
Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025, se desfășoară vineri, 10 

februarie 2023, ora 900, amfiteatrul 3MI, clădirea „Paul Bran” (ora desfășurării colocviului va fi

stabilită de fiecare comisie de examinare și va fi afisată până pe data de 08.02.2023).

Taxa de participare la colocviu este 200 lei.

Modalităţi de achitare a tarifelor pentru servicii universitare percepute de Academia de Studii Economice din Bucureşti:

1.Casieriile A.S.E.
2.Ordin de plată în contul RO59BRDE445SV36571854450 - cont in LEI,deschis la BRD agenţia ASE, cod fiscal 4433775,

Academia de Studii Economice din Bucureşti.
3.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 2023-2025), nume, iniţiala/iniţialele 

tatălui, prenume și CNP.

Pentru plata de la sucursalele BRD veți avea nevoie de următoarele informații: cod facultate (15) si codul taxei (2001).

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 5 februarie 2023.
    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. 

Accesul candidaţilor în sala de examen se face pe baza B.I./C.I. 
Durata sesiunii de examinare se încadrează într-un interval de aprox. 10-15 minute; 

Desfășurarea examenului de admitere

Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I:
- evaluarea la colocviu se face prin calificative, respectiv admis/respins. Rezultatele obținute la 
colocviu nu pot fi contestate; 
- în cazul candidaților declarați respinși la colocviul de admitere, aceștia se pot reînscrie pentru 
susținerea examenului prin depunerea unui nou dosar și parcurgerea tuturor etapelor precizate în 
Metodologia, aprobată prin OM nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
     Candidatii admisi la colocviu, trebuie sa trimita online pana pe data de 12 februarie 2023 
cererea finală prin care solicita aprobarea coordonatorilor, titlului și bibliografiei lucrării. 
     După sustinerea colocviului, candidatii admisi trebuie sa completeze în dublu exemplar 
convenția cadru.  

Desemnarea coordonatorilor științifici și afișarea rezultatelor obținute la colocviu

- desemnarea coordonatorilor științifici se face de către conducerea DPPD în funcție de 

corespondența dintre domeniul tematic al lucrării metodico-științifice și cel de competență al 
coordonatorului, precum și în funcție de opțiunea scrisă a candidatului; 

- DPPD  va afișa, până pe data de 01 martie 20 23, rezultatele obținute de candidați la

colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025, precum și coordonatorii științifici

aprobați;



Schimbarea temei și a coordonatorului științific aprobat în urma colocviului

După afișarea rezultatelor, titlul lucrării metodico-științifice nu se mai poate schimba,  întrucât 
candidații sunt admiși la colocviu în baza temei alese și dezbătute la colocviu în fața comisiei de 
examinare.   

conducatorului ştiinţific desemnat, în perioada 01 martie 2023-31 august 2024;

- candidații au obligaţia de a colabora cu profesorul conducator pe toata durata elaborãrii lucrãrii, 

potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducãtorul are dreptul sã nu-şi 

 - termenul de depunere a lucrărilor metodico-științifice în vederea obținerii gradului didactic I, 

seria 2023-2025, este 31 august 2024, iar perioada de efectuare a inspecției speciale și susținerii 

lucrării de grad didactic I este 01 noiembrie 2024-31 mai 2025 (conform legislației în vigoare în 

acest moment). 

Îndrumătorul lucrării metodico-științifice, aprobat în urma colocviului și a ședinței de 
departament, se poate schimba doar în cazuri excepționale. În aceste cazuri, noul îndrumător 
trebuie să aibă același domeniu de activitate/expertiză cu cel înlocuit.  Înlocuirea se face doar cu 
acordul conducerii A.S.E.

- candidații admiși la colocviu vor elabora lucrarea metodico-științifică, sub îndrumarea 

dea avizul scris pentru depunerea lucrãrii în termenul stabilit; 




