
 

IMPORTANT! 

ÎNSCRIERI PROGARAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – 

NIVEL II POSTUNIVERSITAR 

SEMESTRUL2 , AN. UNIV. 2020/2021 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 15.02.2021-21.02.2021 

 

A) PENTRU ABSOLVENȚI NIVEL I – POSTUNIVERSITAR FEB. 2021- 

Univ. V. Alecsandri” din Bacău 

DOCUMENTE NECESARE1: 

1. Fişă de înscriere – https://www.ub.ro/dppd/programe-de-formare-

psihopedagogica/program-de-formare-initiala/anunturi-studenti 

2. Dovada plății taxei  de înmatriculare (50 RON); Taxa se va plăti în contul 

RO20TREZ06120F330500XXXX, CIF 4278094, deschis la Trezoreria Municipiului 

Bacau, cu mențiunea – taxă înmatriculare DPPD  

3. Diploma de absolvire (adeverință de absolvire – pentru anul curent) a uneia din 

următoarele categorii de studii, în domeniul diplomei de studii universitare de 

licență2, în copie simplă: 

- studii universitare de master  

- studii universitare de lungă durată;  

- program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care 

asigură acumularea a cel puțin 90 de credite;  

B) PENTRU ABSOLVENȚII NIVEL I , ABSOLVENȚI AI ALTOR 

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR: 

DOCUMENTE NECESARE3 

1. Fişă de înscriere – https://www.ub.ro/dppd/programe-de-formare-

psihopedagogica/program-de-formare-initiala/anunturi-studenti 

2. Diploma de licenţă sau diploma  de absolvire (adeverinţa de absolvire a 

învăţământului superior pentru absolvenții din anul curent) sau diplomă de 

absolvire curs postuniversitar (90 credite) sau diplomă conversie profesională, 

conform Ordinului MEN 4129/16.07.2018, în copie simplă 

3. certificat DPPD/adeverință absolvire Nivel I în copie simplă fie dovada 

îndeplinirii condiției de formare inițiala de Nivel I, sau foaia matricolă în copie 

 
1 In situația transmiterii electronice a copiilor simple pentru documentele menționate, acestea vor fi scanǎri ale 

documentelor în original, format PDF 
2 Candidații care au avut un alt parcurs decât cel de la  licențǎ, vor declara acest aspect în fișa de înscriere 
3 In situația transmiterii electronice a copiilor simple pentru documentele menționate, acestea vor fi scanǎri ale 

documentelor în original, format PDF 

https://www.ub.ro/dppd/programe-de-formare-psihopedagogica/program-de-formare-initiala/anunturi-studenti
https://www.ub.ro/dppd/programe-de-formare-psihopedagogica/program-de-formare-initiala/anunturi-studenti
https://www.ub.ro/dppd/programe-de-formare-psihopedagogica/program-de-formare-initiala/anunturi-studenti
https://www.ub.ro/dppd/programe-de-formare-psihopedagogica/program-de-formare-initiala/anunturi-studenti


 
simplǎ, cu modulul psihopedagogic inclus - pentru absolvenţii promoţiilor de până 

în anul 1999; 

 

4. Diploma de absolvire  a uneia din următoarele categorii de studii, în domeniul 

diplomei de studii universitare de licența4, în copie simplă 

- studii universitare de master  

- studii universitare de lungă durată;  

- program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură 

acumularea a cel puțin 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,  

conform Ordinului MEN nr. 4129/16.07.2018 vezi link: 

http://www.ub.ro/dppd/files/DPPD/Formare_initiala/OMEN_4129_16.07.2018.

pdf ; 

5. Foaie matricolă/Supliment la diplomă aferent diplomei de la punctul 4 în 

copie simplă; 

6. Certificat de naştere şi căsătorie (dacă este cazul) în copie simplă; 

7. Buletin/carte de identitate  în copie simplă; 

8. Dovada plății taxei  de înmatriculare (50 RON); Taxa se va plăti în contul 

RO20TREZ06120F330500XXXX, CIF 4278094, deschis la Trezoreria Municipiului 

Bacau, cu mențiunea – taxă înmatriculare DPPD  

9. Adeverinţă de la locul de muncă (doar pentru cei care lucrează în învăţământ) 

în copie simplă 

10. adeverință medicală în copie simplǎ, care menţionează că nu suferă de boli 

contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Dacă un 

candidat este în evidența cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului 

că poate urma programul de formare psihopedagogică în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică; 

OBS. DOSARELE SE TRIMIT ÎN FORMAT ELECTRONIC PE ADRESA 

dppdsecretariat@yahoo.com, format PDF, un singur fișier, doar în perioada 

de înscrieri!  

* Nota Candidații își asumǎ responsabilitatea cu privire la autenticitatea și 

corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale! 

 
4 Candidații care au avut un alt parcurs decât cel de la  licențǎ, vor declara acest aspect în fișa de înscriere 

http://www.ub.ro/dppd/files/DPPD/Formare_initiala/OMEN_4129_16.07.2018.pdf
http://www.ub.ro/dppd/files/DPPD/Formare_initiala/OMEN_4129_16.07.2018.pdf
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