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1. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. În Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” (UCDC sau Universitate) se 

organizează forma de învăţământ terţiar nonuniversitar (ITN) în conformitate cu;  

- Legea Educației Naţionale  nr. 1/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014, privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 

cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative; 

- Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5346/2011 privind aprobarea criteriilor 

generale de admitere în învăţământul postliceal; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de 

calificare obţinute prin Sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor; 

- Ordinul Ministrului Educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4342/2015 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, 

organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate. 

 

Art. 2. Funcționarea învăţământului terţiar nonuniversitar în Universitatea Creştină 

„Dimitrie Cantemir”  se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare şi a prezentului 

regulament. 

 

Art. 3. Învăţământul terţiar nonuniversitar asigură posibilitatea formării inițiale, a 

perfecționării sau a conversiei profesionale a unor largi categorii de cetățeni în diferite domenii. 

 

Art. 4.  ITN  se caracterizează prin activități de predare/învățare/evaluare, dedicate pregătirii 

aplicative, care presupune întâlnirea nemijlocită a cursanților cu cadrele didactice.  

 

Art. 5. Conform Hotărârii Senatului Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, nr. 46 din 

data de 11.09. 2014, începând cu anul universitar 2014/2015 s-a înfiinţat Departamentul pentru 

învăţământ terţiar nonuniversitar (ITN).  

 

Art. 6. Departamentul ITN este subordonat Senatului Universităţii. 

 

Art. 7. Programele de studiu la forma de învăţământ terţiar nonuniversitar din UCDC se 

desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul regulament în domeniile şi 

calificările pentru care UCDC are programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate. 

 

Art. 8. Învăţământul terţiar nonuniversitar se organizează la forma „cu frecvenţă” pentru 

calificările profesionale/ocupaţiile corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului 

Naţional al Calificărilor aprobat prin HG 918/2013. Calificările profesionale/ocupaţiile 

corespunzătoare nivelului de calificare 5 sunt conforme celor menţionate în Registrul Naţional al 

Calificărilor, care se aprobă prin Hotărâre de Guvern. 

 

Art. 9. Durata studiilor pentru învăţământul terţiar nonuniversitar organizat în cadrul 

colegiilor din UCDC este de 1-3 ani. 

Art. 10.  Structura şi conţinutul planurilor de învăţământ respectă  Standardele de 

Pregătire Profesională aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru calificările 

respective. 
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Art. 11. Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul terţiar 

nonuniversitar sunt recunoscute pentru absolvenţii de colegiu, cu diplomă de bacalaureat de către 

UCDC, în baza deciziei Senatului UCDC, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul 

licenţă. 

 

Art. 12. Reglementările specifice privind cazurile de repetenţie, transfer,  îngheţarea anului 

de studii, renunţarea la studii, sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

colegiilor din cadrul UCDC.  

 

Art. 13. Programele de studiu ITN se organizează pe baza hotărârii Senatului UCDC la 

propunerea Consiliului de Administraţie. 

 

Art. 14.  Programele  universitare ITN sunt finanţate de participanţi. Taxele de şcolarizare 

sunt stabilite la propunerea Departamentului ITN, de Senatul UCDC, cu aprobarea Consiliului de 

Administrație, astfel încât cheltuielile să fie acoperite. 

 

Art. 15. Toate activităţile specifice ITN  sunt finanţate din resurse proprii, obţinute din taxele 

de şcolarizare şi din alte surse de venituri obţinute în condiţiile legii (donaţii, sponsorizări, 

activităţi de producţie etc.) 

 

2.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DEPARTAMENTULUI ITN 

 

Art. 16.  Activitatea Departamentului ITN al UCDC Bucureşti este condusă de un director, 

numit prin decizia Rectorului UCDC. 

 

Art. 17. Organigrama Departamentului ITN din cadrul Universităţii este prezentată în 

Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul regulament. În cadrul Departamentului ITN 

UCDC Bucureşti sunt cuprinse şi Colegiile din cadrul UCDC din ţară, organizatoare de programe 

ITN. 

 

Art. 18. Pentru fiecare Colegiu, Senatul Universităţii, la propunerea Consiliilor Facultăţilor 

organizatoare, numeşte un Director şi un Secretar al colegiului. 

 

Art. 19. Departamentul ITN este condus de Consiliul pentru ITN, prezidat de Directorul  

Departamentului ITN, cu responsabilităţi privind întregul proces ITN desfăşurat la nivelul 

Universităţii. Consiliul pentru ITN  coordonează toate activităţile ITN din UCDC şi este format 

din Directorul Departamentului ITN şi Directorii de Colegii. 

 

Art. 20. Consiliul Departamentului ITN colaborează cu Consiliile Facultăţilor, 

departamentele de specialitate ale Facultăţilor organizatoare de ITN  şi ale Universităţii. 

 

Art. 21. Colegiile ITN din cadrul UCDC din ţară sunt subordonate conducerii facultăţilor 

organizatoare de ITN şi conducerii Departamentului de ITN-UCDC din Bucureşti.  
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Art. 22. Departamentul ITN va colabora cu toate Facultăţile UCDC organizatoare de 

programe de studii ITN  pentru desfăşurarea programelor ITN în ceea ce priveşte planurile de 

învăţământ, fişele disciplinelor şi statele de funcţii. 

 

3. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE DEPARTAMENTULUI ITN 

 

Art. 23. Principalele atribuţii ale Departamentului ITN  sunt: 

- elaborează Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Departamentului ITN, îl 

completează, după caz, şi îl supune aprobării Senatului Universităţii; 

- elaborează organigrama, care este supusă aprobării Senatului Universităţii, şi validează 

posturile ocupate de persoane competente, implicate în activităţile organizate de 

Departamentul ITN; 

- elaborează şi asigură aplicarea procedurilor privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea 

şi evaluarea periodică a programelor de studiu ITN;  

- asigură aplicarea planului de management al calităţii al programelor de studiu ITN  

(monitorizarea şi evaluarea periodică a planurilor de învăţământ, a materialelor 

didactice, a coordonatorilor de disciplină);  

- elaborează anual Raportul privind activitatea Departamentului ITN, şi îl supune spre 

dezbatere Senatului Universităţii;  

- propune direcţii de dezvoltare a programelor de studiu ITN;  

- iniţiază parteneriate cu instituţii din domeniul calificării profesionale pentru asigurarea 

bazelor de practică a cursanţilor.  

 

Art. 24. Principalele responsabilităţi ale Departamentului ITN  sunt:  

- asigură informarea adecvată şi corectă a cursanţilor privind programele de studiu 

oferite şi tipul de certificate  obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile 

oferite, taxele de studiu şi costurile suplimentare,  procedeele de examinare; 

- Departamentul ITN  al UCDC, în colaborare cu facultăţile organizatoare, întocmeşte 

statele de funcţii pentru personalul didactic cu activităţi didactice la programele de ITN;     

- coordonează elaborarea de materiale didactice pentru învăţământul ITN; 

- asigură siguranţa şi confidenţialitatea bazelor de date privind activităţile cursanţilor; 

- asigură actualizarea permanentă a bazelor de date privind cursanţii; 

- asigură un program de management al calităţii pentru realizarea obiectivelor 

programului ITN conform Standardelor de Pregătire Profesională.   

 

Art. 25. Atribuţiile Directorului Departamentului ITN sunt următoarele:  

- iniţiază, dezvoltă şi asigură managementul programelor ITN; 

- convoacă şi conduce reuniunile Consiliului Departamentului ITN; 

- reprezintă Departamentul ITN în Senatul UCDC; 

- avizează planurile de învăţământ, statele de funcţii, metodologia de admitere la ITN. 

 

Art. 26. Directorii de Colegii ITN  au următoarele atribuţii:  

- asigură respectarea cerinţelor impuse de reglementările în vigoare privind programele 

de studiu ITN, curricula, fişele disciplinelor;  

- coordonează elaborarea materialelor didactice pentru ITN;  
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- întocmesc planurile de învăţământ şi le propun spre validare, cu respectarea 

Standardelor de Pregătire Profesională; 

- întocmesc statele de funcţiuni. 

 

4. ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI FINALIZAREA STUDIILOR ITN 

 

Art. 27. Departamentul ITN asigură formarea profesională a cursanţilor prin învăţămât de 

tip terţiar nonuniversitar. 

 

Art. 28. Numărul de locuri pentru programele de ITN este propus de Consiliul facultăţii de 

care aparţine Colegiul, avizat de Departamentul ITN şi aprobat de Senatul Universităţii. 

 

Art. 29. Admiterea la Colegiile ITN se realizează pe baza Metodologiei privind 

desfăşurarea admiterii în Colegiile UCDC. 

 

Art. 30. Candidaţii admişi la forma de ITN vor încheia un Contract de Şcolarizare cu 

UCDC, în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor.  

 

Art. 31. Candidaţii admişi la studii ITN sunt înmatriculaţi, iar evidenţa lor este realizată de 

către secretarul ITN al colegiului. 

 

Art. 32. Finalizarea studiilor, respectiv evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării în 

colegiile din cadrul UCDC se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului 

educaţiei naţionale privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de 

certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, OMECT 

5172/29.08.2008 

 

Art. 33. Certificatele de studii sunt eliberate absolvenţilor de ITN în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare și ale Regulamentului privind întocmirea și eliberarea actelor de 

studii. 

 

5. ASPECTE FINANCIARE 

 

Art. 34. Conform OUG nr.49/2014, cu modificările și completările ulterioare, studiile 

universitare la forma de  ITN se pot organiza în regim cu taxă. Taxa de studii reprezintă 

contravaloarea tuturor serviciilor oferite cursantului de către UCDC. 

 

Art. 35. Taxele de şcolarizare pentru studenții încriși la programele de studii ITN sunt 

aprobate de Consiliul de Administraţie al U.C.D.C. şi sunt înscrise în Contractul de Şcolarizare şi 

Contractul Anual de Studiu.. 

Art. 36. Criteriile de rambursare a taxelor de şcolarizare, în cazul înregistrării cererii de 

anulare a înmatriculării, fac parte integrantă din Contractul de Şcolarizare. 

 

Art. 37. Taxele de şcolarizare reprezintă principala sursă de venituri pentru activitatea ITN.  

Ele se plătesc la casieria universităţii sau prin virament bancar în contul UCDC. 
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Art. 38. Retribuirea personalului didactic de la forma de ITN se realizează conform 

reglementărilor legale în vigoare, pe baza statelor de funcţii aprobate de Senatul Universităţii. 

 

Art. 39. Retribuirea personalului angajat pe funcţii administrative se realizează potrivit 

legislaţiei în vigoare.   

 

6. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 40. Prezentul Regulament aprobat în şedinţa de Senat din 23.09.2014, modificat şi 

completat în Şedinţele Senatului din data 28.07.2015 și 09.04.2020 și intră în vigoare începând cu 

aceeași dată. 

 

7. ANEXE 

 

Anexa 1: Organigrama Departamentului ITN 
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Anexa 1 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTULUI ITN  

şi relaţiile acestuia cu facultăţile şi alte compartimente şi servicii ale Universităţii 
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