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Procedura de înscriere și de desfășurare online 

a colocviului de admitere la gradul didactic I, 

seria 2022-2024 
Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 

2022-2024, se desfășoară online, pe data de 11 februarie 2022 

(ora desfășurării colocviului va fi stabilită de fiecare comisie 

de examinare și va fi transmisă candidatilor, pe email de către 

un membru al comisiei până pe data de 09.02.2022).

http://www.unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare
http://www.unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare
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Pentru înscrierea la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024, 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- vechimea la catedră – minimum 4 ani de la obținerea gradului didactic II, 

respectiv 3 ani, în cazul candidaților care au obținut media 10 (zece) la

gradul didactic II; cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar particular 

beneficiază de recunoaşterea vechimii la catedră, necesară pentru obţinerea gradului 

didactic I, de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie de către unitatea 

şcolară respectivă, conform legislaţiei în vigoare; 

 - calificativul ”FOARTE BINE” acordat la evaluările anuale în ultimii 2 ani

școlari; 
 - efectuarea inspecției curente de înscriere la examen în anul școlar

premergător înscrierii la examen sau, ca excepție pentru seria 2022-2024, în același an 

în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia și obținerea 

calificativului ”FOARTE BINE”; inspecția curentă promovată este valabilă în ultimii

4 ani de activitate didactică, calculați la data finalizării examenului; 
- unitatea școlară în care candidatul își desfășoară activitatea are autorizație de 

gradului didactic I, seria 2022-2024. 
 
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 

- fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii, conform

Anexei 11 din Metodologia aprobată prin OM nr. 5561/2011, cu modificările și

completările ulterioare; 
- documente doveditoare, certificate «conform cu originalul» de către

conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază, după cum 

urmează: 
• copie buletin/carte de identitate,
• copie certificat de naştere,
• copie certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;

funcționare; 
NOTĂ: în perioada efectuării concediului de creștere copil sau concediu fără plată nu se 
efectuează inspecții și nu se susține examen;

Inspectoratele Școlare (IS) transmit în perioada  15 decembrie 2021 - 15 ianuarie 2022,  
dosarele candidaților înscriși la colocviul de admitere la examenul de obținere a 

copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă,
certificate "conform cu originalul" de conducerea unităţii de învăţământ;

•

• copia certificatului de acordare a gradului didactic II, certificată "conform cu
originalul" de conducerea unităţii de învăţământ;  ;

about:blank
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• dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari;
• dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;
• recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral
al unităţii de învăţământ unde este încadrat;  
• copia raportului scris al inspecţiei curente de înscriere, certificată "conform cu
originalul" de conducerea unităţii de învăţământ;  ;  
• copia autorizaţiei de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele
didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular. 

Înscrierea la colocviu

 În perioada 15 ianuarie-04 februarie, DPPD verifică dosarele candidaților transmise de 

ISJ-uri/ISMB.

În cazul în care dosarul nu este complet sau există vreo problemă în ceea ce privește 

înscrierea, candidatul este contactat prin intermediul adresei de e-mail cu care s-a 

înscris, pentru clarificare şi/sau completarea dosarului. Candidatul are obligația de a 

face completările în termenul solicitat. În caz contrar, înscrierea nu va fi validată, iar 

candidatul nu va putea participa la colocviu pentru seria 2022-2024.

Pentru participarea la colocviu, candidații trebuie să completeze o cerere tip de 

înscriere la gradul didactic I. 
Cererea de înscriere la colocviu se completează pana pe data de 4 februarie 2022.
Cererea de înscriere se completeaza olograf și se transmite online către DPPD (adresa 

de e-mail: secretariat@dppd.ase.ro), împreuna cu dovada achitării taxei de înscriere și cererea 

prin care se solicită aprobarea titlului și bibliografiei lucrării. 

Taxa de participare la colocviu este 200 lei.

Modalităţi de achitare a tarifelor pentru servicii universitare percepute de 

Academia de Studii Economice din Bucureşti:
Casieriile A.S.E.
Ordin de plată în contul RO59BRDE445SV36571854450 - cont in

LEI,deschis la BRD agenţia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice 

din Bucureşti.
Ordin de plată în contul RO16RNCB0072001607860102 – cont in LEI,

deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Pe ordinul de plată, plătitorii sunt obligaţi să specifice următoarele informaţii: 

Beneficiar - Academia de Studii Economice din Bucureşti - D.P.P.D., iar la detalierea 

plății: tipul taxei (taxă colocviul gradul didactic I, seria 2022-2024), nume, iniţiala/

iniţialele tatălui, prenume și CNP.

1.
2.

3.

https://forms.gle/tTCgnme1oZNhuofk9
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Pentru plata de la sucursalele BRD veți avea nevoie de următoarele informații: 

cod facultate (15) si codul taxei (2001).

https://forms.gle/tTCgnme1oZNhuofk9
http://www.unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare
http://www.unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare



