
 

ORDIN 

 

privind modificarea și completarea OMECT 4316/2008  privind aprobarea Programului de 

studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic  

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, 

cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

În baza prevederilor art. 7, 8, 9 și 10 din Legea 288/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere OMECI nr. 5885/10.11.2009 privind  Metodologia privind mişcarea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

În temeiul H.G. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, 

Cercetării și Inovării cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Parlamentului 

României pentru acordarea încrederii Guvernului numărul 39/2009 și a Ordonanței de urgență a 

Guvernului numărul 115/2009, privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

administrației publice centrale; 

 

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului  

emite prezentul ordin: 

 

Art. I. Anexa 1 la OMECT nr 4316/2008 privind aprobarea Programului de studii 

psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic, publicat în Monitorul Oficial nr. 520 din 10 iulie 2008, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Art. 2, alin 2, pct. b) se completează astfel: 

“ b) Nivelul II (de aprofundare):  acordă absolvenţilor de studii universitare  dreptul să ocupe 

posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, dacă sunt îndeplinite 

următoarele două condiţii: 

 acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii 

psihopedagogice; 

 absolvirea unui program de master în domeniul/domeniile de licenţă sau a unui 

masterat didactic. “ 

 

2. Art. 8, alin. 1, pct b) se completează astfel: 

„ b) absolvenţii studiilor universitare  care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 60 

de credite, corespunzător Nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul 

de absolvire a DPPD, Nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în 

învăţământul liceal, postliceal şi superior, dacă au absolvit şi un program de master în 

domeniul/domeniile de licenţă sau un masterat didactic.” 

R O M Â N I A  

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI 

CABINET MINISTRU 

G-ral Berthelot 28 - 30, Sector 1, 010174, Bucureşti 

 



3. Art. 10 se modifică și se completează astfel: 

„ (1) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei – specializările 

Pedagogie şi Psihopedagogie specială -  se consideră certificați pentru profesia didactică (Nivel 

I), cu condiţia ca planurile de învăţământ ale ciclului de licenţă să includă integral disciplinele 

din programul de studii psihopedagogice pentru obţinerea certificatului de absolvire a DPPD, 

Nivelul I. 

(2) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă în Ştiinţele educaţiei, cu 

specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar se consideră certificaţi pentru 

ocuparea posturilor didactice din învăţământul primar şi preşcolar. 

(3) Absolvenții studiilor universitare de masterat în domeniul Științele educației – specializările 

Pedagogie și Psihopedagogie specială – cu diplomă de licență în Pedagogie sau Psihopedagogie 

specială, se certifică pentru profesia didactică (Certificat de absolvire DPPD Nivel II) pe baza 

diplomelor de master obținute, cu condiția ca plaurile de învățământ ale ciclurilor de studii 

universitare I și II (licență și master) să includă integral disciplinele din programul de studii 

psihopedagogice pentru obținerea certificatului de absolvire a DPPD, Nivelul II.” 

 

Art. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României - Partea I 

 

Art. III. Direcţia Formare Continuă și Strategii pentru Dezvoltare în Cariera Didactică și 

Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcţia Generală Învățământ Superior din cadrul Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi Departamentele pentru Pregătirea Personalului 

Didactic (DPPD) din instituţiile de învăţământ superior acreditate, înfiinţate conform legii, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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