
ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE NIVEL II  

în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică în învățământul liceal/postliceal 

 Conform cerinţelor prevăzute în ORDIN Nr. 3850/2017 din 2 mai 2017, cu 

completările/modificările ulterioare prevăzute în ORDIN  Nr. 4129/2018 din 16 iulie 2018, înscrierea 

la Programul de formare psihopedagogică se realizează prin depunerea dosarului de concurs (a 

studentului/absolventului) la Comisia de admitere constituită la nivelul Universităţii „Dimitrie 

Cantemir” din Tîrgu-Mureş pentru susţinerea interviului de admitere, în urma căruia se va acorda 

calificativul ADMIS / RESPINS.  

Înscrierea la programul de formare psihopedagogică de NIVEL II se va realiza online, în  

perioada 15.02.2021– 24.02.2021 (pentru cei care au absolvit Nivelul I în anii precedenți), respectiv 

19.02.2021 – 24.02.2021 (pentru absolvenții de Nivel I, DPPD, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” 

din Tg. Mureș, care au avut examenul de absolvire în data de 18.02.2021) . Toate documentele 

solicitate se vor expedia, scanate în format .pdf/.jpg, la adresa de email biblioteca@cantemir.ro

   

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII - COMPTETATE DE FIECARE CANDIDAT: 

1. Fișă interviu de admitere nivel II (anexa 1) 

2. Fișă date personale nivel II (anexa 2) 

3. Cerere înscriere nivel II (anexa 3A)* 

4. Contract de studii nivel II (anexa 4) 

5. Declarație de consimțământ (anexa 5) 

6. Adresa de email student (anexa 6) 

7. Dovada plății taxei de înscriere (100,00 de lei) și a primei rate  de școlarizare, în valoare de  

250,00 de lei (anexa 7). 

 

*NOTA: 

Masteranzii aflați în an terminal, în cadrul unui program de masterat al Universității 

”Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureș, absolvenți de nivel I, pot urma nivelul II în paralel cu 

studiile de masterat (semestrul II), examenul de absolvire a Nivelului II fiind condiționat de 

susținerea și promovarea examenului de disertație. În privința cererii de înscriere, ei vor 

completa ANEXA 3B. 

 

ALTE DOCUMENTE NECESARE ( în copie) : 

- certificat de naştere; 

- carte de identitate, precum şi dovadă de schimbare a numelui, după caz;  

- diplomă de licenţă însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă; 

- dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiţiei 

de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare **;  

- diploma de master; act de studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau 

care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN (studii aprofundate, studii 

academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de 
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masterat/master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, 

finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor 

universitare de lungă durată), însoţită/însoţit de foaie matricolă/supliment; 

- certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu 

suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  

 

** Absolvenții de nivel I – DPPD - în cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș la 

data de 18.02.2021, nu trebuie să anexeze dovada absolvirii acestui program.  

DOCUMENTE SOLICITATE ÎN PLUS PERSOANELOR CARE AU STUDIAT ÎN ALTĂ ȚARĂ DECÂT 

ROMÂNIA (cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi  din Confederaţia 

Elveţiană, ai statelor terțe) 

- atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de 

către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia 

Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi 

Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a 

programului de formare; 

- atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de 

către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia 

Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi 

Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a 

programului de formare. 

- scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a 

parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru 

eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile 

transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele 

terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

- certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate 

care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la 

programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de 

studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în 

limba română. 

 


