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PLAN OPERAŢIONAL 
pentru anul 2019 

 
 

Prezentul Plan operaţional anual ţine seama de Planul strategic al Departamentului pentru 
Programe ID-IFR (DIDIFR), în vigoare pentru perioada 2016-2020. 

 
DIDIFR coordonează programe de studii universitare de licenţă, organizate în formele de 

învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, precum şi programe de studii universitare de master, 
organizate în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. Prin intermediul DIDIFR se  asigură 
respectarea standardelor pedagogice şi calitatea programelor de instruire, în colaborare cu 
facultăţile Universităţii din Craiova. 

 
Pe parcursul anului 2019, Consiliul DIDIFR va acţiona pentru îndeplinirea următoarelor 

misiuni şi obiective: 
Nr 
crt 

Activitate Perioada Persoana sau structura 
responsabilă 

1 Consilierea formatorilor, coordonatorilor şi 
tutorilor, desemnaţi pentru programele ID-FR, în 
utilizarea platformelor comunicaționale 
“Moodle” şi Tesys și elaborare materiale de 
studiu. 

8.01 –
20.12.2019 

Consiliul DIDFR 
Dănciulescu Daniela 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 

2 Monitorizarea utilizării platformelor de e-
learning Moodle şi Tesys 

8.01 –
20.12.2019 

Dănciulescu Daniela 
Colhon Mihaela 

3 Elaborare Raport de activitate pentru anul 2019 8.01.-
10.03.2019 

Dănciulescu Daniela 
Crăciun Liviu 

4 Monitorizarea îndeplinirii prevederilor cuprinse 
în Planul strategic al DIDFR şi în Planul 
operaţional anual. 

8.01 –
20.12.2019 

Consiliul DIDFR 

5 Actualizarea informaţiilor privitoare la 
programele ID-FR, pe pagina web a DIDFR din 
site-ul principal al Universităţii. 

8.01-
20.12.2019 

Dănciulescu Daniela 
Colhon Mihaela 

6 Stabilire cifre de şcolarizare pentru programele 
de studii ID-FR din universitate. 

8-15.01.2019 Dănciulescu Daniela 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 
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Nr 
crt 

Activitate Perioada Persoana sau structura 
responsabilă 

7 Analiză conformității planurilor de învățământ 
cu standardele ARACIS și elaborare propuneri 
de îmbunătățire 

8-30.01.2019 Dănciulescu Daniela 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 

8 Revizuirea procedurilor proprii în vederea 
îmbunătăţirii calităţii  şi creşterii performanţelor 
programelor ID/FR.Avizare de către Senatul 
Universității din Craiova 

10.02.-
20.05.2019 

Consiliul DIDFR 

9 Transmiterea documentaţiei privind bugetul 
aferent programelor de studii ID-FR şi costurile 
medii pe student înmatriculat în programele ID-
FR, precum şi a propunerilor privind cuantumul 
taxelor de şcolarizare din anul universitar 2019-
2019, către Senatul universitar. 

01-15.05.2019 Dănciulescu Daniela 
 

10 Afișare informaţii privitoare la metodologia de 
admitere și cifra de școlarizare în cadrul 
programelor ID-FR, pe pagina web a fiecărei 
facultăți ce gestionează programme IDIFR 

15-30.05.2019 Dănciulescu Daniela 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 
 

11 Colaborarea cu facultăţile pentru întocmirea 
contractelor şi convenţiilor încheiate cu 
partenerii pentru derularea programelor ID-FR. 

01-30.05.2019 Dănciulescu Daniela 
Crăciun Liviu 
Colhon Mihaela 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 

12 Instruirea coordonatorilor de disciplină din 
cadrul programelor de studiu forma ID şi IFR, 
privind producerea de materiale didactice în 
format ID/FR 

01-30.05.2019 Dănciulescu Daniela 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 

13. Colaborarea cu facultăţile pentru definitivarea 
contractului de şcolarizare şi a contractului anual 
de studii, semnate de universitate cu fiecare 
student înmatriculat la un program ID/FR. 

01.05-
30.06.2019 

Consiliul DIDFR 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 
 

14. Aplicarea procedurilor de evaluare a calității în 
cadrul programelor ID-FR. 

01-30.06.2019 Consiliul DIDFR 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 

15. Evaluare materiale de studiu în tehnologia 
IDIFR.Elaborare sugestii de îmbunătățire. 

01-30.07.2019 Dănciulescu Daniela 
Consiliul DIDFR 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 

16. Conlucrarea cu facultăţile care oferă programe 
de studii ID şi/sau IFR, în procesul de întocmire 
a Statelor de funcţii asociate acestor programe. 

15.05 – 
31.08.2019 

Consiliul DIDFR 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 

17. Avizare state de funcții la programele IDIFR 01-20.09.2019 Dănciulescu Daniela 
 

18 Instruirea coordonatorilor şi tutorilor din cadrul 
programelor de studiu forma ID şi IFR, privind 
derularea activităților în format ID/FR şi 
interacţiunea cu studenții de la forma IDIFR,  

01-30.09.2019 Consiliul DIDFR 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 

19. Actualizarea platformelor de studiu cu 
materialele de studiu 

20-30.09.2019 Dănciulescu Daniela 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 
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Nr 
crt 

Activitate Perioada Persoana sau structura 
responsabilă 

20. Elaborare orare 25-30.09.2019 Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 

21. Monitorizare derulare activități didactice la 
progremele de studiu forma ID sau FR 

1.10-
20.12.2019 

Dănciulescu Daniela 
Responsabilii IDIFR la 
nivel de facultăți 

 
 

Director al DIDIFR, 
Conf. Univ. Dr. Daniela DĂNCIULESCU  

 
 
 
 


