Științe ale Educației și Științe ale Sportului (2018). 

 

31. Absolvenţilor care au parcurs programe de formare profesională continuă la distanţă şi au 

acumulat integral numărul de credite transferabile prevăzut în programul de învăţământ li se 

eliberează certificate de formare profesională continuă / diplome de studii şi suplimentele 

respective.  

 

 

V. ASIGURAREA TEHNICO - MATERIALĂ A PROCESULUI DE FORMARE 

PROFESIONALĂ CONTINUĂ LA DISTANȚĂ 

 

32. Pentru realizarea programelor de formare profesională continuă la distanţă/on-line se constituie 

baza tehnico - materială din următoarele componente:  

a) sistem de web conferinţe video şi aplicaţiile Google Suite;  

b) mijloace tehnico-materiale: echipamente audio şi video, dispozitive de înregistrare şi 

stocare a informaţiei pentru crearea resurselor educaţionale digitale;  

c) soft-uri specializate necesare pentru desfăşurarea formării profesionale continue la 

distanţă;  

d) echipamente de stocare a resurselor educaţionale digitale (repozitoriu, cloud server, 

biblioteca electronică etc.).  

e) mijloace de comunicaţii electronice pentru accesarea cursurilor în format electronic 

(reţele interne etc.);  

f) tehnologii Web 2.0 de comunicare on-line cu acces deschis, proiectate în jurul unor 

funcţionalităţi asemănătoare;  

g) laborator de creare şi dezvoltarea a tutorealelor video;  

h) sistem de management şi baze de date de evidenţă a activităţilor de formare;  

i) săli cu calculatoare şi laptop-uri pentru asigurarea procesului de formare profesională 

continuă.  
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VL FINANŢAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ  

CONTINUĂ LA DISTANŢĂ 

 

33. Formarea profesională continuă la distanţă se va finanţa din următoarele surse:  

a) taxe de studii;  

b) surse bugetare din diferite fonduri;  

c) surse financiare alocate de diferiţi agenţi economici;  

d) surse provenite din proiecte internaţionale;  

e) donaţii şi alte surse.  

 

34. Resursele financiare prevăzute pentru achitarea taxelor de studii, sunt achitate în contabilitatea 

universităţii în baza contractului încheiat şi a devizului de cheltuieli elaborat în conformitate 

cu actele normative în vigoare.  

 

35. Devizele de cheltuieli pentru achitarea taxelor de studii sunt stabilite anual prin hotărârea 

Consiliului de dezvoltare strategică a USEFS.  

 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

 

36. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării în şedinţa Senatului USEFS.  

 

37. Regulamentul poate fi completat sau modificat prin Hotărârea Senatului USEFS. 


