
ORDONANTA DE URGENTA nr. 78 din 12 iulie 2005 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare 
EMITENT: GUVERNUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005 
Avand in vedere implementarea din anul universitar 2005-2006 a noii structuri a 
ciclurilor de studii din invatamantul superior, in acord cu procesul de la Bologna, care 
prevede crearea spatiului european al invatamantului superior, pentru a asigura pregatirea 
psihopedagogica a cadrelor didactice conform standardelor europene, in contextul 
preocuparilor de imbunatatire a calitatii in invatamantul preuniversitar, luand in 
considerare necesitatea corectarii unei discriminari nejustificate, indusa prin prevederile 
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, intre cadrele didactice care 
predau in invatamantul primar si gimnazial si cele care predau in invatamantul liceal, 
tinand cont de necesitatea flexibilizarii si diversificarii formarii initiale a cadrelor 
didactice in concordanta cu nevoile sistemului de invatamant preuniversitar si cu 
politicile europene pertinente, avand in vedere art. 141 lit. s) din Legea invatamantului nr. 
84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 115 alin. 
(4) din Constitutia Romaniei, republicata, 
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 
 
ARTICOL UNIC 
Articolul 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza: 
1. Alineatele (5) si (6) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins: 
"(5) Absolventii ciclurilor de studii universitare de licenta sau de masterat pot ocupa 
posturi didactice in invatamantul preuniversitar, pana la definitivarea in invatamant, cu 
conditia obtinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de 
pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului 
didactic acreditate. 
(6) Definitivarea in invatamantul preuniversitar si exercitarea profesiei didactice in 
invatamantul superior sunt conditionate de obtinerea a 60 de credite de studii 
transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru 
pregatirea personalului didactic acreditate." 
2. Dupa alineatul (6) al articolului 9 se inroduc 5 noi alineate, aliniatele (7)-(11), cu 
urmatorul cuprins: 
"(7) Absolventii domeniului de licenta ®stiintele educatiei¯ se considera certificati pentru 
profesia didactica prin diploma de licenta obtinuta, cu conditia ca prin parcurgerea 
programului de studii al ciclului de licenta sa obtina 60 de credite de pregatire 
psihopedagogica. Diploma de licenta in stiintele educatiei confera, in conditiile de mai 
sus, dreptul de a ocupa posturi didactice. 
(8) Toate departamenele pentru pregatirea personalului didactic si programele lor de 
studii se acrediteaza conform unei metodologii stabilite de Ministerul Educatiei si 
Cercetarii. 



(9) Departamentele pentru pregatirea personalului didactic acreditate din universitati si 
facultatile de psihologie si stiinte ale educatiei pot organiza studii universitare de masterat 
didactic. 
(10) Masteratul didactic are o durata de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii 
transferabile, din care minimum 30 de credite din discipline psihopedagogice si minimum 
90 de credite dintr-un modul de specializare format din disciplinele fundamentale ale 
unui domeniu de studiu de nivel licenta, stabilit de facultatile de profil. 
(11) Diploma de masterat didactic confera dreptul de a exercita profesia didactica si in 
domeniul modulului de specializare, in regim de completare de norma, precum si toate 
celelalte drepturi legale." 
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Contrasemneaza: 
Ministrul educatiei si cercetarii, 

Mircea Miclea 
 
 

Ministrul muncii, 
solidaritatii sociale si familiei, 

Gheorghe Barbu 
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