
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

  
 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului     
nr. 78/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 
privind organizarea studiilor universitare 

 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului     
nr. 78 din 12 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii        
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 19 iulie 2005, cu 
următoarele modificări: 
 

1. Titlul Ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

articolului 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare.” 
 

2. La articolul unic punctul 1, alineatele (5) şi (6) ale 
articolului 9 vor avea următorul cuprins: 

“(5) Absolvenţii ciclurilor de studii universitare de licenţă sau 
masterat pot ocupa posturi didactice în învăţământul preşcolar, 
primar,, gimnazial şi în şcolile de arte şi meserii, până la definitivarea 
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în învăţământ,  cu condiţia obţinerii a minimum 30 de credite de  
studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit 
de Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic acreditate. 

(6) Absolvenţii cu diplomă de masterat pot ocupa posturi 
didactice în învăţământul liceal sau universitar cu condiţia realizării 
unei pregătiri psihopedagogice care să corespundă unui număr de 
minimum 60 de credite de studiu transferabile.” 
 

3. La articolul unic, punctul 2 va avea următorul cuprins: 
“2.  După alineatul (6) al articolului 9, se introduc şase noi 

alineate, alin. (7)-(12), cu următorul cuprins: 
(7) Definitivarea în învăţământul preuniversitar şi exercitarea 

profesiei didactice în învăţământul superior sunt condiţionate de 
obţinerea a 60 de credite de studii transferabile din programul de 
pregătire psihopedagogică oferit de Departamentele pentru Pregătirea 
Personalului Didactic acreditate. 

(8) În situaţia în care posturile nu se pot ocupa cu absolvenţi de 
masterat, pe o perioadă determinată de timp, aceste posturi pot fi 
ocupate şi de absolvenţi de nivel licenţă, în condiţiile stabilite de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

(9)  Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic şi 
programele lor de studii se acreditează conform unei metodologii 
stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

(10) Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic 
acreditate din universităţi şi Facultăţile de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei pot organiza studii universitare de masterat didactic. 

(11) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 
120 de credite de studii transferabile, din care 30 de credite din 
disciplinele psihopedagogice şi 90 de credite din masteratul 
specializarii sau dintr-un modul de specializare apropiat  format din 
disciplinele fundamentale ale unui domeniu de studiu de nivel licenţă, 
stabilite şi oferite de facultăţile care au în structură aceste specializări.  

(12) Diploma de masterat didactic care conţine modulul de 
specializare din domeniul apropiat licenţei dă dreptul exercitării 
profesiei didactice, în regim de completare de normă.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 26 iulie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Adrian Năstase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


