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CONDIȚII DE ÎNSCRIERE  
LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 

 
 

CADRU GENERAL 
 

Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, 
respectiv:  
a) nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi 
didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar şi general obligatoriu cu condiţia acumulării 
unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică; 
b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe 
posturi didactice la toate nivelurile învăţământului preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a 
două condiţii:  
(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare 
psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite 
de la nivelul II; 
(ii) absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii:  
- studii universitare de master;  
- studii universitare de lungă durată;  
- program postuniversitar cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea 
a cel puţin 90 de credite; 
- program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după 
absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.  

Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare 
psihopedagogică atât în calitate de studenţi, pe parcursul studiilor universitare de licenţă, 
respectiv de master, cât şi în calitate de absolvenţi ai următoarelor categorii de studii (una sau 
mai multe, în funcție de condițiile specifice descrise pentru fiecare nivel al Programului de 
formare psihopedagogică):  
a) studii universitare de licenţă;  
b) studii universitare de master;  
c) studii universitare de lungă durată;  
d) programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a 

cel puţin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale: studii aprofundate, studii 
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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.  

Absolvenţii care nu au urmat programul/programele de formare psihopedagogică pe 
parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master, se pot înscrie pentru a-l/a le 
parcurge în regimul cursurilor postuniversitare.  

Conţinutul dosarului de candidatură pentru înscrierea la programe de formare 
psihopedagogică de Nivel I/Nivel II este descris în secțiunea Condiții de înscriere.  

 
CONDIȚII SPECIFICE DE ÎNSCRIERE: 

 

Pe baza documentelor normative în vigoare, condițiile de înscriere la Programele de 

formare psihopedagogică – Nivel I/Nivel II sunt următoarele: 
 

1. PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL I  
A. Program de formare psihopedagogică – Nivel I, parcurs 

concomitent cu studiile universitare de licenţă 
 

a. Se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică – Nivel I, organizat pe parcursul 
studiilor universitare de licență, studenţii înmatriculaţi la facultăţile Universităţii “Valahia” 
din Târgovişte.  

b. Înscrierea studenţilor la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I, se realizează prin 
depunerea la secretariatul D.P.P.D. a unui dosar personal (dosar plic) care include:  

- cerere tip;  
- certificat de naştere (copie);  
- carte de identitate (copie);  
- certificat de căsătorie (dacă este cazul- copie); 
- diploma de bacalaureat/diploma echivalentă/adeverință eliberată de instituția de învățământ 

pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul școlar curent, 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; 

- adeverință 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. 

 
B. Program de formare psihopedagogică – Nivel I, parcurs în regim postuniversitar  

a. Se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică – Nivel I, regim postuniversitar, 
absolvenții diferitelor categorii de studii (menționate la lit. b) care au corespondent în cadrul 
domeniilor de licență/master/studii postuniversitare acreditate sau autorizate, din structura 
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U.V.T., sau sunt similare acestora. Cursanții pot parcurge acest program de studii numai în 
regim cu taxă. 

b. Înscrierea, în regim postuniversitar, la Programul de formare psihopedagogică - Nivel I 
este condiţionată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:  

i. studii universitare de licenţă;  
ii. studii universitare de master;  

iii. studii universitare de lungă durată;  
iv. programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care 

asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale: studii aprofundate, studii academice 
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii 
postuniversitare de masterat/master; 

v. programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi 
specializări; 

vi. studii universitare de scurtă durată.  
c. Înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I – regim postuniversitar se 

realizează prin depunerea la secretariatul D.P.P.D. a unui dosar personal (dosar plic) care  
include:  

- cerere tip;  
- certificat de naştere (copie);  
- carte de identitate (copie);  
- certificat de căsătorie (dacă este cazul- 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; 

- adeverință 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). 

 

În cazul studenților străini, dosarul de înscriere va conține, în plus față de documentele 
menționate mai sus, următoarele: 
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- 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 către secretarul 
comisiei de admitere;  

- 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 in vigoare. UVT 
transmite direcţiilor de specialitate din Ministerul Educatiei și Cercetării 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/instituţiii de învăţământ din România sau din 
străinătate cu predare în limba română. 

 
 

2. PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL II   
A. Program de formare psihopedagogică – Nivel II, parcurs concomitent cu studiile 
universitare de master  

a. Se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică – Nivel II, organizat pe parcursul 
studiilor universitare de master, absolvenții următoarelor categorii de studii:  

- studii universitare de licenţă;  
- studii universitare de lungă durată;  
- program postuniversitar cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură 

acumularea a cel puţin 90 de credite; 
- program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, 

finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor  
universitare de lungă durată,  

în condițiile în care au parcurs și Programul de formare psihopedagogică - Nivel I și au 
calitatea de student în cadrul unui program de studii de master.  

b. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră 
îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de Nivel I, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare, privind specializarile absolvite. 

c. Înscrierea la Programul de formare psihopedagogică - Nivel II a studenților care urmează 

un program de studii universitare de master, se realizează prin depunerea la secretariatul 

- cerere tip;  
- certificat de naştere (copie);  
- carte de identitate (copie);  
- certificat de căsătorie (dacă este cazul- copie); 
- o fotografie tip buletin/CI;  
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- 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 a 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 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; 

- adeverință 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). 
 

B. Program de formare psihopedagogică – Nivel II, parcurs în regim postuniversitar  
a. Se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică – Nivel II, regim postuniversitar, 

absolvenții diferitelor categorii de studii (menționate la lit. c) care au corespondent în cadrul 
 

domeniilor de licență/master/studii postuniversitare acreditate sau autorizate, din structura 
U.V.T., sau sunt similare acestora, care au parcurs și Programul de formare 
psihopedagogică - Nivel I. Cursanții pot parcurge acest program de studii numai în regim cu 
taxă.  

b. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră 
îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de Nivel I, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare, privind specializarile absolvite. 

c. Înscrierea, în regim postuniversitar, la Programul de formare psihopedagogică - Nivel II 
este condiţionată şi de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:  

i. studii universitare de master;  
ii. studii universitare de lungă durată;  

iii. programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură 
acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale: studii 
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, 
studii postuniversitare de masterat/master; 

iv. 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. 

d. Înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, Nivel II – regim postuniversitar se 
realizează prin depunerea la secretariatul D.P.P.D. a unui dosar personal (dosar plic) care  
include:  

- cerere tip;  
- certificat de naştere (copie);  
- carte de identitate (copie); 
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- certificat de căsătorie (dacă este cazul- 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  a  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; 

 
- adeverință medicală, elaborată 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. 

 
În cazul studenților străini, dosarul de înscriere va conține, în plus față de documentele 
menționate mai sus, următoarele: 

- 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 carora se realizeaza admiterea, emis de Centrul National de 
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul“ de către 
secretarul comisie de admitere; 

- 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 in vigoare. UVT 
transmite direcţiilor de specialitate din Ministerul Educatiei 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 pregatitor 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. 
 
Pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, Nivel II candidații care se 
regăsesc în situațiile menționate la Art. 5, alin. (1), (2), (3) din Metodologia de admitere la 
programele de formare psihopedagogică  vor include în dosarul de înscriere diploma de 
bacalaureat/diplomă echivalentă, în copie certificată „conform cu originalul“ de către 
secretarul comisiei de admitere. 
  


