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ORDIN 
 

privind aprobarea programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru 
profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 
În baza prevederilor art. 68 din Legea învăŃământului nr.84/1995, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare şi Legii 346/2005 privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 78/2005 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;  
  łinând cont de prevederile O.M. nr. 4343/2005 privind aprobarea programului de studii 
în vederea obŃinerii certificatului de absolvire a  Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic; 

În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 366/2007 privind organizarea şi funcŃionarea 
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

Ministrul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului  
emite prezentul ordin: 

 
Art. 1. Se aprobă programul de studii psihopedagogice, în vederea certificării pentru profesia 
didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, prevăzut în anexele  
prezentului ordin. 
Art. 2. Prezentul ordin se aplică începând cu anul universitar 2008-2009. 
Art. 3. Pentru promoŃiile de absolvenŃi ai studiilor universitare de licenŃă care au început studiile 
psihopedagogice pe baza planului de învăŃământ aprobat prin O.M. nr. 4343/2005 privind 
aprobarea programului de studii în vederea obŃinerii certificatului de absolvire a  
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, se recunosc cele 30 de credite obŃinute 
la Modulul I şi se acordă certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I.  
Art. 4. La data aplicării prezentului ordin, se abrogă O.M. nr. 4343/2005 privind aprobarea 
programului de studii în vederea obŃinerii certificatului de absolvire a  Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic; 
Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României - Partea I 
Art. 6. DirecŃia Generală Managementul Resurselor Umane şi DirecŃia Generală Strategii şi 
Programe Universitare din cadrul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului şi 
Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din instituŃiile de învăŃământ 
superior acreditate, înfiinŃate conform legii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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