
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI  

UNIVERSITATEA “VALAHIA” din TÂRGOVIŞTE 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte, Dâmboviţa 
tel.:0245220694;  fax: 0245220694; dppdvalahia@yahoo.com  

 

ALEGE SĂ FII PROFESOR! 
 

ÎN ATENŢIA 
STUDENŢILOR ÎNSCRIŞI LA STUDII UNIVERSITARE - NIVEL LICENŢĂ! 

 
  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează înscrieri pentru      Nivelul I al 

Programului de Formare Psihopedagogică. 

Înscrierea se va realiza în perioada 01.09.2021– 27.09.2021, la sediul Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic, din strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, corp H, parter, între orele 0900 - 1600 
(telefon 0245/220694, telefon 0769076857). 

Acte necesare pentru înscriere: 

- Cerere tip;  (https://dppd.valahia.ro/?page_id=7) 
- Certificat de naştere (copie); 
- Carte de identitate (copie); 
- Certificat de căsătorie (copie); 
- Diploma de bacalaureat/diplomă echivalentă/adeverință eliberată de instituția de învățământ pentru 

candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul școlar curent, în copie certificată „conform 
cu originalul” de către secretarul comisiei de admitere; 

- O fotografie tip buletin/CI; 
- Adeverinţă de student eliberată de facultatea la care urmează programul de studii de licenţă, din care 

reiese statutul de student subvenţionat sau student cu taxă; 
- Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că persoana care urmează să 

se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  
- Dosar plic. 

Admiterea la Programul de formare psihopedagogică – Nivelul I constă în: 

A. Probă eliminatorie - interviu care vizează competențele de comunicare ale candidatului, analiza 
motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică, acordându-se calificativele „admis” sau „respins”. 

B. Media de admitere a candidaților este constituită din: media examenului de bacalaureat- pondere 
100%. 

Interviul se va susţine în perioada 13.09.2021 – 27.09.2021, la sediul D.P.P.D. din strada Lt. Stancu 
Ion, nr. 35, corp H, parter, între orele 0900 - 1600 (telefon 0245/220694, telefon 0769076857). 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la secretariatul D.P.P.D. din cadrul Universităţii „Valahia” din 
Târgovişte. 

 

Vă aşteptăm! 

 
 



 
MINISTERUL EDUCAŢIEI  

UNIVERSITATEA “VALAHIA” din TÂRGOVIŞTE 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
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ALEGE SĂ FII PROFESOR! 

 
ÎN ATENŢIA 

ABSOLVENŢILOR DE STUDII UNIVERSITARE/POSTUNIVERSITARE! 

 
  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează înscrieri pentru Nivelul I (Regim 
Postuniversitar) al Programului de Formare Psihopedagogică. 

Înscrierea se va realiza în perioada 12.07.2021– 27.07.2021 și 01.09.2021– 27.09.2021, la sediul 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, din strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, corp H, parter, 
între orele 0900 - 1600 (telefon 0245/220694, telefon 0769076857). 

Acte necesare pentru înscriere: 

- Cerere tip; (https://dppd.valahia.ro/?page_id=7)  
- Certificat de naştere (copie); 
- Carte de identitate (copie); 
- Certificat de căsătorie (copie); 
- Diploma de bacalaureat/diplomă echivalentă, în copie certificată „conform cu originalul” de către 

secretarul comisiei de admitere; 
- O fotografie tip buletin/CI; 
- Act de studii corespunzător categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea, în copie 

certificată „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de admitere; 
- Foaia matricolă/suplimentul la diplomă corespunzătoare/corespunzător 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” de către secretarul comisiei de admitere; 

- Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că persoana care urmează să 
se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

- Chitanţă taxă de înscriere; 
- Chitanţă taxă de certificare „conform cu originalul” (cf. OUG nr.41/2016); 
- Dosar plic. 

Pentru certificarea „conform cu originalul” (cf. OUG nr.41/2016),  candidaţii vor avea asupra lor şi 
documentele în original. 

Admiterea la Programul de formare psihopedagogică – Nivelul I (Regim Postuniversitar) constă în: 
A. Probă eliminatorie - interviu care vizează competențele de comunicare ale candidatului, analiza motivaţiei şi a 

atitudinii faţă de profesia didactică, acordându-se calificativele „admis” sau „respins”. 

B. Media de admitere a candidaților este constituită din: media examenului de licență/diplomă sau echivalentă - 
pondere 100%. 

Interviul se va susţine în perioada 26.07.2021 – 30.07.2021 și respectiv 13.09.2021 – 27.09.2021, la sediul 
D.P.P.D. din strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, corp H,  între orele 0900 - 1600 (telefon 0245/220694, telefon 0769076857). 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la secretariatul D.P.P.D. din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte. 

Vă aşteptăm! 
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ALEGE SĂ FII PROFESOR! 
 

ÎN ATENŢIA 
STUDENȚILOR ÎNSCRIŞI LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER! 

 
  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează înscrieri pentru NIVELUL II al Programului 
de Formare Psihopedagogică. 

Înscrierea se va realiza în perioada 01.09.2021– 27.09.2021, la sediul Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, din strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, corp H, parter, între orele 0900 - 1600 (telefon 0245/220694, telefon 
0769076857). 

Acte necesare pentru înscriere: 
- Cerere tip; (https://dppd.valahia.ro/?page_id=7)  
- Certificat de naştere (copie); 
- Carte de identitate (copie); 
- Certificat de căsătorie (copie); 
- O fotografie tip buletin/CI; 
- Act de studii corespunzător categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea, însoţit de foaie 

matricolă/supliment, ambele în copie certificată „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de admitere; 
- Certificat de absolvire, însoțit de foaie matricolă, pentru Programul de formare psihopedagogică - Nivel I (copie) / 

adeverinţă de absolvire a Programului de formare psihopedagogică - Nivel I sau altă dovadă a îndeplinirii 
condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- Adeverinţă de student eliberată de facultatea la care urmează programul de studii universitare de master, din care 
reiese statutul de student subvenţionat sau student cu taxă; 

- Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie 
la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;  

- Chitanţă taxă de certificare „conform cu originalul” (cf. OUG nr.41/2016); 
- Dosar plic. 

 
Pentru certificarea „conform cu originalul” (cf. OUG nr.41/2016), candidaţii vor avea asupra lor şi 

documentele în original. 
Admiterea la Programul de formare psihopedagogică – Nivelul II constă în: 

 
A. Probă eliminatorie - interviu care vizează competențele de comunicare ale candidatului, analiza motivaţiei şi a 

atitudinii faţă de profesia didactică, acordându-se calificativele „admis” sau „respins”. 

B. Media de admitere a candidaților este constituită din: media examenului de absolvire a Programului de Formare 
Psihopedagogică Nivel I - pondere 100%. 

Prin excepție, pentru situațiile menționate la Art. 5, alin. (1), (2), (3), din Metodologia de admitere la programele de 
formare psihopedagogică, se va lua în calcul media examenului de licență/diplomă sau echivalentă - pondere 100%. 

Interviul se va susţine în perioada 13.09.2021 – 27.09.2021, la sediul D.P.P.D. din strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, 
corp H,  între orele 0900 - 1600 (telefon 0245/220694, telefon 0769076857). 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la secretariatul D.P.P.D. din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte. 
Vă aşteptăm! 
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ALEGE SĂ FII PROFESOR! 
 

ÎN ATENŢIA 
ABSOLVENŢILOR  DE STUDII UNIVERSITARE/POSTUNIVERSITARE! 

 
  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează înscrieri pentru Nivelul II (Regim 
Postuniversitar) al Programului de Formare Psihopedagogică. 

Înscrierea se va realiza în perioada 12.07.2021– 27.07.2021 și 01.09.2021– 27.09.2021 la sediul 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, din strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, corp H, parter, între orele 
0900 - 1600 (telefon 0245/220694, telefon 0769076857). 

Acte necesare pentru înscriere: 
- Cerere tip; (https://dppd.valahia.ro/?page_id=7)  
- Certificat de naştere (copie); 
- Carte de identitate (copie); 
- Certificat de căsătorie (copie); 
- O fotografie tip buletin/CI; 
- Diploma de master/act de studii corespunzătoare/corespunzător categoriei de studii în baza căreia se realizează 

înscrierea (respectând documentele normative în vigoare), în copie certificată „conform cu originalul” de către 
secretarul comisiei de admitere; 

- Foaia matricolă/suplimentul la diplomă corespunzătoare/corespunzător categoriei de studii, în copie certificată 
„conform cu originalul” de către secretarul comisiei de admitere; 

- Certificat de absolvire, însoțit de foaie matricolă, pentru Programului de formare psihopedagogică - Nivel I 
(copie)/adeverinţă de absolvire a Programului de formare psihopedagogică - Nivel I sau  altă dovadă a îndeplinirii 
condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie 
la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

- Chitanţă taxă de certificare „conform cu originalul” (cf. OUG nr.41/2016); 
- Chitanţă taxă de înscriere; 
- Dosar plic. 

Pentru certificarea „conform cu originalul” (cf. OUG nr.41/2016),  candidaţii vor avea asupra lor şi 
documentele în original. 

Admiterea la Programul de formare psihopedagogică – Nivelul II constă în: 

A. Probă eliminatorie - interviu care vizează competențele de comunicare ale candidatului, analiza motivaţiei şi a 
atitudinii faţă de profesia didactică, acordându-se calificativele „admis” sau „respins”. 

B. Media de admitere a candidaților este constituită din: media examenului de absolvire a Programului de Formare 
Psihopedagogică Nivel I - pondere 100%. 

Prin excepție, pentru situațiile menționate la Art. 5, alin. (1), (2), (3), din Metodologia de admitere la programele de 
formare psihopedagogică, se va lua în calcul media examenului de licență/diplomă sau echivalentă - pondere 100%. 

Interviul se va susţine în perioada 26.07.2021 – 30.07.2021 și respectiv 13.09.2021 – 27.09.2021, la sediul 
D.P.P.D. din strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, corp H,  între orele 0900 - 1600 (telefon 0245/220694, telefon 0769076857). 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la secretariatul D.P.P.D. din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte. 
 

Vă aşteptăm! 


