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Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIDIFR) 
din Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) 

 
 
Învăţământul la distanţă (ID) şi învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) se organizează în 
conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 publicată în Monitorul 
oficial al României, Partea I, Nr. 18/10.01.2011 şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 
6251 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, 
desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu 
frecvenţă redusă la nivelul învăţământului superior. 

 
În conformitate cu Art. 138 (1) din Legea educaţiei naţionale, organizarea programelor de 
studii este de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. Pentru fiecare ciclu universitar organizat, senatul universitar aprobă un 
regulament propriu de organizare şi funcţionare, în acord cu standardele naţionale şi 
internaţionale generale şi specifice de calitate. 

 
 
Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIDIFR) este o 
structură a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice aşa cum rezultă din Organigramele 
prezentate în Anexa 1 şi Anexa 2. Conform metodologiei ARACIS, CIDIFR colaborează cu 
FCRP în privinţa programelor de studii, baza materială, resursele umane, informaţionale şi 
logistice. De asemenea, CIDIFR colaborează cu FCRP în ceea ce priveşte dezvoltarea 
generală educaţională şi managerială a facultăţii. 
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Conducerea operativă a CIDIFR este asigurată de Consiliul CIDIFR compus din: 
- coordonator centru, 
- responsabil cu şcolaritatea, 
- responsabilii masteratelor IFR (Compartimentul IFR) 
- responsabilul cu învăţământul ID (Compartimentul ID).  
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