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În atentia Doamnei/Domnului Director/Candidaţilor înscrişi pentru obţinerea gradelor 

didactice I şi II 

Referitor la: depunerea dosarelor pentru gradele didactice I şi li 

Vă facem cunoscut că act1v1tatea de perfecţionare pentru institutori /educatori 
/învăţători /profesori de învăţământ primar şi preşcolar desfăşurată de Departamentul de 
Formare a Profesorilor din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii 
din Bucureşti va fi preluată de Biroul Formarea Profesorilor din cadrul Universităţii din 
Bucureşti (Şos. Panduri Nr. 90, etaj 3, Camera 304, sector 5), începând cu 01 mai 2021, 
astfel: 

Gradul didactic ll, sesiunea 2021: 

Dosarele candidaţilor înscrişi la gradul didactic II, sesiunea 2021, se vor tnm1te 
Biroului Formarea Profesorilor, care va organiza examenul şi va elibera certificatele de 
acordare a gradului didactic II, sesiunea 2021, candidaţi lor declaraţi admişi la examen. 

Gradul didactic I, seria 2019-2021: 

Candidaţii înscrişi la gradul didactic I, seria 2019-2021, îşi vor ridica cerficatele de 
acordare a gradului didactic I de la Biroul Formarea Profesorilor. 

Gradul didactic I, seria 2020-2022: 

Candidaţii înscrişi la gradul didactic I, seria 2020-2022, vor depune lucrările 

metodico-ştiinţifice până pe 31 august 2021, la Biroul Formarea Profesorilor. Rapoartele 
scrise încheiate în urma efectuării inspecţiilor speciale şi susţinerii lucrărilor metodico
ştiinţifice se vor transmite Biroului Formarea Profesorilor, care va elibera certificatele de 
acordare a gradului didactic I candidaţilor admişi la examen. 
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Gradul didactic I, seria 2021-2023: 

Candidaţii înscrişi la gradul didactic 1, sena 2021-2023, vor depune lucrări l e 

metodico-ştiin ţ ifice până pe 31 august 2022, la Biroul Formarea Profesorilor. Rapoartele 
scrise încheiate în unna efectuări i inspecţiilor speciale şi susţinerii lucrărilor metodico
ştiinţifice se vor transmite Biroului Formarea Profesorilor, care va elibera certificatele de 
acordare a gradului didacti c I candidaţilor admiş i la examen. 

Cerificatele de acordare a gradelor didactice susţinute în perioada 2000-2020, se 
eliberează de către Departamentul de Formare a Profesorilor din cadrul Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Complex Leu), urmând a fi preluate ulterior de Biroul 
Formarea Profesorilor. 

A veţi ataşat şi site-ul Biroului Formarea Profesorilor, unde aveţi afişate pennanent 
informaţii utile: www.unibuc.ro/administratie/grade didactice universitare). 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi adresa 
bi rou@perfectionare. uni buc.ro. 
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