
   DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 
 

 
ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 

 
Conform cerinţelor prevăzute în ORDIN Nr. 4139 din 29 iunie 2022, înscrierea la Programul de formare 

psihopedagogică în regim postuniversitar, se realizează prin depunerea dosarului de concurs la Comisia de 
admitere constituită la nivelul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş pentru susţinerea 
interviului de admitere, în urma căruia se va acorda calificativul ADMIS / RESPINS.  

 
 Înscrierea la programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (inițial) de 

certificare pentru profesia didactică este condiționată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele 
categorii de studii: 

a.  studii universitare de licenţă; 
b. studii universitare de master; 
c. studii universitare de lungă durată; 
d. programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel 

puțin 90 de credite, aprobate de MEN: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii 
postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; 

e. programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări; 
f. studii universitare de scurtă durată. 

     Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică de nivel II este 
condiţionată de absolvirea programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiţiei 
de formare psihopedagogică de nivel I (absolvenți ai liceelor pedagogice și colegiilor universitare de 
institutori), precum şi de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii: 

a. studii universitare de master; 
b. studii universitare de lungă durată; 
c. programe 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 masterat/master; 

d. 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. 
 

Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel I – 
postuniversitare conţine, după caz, următoarele: 

a. documente de identificare, în copie, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care 
numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; 

b. actul de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea, în copie 
certificată «conform cu originalul»; 

d. foaia matricolă/suplimentul la diploma corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se 
realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar, în copie 
certificată «conform cu originalul». 

e. 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"; 

f. 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.  

 g. 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 
programul de formare psihopedagogică şcolarizați 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; 

h. 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. 



 
     Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II conţine 
în plus faţă de documentele de mai sus, după caz, următoarele: 

a. 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; 

b. 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 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, ambele în copie certificată «conform cu originalul»;  

c. 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". 

  

 Pentru absolvenţii care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele membre ale Uniunii 
Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau în Confederaţia 
Elveţiană, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel II este condiţionată de 
prezentarea documentului privind recunoaşterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, 
alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau 
echivalarea numărului de credite profesionale transferabile în cadrul formării psihopedagogice 
finalizate, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Comisiei specializate de recunoaştere. 

 
 Interviul de selecție se desfășoară imediat după evaluarea dosarului de înscriere, în condițiile în 

care dosarul este complet, şi urmăreşte identificarea compatibilităţii posibile între competenţele/motivaţia 
candidaţilor şi cerinţele profesiunii didactice. Principalele zone de investigare a candidatului în cadrul 
interviului de admitere, vizează: 

1. motivaţia candidatului de a urma cursurile Programului de formare psihopedagogică în vederea 
certificării competenţelor pentru profesia didactică; 

2. care consideră că sunt cele mai importante calități ale unui cadru didactic; 
3. modul în care se autoevaluează ca profesor; 
4. felul în care percepe sistemul de învățământ, precum și profesia didactică; 
5. clarificări în legătură cu observaţiile membrilor comisiei; 

 Intervievarea fiecărui candidat se face de către membrii comisiei care apreciază în mod 
independent răspunsurile, iar rezultatul interviului se transmite imediat după susţinerea lui. Nu se admit 
contestaţii în ceea ce priveşte aprecierea candidaţilor.  

 
CONTACT 

 
Adresa 
Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu-Mureș 
Str. Bodoni Sandor, Nr.3-5 
Târgu-Mureș, Romania 
Tel.: +077177582 
E-mail: dppd@cantemir.ro 
www.cantemir.ro 
 


