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GHID DE NORME ETICE PRIVIND UTILIZAREA 

PLATFORMEI-IFR ȘI A ALTOR SURSE DE INFORMARE ON-LINE 

(RESURSE DE ÎNVĂŢARE ON-LINE) 

  

 

1. DESCRIERE 

 

În cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” (UCDC) implementarea şi utilizarea 

tehnologiilor educaţionale bazate pe Internet în vederea transmiterii resurselor de învăţare, 

constituie o componentă principală în pregătirea studenţilor de la cele două forme de învăţământ 

(cu frecvenţă şi frecvenţă redusă), dar, cu precădere, în cazul studenţilor de la forma de 

învăţământ frecvenţă redusă (IFR).  

Conducerea fiecărui program de studiu IFR, sub coordonarea Departamentului ID/IFR, pune 

la dispoziţia studentului Resursele de învăţare pentru asigurarea activității de autoinstruire, 

potrivit planului de învăţământ curent. Astfel, studenţii UCDC înscrişi la programelor de studii 

IFR au posibilitatea de a se documenta şi descărca manualele de autoinstruire (studiu individual) 

stocate în  Platforma-IFR și  Platforma de e-learning a Universității Creștine ”Dimitrie 

Cantemir” în mod independent şi indiferent de poziţia geografică.  

Pentru accesarea Platformei IFR se parcurg următoarele etape: 

 se accesează site-ul Web al Universității: http://www.ucdc.ro; 

 se selectează din bara de meniu Departamente şi apoi Departament ID/IFR; (Figura 1.); 

 se accesează Platforma IFR (https://cont.ucdc.ro/bv2/a/upload.php) sau Biblioteca 

Digitală (din meniul din dreapta); 

 se introduc datele de identificare: User și Parola după care se apasă pe Login. 

 (Figura 2)  

 

 
Figura 1. Interfaţa paginii web pentru accesarea Platformei IFR 

 

https://cont.ucdc.ro/bv2/a/upload.php
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Figura 2. Accesarea Platformei IFR cu credențialele user și parolă 

 

În scopul facilitării accesului și vizualizării rapide a Platformei IFR de către orice student 

IFR, se poate alege și varianta directă din pagina principală a Universității (Figura 3), respectiv 

www.ucdc.ro, apoi se alege Biblioteca Digitală  si se înscriu: numărul matricol şi parola,1 după 

care se apasă pe Login (Figura 2). 

 

 
Figura 3. Interfaţa accesării platformei IFR (Biblioteca Digitală) din pagina principală a 

UCDC 

 

O altă modalitate de accesare de către studenții IFR a Platformei IFR este cea utilizând 

conturile studenților unde există ca domeniu și Platforma IFR, pe lângă alte informații 

(figurile 3, 4, 5 și 6). Astfel, din pagina principală a site-ului (Figura 3), din zona Acces direct 

                                                 
1 Vizualizarea resurselor de învăţare este posibilă pe baza identificării utilizatorului în sistem prin 

intermediul numelui de utilizator şi al parolei. 

http://www.ucdc.ro/
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(în partea dreaptă) se alege Conturi Studenți după care se va selecta Facultatea și se vor 

introduce numărul matricol și parola primite de la Secretariatul facultății. 

 

 
 

Figura 4. Accesarea Platformei IFR din Conturi Studenți (pagina principală a UCDC) 

 

 
 

Figura 5. Interfaţa Platformei IFR din conturile studenților IFR 
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Figura 6. Interfaţa Platformei IFR din conturile studenților IFR 

 

 

 
Figura 7. Interfaţa Pagini cadre didactice din conturile studenților IFR 

 

 

Pe lângă Platforma IFR, pe site-ul UCDC există şi Paginile cadrelor didactice care 

conțin numeroase materiale didactice precum tematici ale disciplinelor, teme de proiecte și 

structura acestora, alte documente și resurse de învățare particularizate în funcție de specificul 

disciplinei, la care au acces studenţi de la ambele forme de învăţământ (de la toate programele de 

studiu) (figurile 7, 8, 9 și 10). 
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Figura 8. Interfaţa Pagini cadre didactice din conturile cadrelor didactice IFR 

 

 
Figura 9. Interfaţa platformei IFR din pagina de responsabil IFR 
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Figura 10. Interfaţa Conturi cadre didactice pentru încărcarea materialelor didactice 

 

 

Platforma de învăţare online a Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” 

 
Pentru operaționalizarea strategiilor de dezvoltare a tehnologiilor educaționale bazate pe 

instrumentele digitale și utilizarea acestora ca mediu virtual de comunicare și învățare în cadrul 

programelor de studii la forma de învățământ cu frecvență redusă, Universitatea Creștină ”Dimitrie 

Cantemir” utilizează Sistemul de Management al Învățării (Learning Management System) Moodle, 

personalizat pe specificul și necesitățile interne ale instituției. 
 Platforma de învăţare online a Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” 

(www.elearning.ucdc.ro) este configurată pentru toate programele de studii universitare, de licență: 

cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (IFR) și masterat. 

Pentru accesarea Platformei de e-learning a Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir”  

se parcurg următoarele etape: 

 se accesează platforma universității la adresa: https://elearning.ucdc.ro (Figura 11); 

din interfața platformei se face autentificarea utilizatorilor (studenți și cadre didactice) prin 

introducerea numelui de utilizator și a parolei, primite pe e-mail de la administratorul 

platformei; Parola de acces este gestionată exclusiv și este în responsabilitatea directă a 

Utilizatorului.  

 se  apasă butonul Conectare și astfel disciplinele din Planul de învățământ devin 

accesibile studenților și cadrelor didactice (Figura 12, Figura 13); 
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Figura 11. Interfaţa Platformei e-learning 

 

 
 

Figura 12. Structura cursurilor IFR ale unui student pe Platforma de e-learning 
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Figura 13. Structura cursurilor unui profesor pe Platforma de e-learning 

 

 

 
 

Pentru crearea condițiilor de actualizare a platformei de e-Learning cu resurse de învățare 

necesare desfășurării activităților didactice specifice programelor de studii la formele de 

învățământ cu frecvență redusă, Departamentului ID/IFR va actualiza planurile de învățământ 

pentru aceste programe în sistemul informatic de gestiune al studenților și școlarității  cu cel 

puțin două săptămâni înaintea începerii anului universitar. 

2. SCOP 

Scopul prezentului ghid este de a stabili principiile, regulile şi normele etice în baza 

cărora studenţii înscrişi la programele de studiu formele ID-IFR au dreptul să utilizeze resursele 
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de învăţământ şi tehnologia Internet, în spaţiile comune (spaţiile de învăţământ, laboratoare 

multimedia, laboratoare de specialitate, săli de lectură, biblioteci). 

3. OBIECTIVE 

Procesul de instruire şi pregătire a studenţilor prin Platforma IFR, Platforma de e-

learning şi Pagina cadrelor didactice serveşte la îndeplinirea următoarelor obiective în cadrul 

procesului educaţional: 

 accesul la resursele educaţionale stocate în Pagina cadrelor didactice; 

 accesul la resursele educaţionale stocate în Platforma IFR; 

 accesul la resursele educaţionale stocate în Platforma de e-learning UCDC și 

comunicarea sincronă prin intermediul aplicației Webex integrată în platforma de 

învățare; 

 accesul la fișele disciplinelor; 

 accesul la calendarele disciplinelor; 

 optimizarea procesului de instruire în concordanţă cu strategia de învăţare. 

În vederea realizării dezideratelor de mai sus în condiţii optime, trebuie elaborate şi 

respectate norme de etică a utilizării şi exploatării Resurselor de învățare on-line. 

4. NORME ETICE 

1. Aplicarea Codului de Etică Universitară a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”  

Bucureşti, în ceea ce priveşte diferite activităţi pentru învăţământul cu frecvenţă şi 

frecvenţă redusă este obligatorie. Codul de Etică se regăseşte la adresa: 

http://ucdc.ro/documente/carta-univ-cod-etica.pdf 

2. Studenţii pot accesa Resursele de învățare în format electronic pe site-ul www.ucdc.ro, la 

adresa https://cont.ucdc.ro/bv2/a/upload.php, pentru Platforma IFR, 

https://elearning.ucdc.ro pentru Platforma de e-learning și din Paginile cadrelor 

didactice de pe www/ucdc.ro, opțiunea Conturi Studenți, în baza unui user și a unei 

parole emise de secretariatul facultăţii sau furnizate de administratorul platformei de 

învățare, în condiţiile stabilite de Senatul universităţii.  

3. Vizualizarea sau download-ul fișierelor conținând materialele didactice, indiferent de 

sursa de informare de pe site-ul UCDC, se poate face numai prin utilizarea unui nume de 

utilizator și a unei parole (parolă care la prima utilizare se solicită a fi schimbată din 

motive de securitate). Acestea se obțin odată cu înmatricularea în anul I, pe baza 

carnetului de student, de la secretariatele facultăților. Numele de utilizator rămâne valabil 

pe tot parcursul facultății.  

4. Materialele universitare ale programelor de studiu IFR, care se află pe site-ul universităţii 

la Departamentul ID/IFR - Platforma IFR, pe Platforma de e-learning sau pe Paginile 

cadrelor didactice sunt destinate informării studenţilor, care sunt înmatriculaţi la 

învăţământul cu frecvenţă redusă, cadrelor didactice titulare şi personalului auxiliar din 

UCDC. 

5. Conţinutul manualelor pentru activitatea de autoinstruire/de studiu individual în 

tehnologie IFR distribuite în format electronic reprezintă  proprietatea intelectuală a 

Universităţii Creştine ,,Dimitrie Cantemir" Bucureşti.  Distribuirea acestora este posibilă 

numai cu acordul scris al autorului. Redistribuirea materialelor fără acordul autorului se 

consideră infracţiune prin încălcarea drepturilor de autor (copyright) şi se pedepseşte 

conform legii. 

6. Fiecare student înscris la programele de studii IFR este singur responsabil pentru 

acţiunile sale în utilizarea resurselor de învățare în format electronic. Universitatea 

Creştină ,,Dimitrie Cantemir" Bucureşti nu este responsabilă de acţiunile studenţilor care 

http://www.ucdc.ro/
https://cont.ucdc.ro/bv2/a/upload.php
https://elearning.ucdc.ro/
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încalcă Legislaţia în vigoare, Carta Universitară sau Regulamentele universitare interne, 

metodologiile și procedurile operaționale2. Universitatea va face demersurile necesare 

pentru înlăturarea prejudiciilor create, în cel mai scurt timp.  

7. Adresele de e-mail ale cadrelor didactice (titulari de disciplină, tutori, cadre didactice cu 

activităţi la programele IFR), ale Responsabililor IFR pe programe de studiu, ale 

Departamentului IFR, sunt făcute publice prin intermediul avizierului electronic și ale 

site-ului Departamentului IFR UCDC. Este interzisă utilizarea lor în alt scop decât cel de 

comunicare cu privire la procesul educaţional. 

8. Fiecare persoană va manifesta respect faţă de conţinutul Resurselor de învățare şi faţă de 

membrii comunităţii academice, având un comportament civilizat şi respectând normele 

colectivităţii din care face parte. 

9.  Toţi utilizatorii interni vor folosi platforma în scopul susţinerii şi perfecţionării procesului de 

instruire desfăşurat în sistem IFR, respectând criteriile de confidenţialitate, responsabilitate, 

non-discriminare. 

10.  Utilizarea de către studenții înscriși la programele de studiu IFR, a resurselor de învăţământ 

şi a tehnologiei Internet, în spaţiile comune ale UCDC se realizează cu respectarea 

Regulamentului privind protecția datelor personale – GDPR. 

11. Informaţiile transmise şi stocate în reţeaua Universităţii trebuie să fie informaţii motivate 

de interesul academic al utilizatorilor. Potrivit art.14 din RA 07- Regulament privind 

utilizarea rețelei informatice din cadrul UCDC, nu se permite folosirea reţelei pentru:  

o trafic masiv de informaţii, care împiedică funcționarea rețelei în condiții normale; 

o promovarea de activități comerciale; 

o generare de trafic neacademic; 

o accesarea de resurse pentru care utilizatorii nu sunt autorizaţi; 

o ştergerea sau alterarea datelor altor utilizatori; 

o hărţuirea altor utilizatori; 

o tentative de descoperire și de folosire a parolelor altor utilizatori; 

o folosirea de software piratat pe resursele din rețeaua informatică a universității 

sau pe cele conectate la rețeaua respectivă; 

o crearea sau folosirea de software care afectează securitatea rețelei; 

o modificarea adresei MAC a plăcii de rețea; 

o utilizarea de programe pentru scanarea rețelei; 

o provocarea deliberată de defecţiuni hardware şi software; 

o alte activităţi neautorizate. 

12. În utilizarea platformei www.elearning.ro, precum și a altor platforme video (Zoom, 

Spontania, Webex), pentru desfășurarea activităților didactice, UCDC asigură achiziția de 

licențe. 

5. RESPONSABILITĂŢI 

a. Responsabilitatea morală a furnizorilor resurselor de învățare 

 Organizarea materialului de studiu în acord cu cerinţele tehnice impuse de Conducerea 

Universităţii, Facultăţilor, Consiliul Departamentului ID/IFR, implicit de administratorii 

platformelor. 

 Realizarea materialelor didactice conform planului de învăţământ în format specific3. 

                                                 
2
 Regulamentele universitare interne, metodologiile și procedurile operaționale sunt prezentate pe site-ul UCDC  

3 Pentru a facilita accesul utilizatorului (studentului) este de preferat ca organizarea materialului să se 

realizeze prin structuri arborescente. 
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 Verificarea şi adaptarea resurselor de învăţare conform cerinţelor la nivelul facultăţii 

şi/sau a Consiliului Departamentului ID/IFR. 

 Asigurarea criptării informaţiei şi a decriptării acesteia în momentul utilizării de către 

beneficiar (utilizator). 

 Asigurarea şi respectarea drepturilor de autor (copyright); 

 Asigurarea performanţelor de apărare contra viruşilor informatici. 

 

b. Responsabilitatea morală a administratorilor platformelor 

 Asigurarea funcţionalităţii Resurselor de învăţare prin realizarea de testări periodice în 

ceea ce priveşte funcţionalitatea la nivel hardware şi software a Platformei IFR, 

Platformei de e-learning şi a Paginii cadrelor didactice; 

 Asigurarea funcţionalităţii prin soft-ul de filtrare a porturilor de acces, soft care 

inspectează mesajele în vederea detectării conţinuturilor necorespunzătoare şi a fişierele 

infectate ataşate; 

 Repornirea resurselor de învăţare,  în caz de avarie; 

 Stabilirea şi elaborarea politicii de securitate a resurselor; 

 Verificarea corectitudinii din punct de vedere tehnic a datelor introduse de profesor; 

 Asigurarea confidenţialităţii materialelor de studiu, a celorlalte documente încărcate etc. 

 

c. Responsabilitatea morală a utilizatorului  

 Deţinerea unui cont şi a unei parole de acces, de către profesor sau student, stabilite 

numai de administratorul platformei/programului de studiu; 

 Studenții se obligă să păstreze confidențialitatea numelui de utilizator și a parolei, fiind 

interzisă transmiterea acestora către alte persoane decât cele îndreptățite. 

 Studenții trebuie să anunţe în scris secretariatul facultăţii cu privire la orice modificare a 

datelor sale personale şi de contact (nume, domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail 

etc.);  

 Pentru prevenirea oricărui acces neautorizat, se recomandă utilizatorilor să păstreze și să 

garanteze confidențialitatea parolelor și codurilor de acces, evitând afișarea acestora la 

vedere. 

 Se recomandă evitarea accesării din locuri publice (de exemplu, Internet Cafe) a unor 

date protejate, deoarece, asemenea contexte nu oferă suficientă protecție nici în privința 

parolelor utilizate, nici în ceea ce priveste informațiile propriu-zise. 

 Se interzice difuzarea resurselor de învățare din Platforma IFR, Platforma de e-learning 

sau din Pagina cadrelor didactice către persoane care nu au calitatea de student UCDC, 

deoarece acest lucru reprezintă o încălcare gravă a proprietății intelectuale pe care fiecare 

autor de resurse o exercită asupra muncii sale. 

 Utilizarea în reţea a datelor şi a software-ului aferent se va face numai în condiţiile 

respectării regulilor impuse de legea copyright-ului  

 Pentru operarea în condiții de siguranță cu tehnologiile informatice se recomandă fiecărui 

utilizator să utilizeze programele antivirus pentru calculatorul personal. 
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 Universitatea nu este răspunzatoare pentru neglijența utilizatorilor platformei sau pentru 

fraudele produse prin „atacarea” sistemului cu complicitatea acestora. 

 Orice utilizator care are informații despre persoane care încearcă alterarea datelor din 

sistem are obligația să anunte imediat Departamentul IT. 

 

6. PRINCIPII 

a. Colaborarea 

Resursele de învățare on-line vin în sprijinul unor părţi terţe (studenţi, cadre didactice 

proprii etc.) care au dreptul să aibă acces la rezultatele prezentate în cadrul Platformei 

IFR/Paginii cadrelor didactice și Platformei de e-learning. 

Colaborarea cu utilizatorii externi are loc numai în condiţiile în care aceştia dau dovadă 

de bună credinţă în solicitarea și utilizarea resurselor educaţionale (manualelor de studiu 

individual, aplicaţii, caiete de seminar, alte materiale didactice).  

b. Evitarea conflictelor de interese 

La nivelul UCDC, Resursele de învăţare on-line funcţionează în condiţiile legii, în 

concordanţă cu misiunea declarată şi nu susţin nici un scop ilicit al cercetării, formării şi 

difuzării informaţiei. Creatorii și utilizatorii acestor resurse evită orice situaţie în care obligaţiile 

profesionale ar putea fi compromise de urmărirea interesului personal. De asemenea, nu sunt 

acceptate foloasele necuvenite obţinute prin acorduri cu terţe părţi, care ar afecta integritatea şi 

prestigiul furnizorilor. Furnizorii şi utilizatorii Resurselor de învăţare nu vor accepta în nici o 

situaţie colaborările neautorizate.      

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR 

Studenţii înscrişi la programele de studiu cu frecvenţă şi frecvenţă redusă din UCDC au 

drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia generală în vigoare, din Carta Universităţii 

Creştine ”Dimitrie Cantemir” şi din regulamentele, metodologiile și procedurile operaționale ale 

universităţii, precum şi din prevederile Contractului de Şcolarizare, cum ar fi: 

a. Drepturi  

 Folosirea spaţiilor comune destinate procesului de pregătire, conform orarului elaborat 

pentru fiecare semestru.  

 Utilizarea reţelei Internet, inclusiv wireless, precum şi a tehnicii de calcul şi multimedia, 

aflată în dotarea laboratoarelor de informatică, a laboratoarelor de specialitate (unde este 

cazul), a bibliotecii și sălilor de lectură şi a DID/IFR.  

 Utilizarea resurselor de învăţare necesare procesului de pregătire, aflate în dotarea 

laboratoarelor, a bibliotecii, sălilor de lectură şi a DID/IFR.  

 Accesarea manualelor pentru studiu individual şi a celorlalte materiale încărcate pe 

Pagina cadrelor didactice, Platforma de e-learning şi în Platforma IFR a Universităţii 

Creştine ”Dimitrie Cantemir”, la disciplinele studiate în cadrul programului de pregătire, 

conform Contractului anual de studii, în baza contului de utilizator şi a parolei de acces 

pe platforma IFR UCDC și în conturile de student, furnizate de către administratorul 

platformei.  

 Informarea, prin intermediul Forum-urilor, a Avizierelor virtuale/secretariatelor, 

Bibliotecii, Platformei e-learning şi a Conturilor studenţilor organizate în secţiunile de 
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tip Secretariat şi Consiliere pentru studenţii UCDC, pentru comunicarea informaţiilor ce 

ţin de secretariat şi consiliere, precum şi prin intermediul paginii web a DID/IFR 

(http://www.ucdc.ro/departamentul-ifr.php), precum şi prin intermediul site-urilor 

facultăţilor,  cu privire la programarea și organizarea activităţilor didactice, a examenelor 

şi a verificărilor pe parcurs, precum şi a altor informaţii furnizate de secretariatele 

facultăţilor şi de către DID/IFR.  

 Realizarea comunicării bidirecţionale dintre student şi titlularul de disciplină, prin 

folosirea instrumentelor electronice de comunicare (e-mail, forumuri de discuţii, 

videoconferinţe, chat, grupuri de Facebook, grupuri Whatsapp, yahoogroups etc).  

 Accesarea Platformei IFR, Platformei de e-learning și a Paginii cadrelor didactice, ale 

Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir şi a resurselor din cadrul DID/IFR.  

 Accesarea bibliotecii și a sălilor de lectură din cadrul Universităţii Creştine ”Dimitrie 

Cantemir”, în baza legitimaţiei de student, eliberată de către universitate, în urma 

înmatriculării.  

 

b. Obligaţii  

 Respectarea prevederilor înscrise în Contractul de Şcolarizare cu privire la folosirea 

spaţiilor comune.  

 Utilizarea resurselor hardware şi a celor software aflate în dotarea laboratoarelor, 

exclusiv în cadrul procesului de pregătire aferent programului de studiu la care este 

înscris.  

 Manipularea resurselor materiale şi logistice care îi sunt puse la dispoziţie în cadrul 

laboratoarelor, într-o manieră care să nu prejudicieze integritatea acestora.  

 Interzicerea introducerii în cadrul laboratoarelor Universităţii Creştine ”Dimitrie 

Cantemir” a unor echipamente sau produse informatice proprii, cu excepţia aplicaţiilor 

informatice dezvoltate în cadrul activităţilor asistate/laboratoarelor, prevăzute în planul 

de învăţământ al programului de studii la care este înmatriculat în UCDC.  

 Interzicerea copierii produselor informatice pentru care UCDC are licenţă de exploatare.  

 Interzicerea copierii şi/sau distribuirii materialelor didactice (resurselor de învăţare) puse 

la dispoziţie în cadrul Paginii cadrelor didactice, Platformei de e-learning şi a Platformei 

IFR.  

 Utilizarea resurselor Internet exclusiv în cadrul procesului de pregătire, specific formării 

prin programul de studiu IFR.  

 Respectarea ordinii, a moralităţii şi a disciplinei în relaţiile cu ceilalți studenţi, cadrele 

didactice, secretare și ceilalți angajați ai UCDC, în cazul utilizării tuturor spaţiilor 

comune din Universitate, inclusiv în cadrul Platformei IFR, platformei de e-learning şi a  

Paginii cadrelor didactice.  

 Respectarea integrităţii patrimoniului material, informaţional şi informatic al Universităţii 

Creştine ”Dimitrie Cantemir” (săli de curs şi seminar şi alte spaţii comune, laboratoare, 

biblioteci, săli de lectură, aplicaţii informatice, mijloace de comunicaţie, Platforma IFR, 

Platforma de e-learning, Pagina cadrelor didactice etc).  

 Asumarea cunoaşterii şi respectării prezentului Ghid. 
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8. Drepturile şi obligaţiile personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic  

Personalul didactic (titular sau asociat) şi nedidactic cu activităţi la forma de învăţământ 

IFR şi/sau cu activităţi în cadrul Resurselor de învăţare on-line are drepturi şi obligaţii care 

decurg din legislaţia generală în vigoare, din Carta şi Regulamentele, metodologiile și 

procedurile operaționale ale Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, precum şi din 

prevederile contractului individual de muncă/fişei postului.  

a. Drepturi  

 Drepturile de folosire a spaţiilor UCDC, conform contractului individual de muncă/fişei 

postului şi a drepturilor care decurg din legislaţia generală în vigoare, din Carta şi 

Regulamentele, metodologiile și procedurile operaționale Universităţii Creştine Dimitrie 

Cantemir.  

 Utilizarea reţelei Internet, inclusiv wireless, precum şi a tehnicii de calcul şi multimedia, 

aflată în dotarea laboratoarelor de specialitate (unde este cazul) şi a DIDIFR.  

 Accesarea paginilor web create pe site-ul UCDC, pentru disciplinele coordonate/predate 

în cadrul programului de pregătire al studenţilor UCDC, conform Fişei postului, în baza 

contului de utilizator şi a parolei de acces în Pagina cadrelor didactice/Platforma 

IFR/Platforma de e-learning, furnizate de către administratorul platformei.  

 Utilizarea resurselor de învăţare necesare procesului de pregătire, aflate în dotarea 

laboratoarelor şi a DID/IFR.  

 Asigurarea posibilităţii de realizare a comunicării bidirecţionale dintre Responsabilii IFR 

şi personalul didactic auxiliar/nedidactic şi respectiv, studenţii IFR, prin intermediul 

Forumurilor organizate în secţiunile de tip Secretariat-consiliere în cadrul resurselor de 

învăţare on-line şi a site-ului UCDC, pentru comunicarea informaţiilor care ţin de 

secretariat şi consiliere, cu privire la programarea activităţilor didactice, a examenelor şi a 

verificărilor pe parcurs, precum şi a altor informaţii furnizate de secretariatele facultăţilor 

şi de către personalul DID/IFR, la forma de învăţământ IFR.  

 Asigurarea posibilităţii de realizare a comunicării bidirecţionale dintre student şi titularul 

de disciplină, pentru programele de studii IFR, prin folosirea instrumentelor electronice 

de comunicare (e-mail, forumuri de discuţii, videoconferinţe, chat, grupuri de Facebook, 

grupuri Whatsapp, yahoogroups etc).  

 Accesarea bibliotecii și a sălilor de lectură din cadrul Universităţii Creştine ”Dimitrie 

Cantemir”, în baza legitimaţiei de angajat (sau echivalent) eliberată de către universitate.  

 Participarea la programele anuale de instruire în utilizarea tehnologiei ID/IFR organizate 

de către DID/IFR în cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir.  

 Organizarea paginilor web pe care le gestionează de drept, conform Fişei postului, în 

cadrul site-ului UCDC, astfel încât să-şi poată duce la îndeplinire, în bune condiţii, 

sarcinile aferente Fişei postului, însă cu respectarea cerinţelor generale stabilite de către 

structura de care aparţine.  

 Beneficierea de asistenţă şi suport din partea Administratorului site-ului UCDC, 

Departamentului ITprin Serviciul IT în desfăşurarea activităţii în cadrul acesteia, conform 

Fişei postului.  

b. Obligaţii 
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 Respectarea prevederilor înscrise în Carta și Regulamentele, metodologiile și procedurile 

operaționale ale Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”, precum şi a prevederilor 

contractului individual de muncă/fişei postului, cu privire la folosirea spaţiilor comune.  

 Utilizarea resurselor hardware şi a celor software aflate în dotarea laboratoarelor, 

exclusiv în cadrul activităţilor specificate în Fişa postului.  

 Manipularea resurselor materiale şi logistice care îi sunt puse la dispoziţie în cadrul 

laboratoarelor, într-o manieră care să nu prejudicieze integritatea acestora.  

 Păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de utilizator şi a parolei pentru accesul la 

platforma virtuală, prin intermediul cărora accesează platforma de e-learning a 

Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”. Personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic cu activităţi la forma de învăţământ IFR şi/sau cu activităţi în cadrul platformei 

e-learning i se interzice comunicarea numelui de utilizator şi a parolei proprii pentru 

accesul la platforma virtuală, către oricare persoană terţă, precum şi utilizarea numelui de 

utilizator şi a parolei ale altei persoane pentru accesul la Resursele de învățare on-line.  

 Interzicerea copierii produselor informatice pentru care Universitatea Creştină ”Dimitrie 

Cantemir” are licenţă de exploatare.  

 Interzicerea copierii şi/sau distribuirii materialelor didactice (resurselor de învățare) puse 

la dispoziţie în cadrul Platformei IFR, Platformei de e-learning/Paginii cadrelor didactice, 

la care personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu activităţi la forma de 

învăţământ IFR şi/sau cu activităţi în cadrul Resurselor de învățare are acces, conform 

Fişei postului, procedurilor/reglementărilor interne şi/sau hotărârilor Consiliului 

DID/IFR.  

 Utilizarea resurselor Internet exclusiv în cadrul activităţilor specifice Fişei postului.  

 Respectarea ordinii, a moralităţii şi a disciplinei în relaţiile cu studenţii şi cu personalul 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu activităţi la forma de învăţământ IFR şi/sau cu 

activităţi în cadrul platformei e-learning, în cazul utilizării tuturor spaţiilor comune din 

Universitate, inclusiv în cadrul platformei digitale.  

 Asumarea cunoaşterii şi respectării prezentului Ghid.  

Încălcarea normelor de etică stabilite de prezentul Ghid de norme etice privind utilizarea 

resurselor de învățare a Universităţii Creștine ”Dimitrie Cantemir” de către orice persoană 

fizică utilizator al platformei, atrage atât întreruperea accesului pe platformă, cât şi sancţiuni pe 

cale administrativă şi juridică. 
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