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Nr. 11786/17 iunie 2021 

Către 
I 

Inspectoratul Şcolar Judeţean __ ..... l_l_?o __ u _______ ___ _ 

În atenţia Inspectorului cu probleme de perfecţionare 

Pentru o mai bună colaborare între instituţiile noastre, vă aducem la cunoştinţă 

următoarele informaţii privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de obţinere a 

gradelor didactice II şi [, sesiunea 2021, la centrul nostru de perfecţionare: 

Gradul didactic II, seria 25-31 august 2021 

În conformitate cu prevederile O.M.E. nr. 3713/2021, candidaţii înscrişi la 

examenul de obţinere a gradului didactic II, sesiunea 2020, vor susţine o probă scrisă 

care conţine elemente de pedagogie şi de psihologie, precum şi elemente din metodica 

specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, elaborată pe baza 

programelor aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte. 

Examenul se va desfăşura, conform calendarului aprobat de conducerea 

universităţii noastre, astfel: 

• 25 august 2021 - profesori 

• 26 august 2021 - învăţământ preşcolar 

• 27 august 2021 - învăţământ primar 

Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise va fi 3 ore din momentul 

primirii subiectelor. 

Locul de desfăşurare a examenului, precum şi ora începerii acestuia vor fi afişate 

pe site-ul universităţii noastre w-vvw.unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare, în 

jurul datei de 26 iulie 2021, după primirea dosarelor de la inspectoratele şcolare şi 

verificarea acestora. 



Taxa de examen este 200 lei (include atâL înscrierea şi susţinerea examenului, cât 

şi eliberarea certificatului). Aceasta se achită fie la Casieria Universităţii din Bucureşti, 

aflată în curtea interioară a Rectoratului (Şos. Panduri nr. 90), fie la orice bancă, prin 

ordin de plată în contul R026TREZ70520F330500XXXX, cu următoarele menţiuni: 

examen gradul didactic II, facultatea pentru care plătesc, numele şi prenumele 

candidatului, banca Trezoreria Sector 5, CUI 4505502. 

Candidaţii vor prezenta preşedintelui comisiei de examinare, la intrarea în sala 

de examen, dovada achitării taxei. 

Termenul limită de primire a dosarelor de înscriere de la Inspectoratele Şcolare 

este OS iulie 2021. Candidaţii care nu au dosarele complete nu vor fi înscrişi în catalogul 

de examen, prin urmare nu vor susţine examenul în această sesiune, dosarele acestora 

urmând a fi returnate Inspectoratului. 

Cursurile de pregătire pentru examenul de obţinere a gradului didactic II, 

sesiunea 25-3 l august 2021, se vor desfăşura online, atât pentru Metodica predării 

specialităţii, cât şi pentru Pedagogie, după cum urmează: 

Facultatea Specialitatea 

Biologie Biologie, 
13iochimie, 

Ecolo1?.ie 
Chimie Chimie 

Limba Română 

Litere Profesori 
Documentarişti 

Limbi Străine Lb. Engleză 

Limbi Străine Lb. Franceză 

Fizică Fizică 

Geografie Geografie 

Matematică şi Matematică, 
lnfonnatică Informatică 

Perioada 
des lăşurării 
cursurilor 

05-09 iulie 2021 

05-09 iulie 202 I 

05-08 iulie 2021 

06-08 iulie 2021 

05-11 iulie 2021 

05-11 iulie 2021 

07-09 iulie 2021 

19-23 iulie 2021 

26-28 iulie 2021 

Persoana de contact/Observa\ii 

Prof. univ. dr. Paulina Anastasiu paulina.anastasiu@bio.unibuc.ro 

înscrierea se face printr-un mesaj trimis la adresa 

chimie.secretariat@g.unibuc.ro, până pe data de 30 iunie 2021 

Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian tinasamihaian@gmail.com 

Conf. univ. dr. Simona Antonescu smantonescu2020@gmail.com 

Cursurile se g.'\scsc pe loomcom, parola se dă indivijual după confinrnrca plă\ii laxei 
În perioada de prcgă1ire se vor organiza 2 şedinţe pe google n-eet, mami 
dună narctm!erea cursurilor de ne loom 

Conf. univ. dr. Anca Pciu 

Conf. univ. dr. Sonia 13erbinski 

Conf. univ. dr. Cristina tvliron 

anca.peiu@lls.unibuc.ro 

soniaberbinski@yahoo.com 

cmiron _ 200 l@yahoo.com 

informaţii suplimentare vor fi afIŞate pc site-ul facultăţii -
www.aeo.unibuc.ro 

Secretar Nicoleta Ostaciuc nicoleta.ostaciuc@fmi.unibuc.ro 

Perioada de înscrieri la cursurile de pregătire este O 1-15 iulie 2021. Cererile 
se mmsmit la adresa d.: mail menţionară mai sus. În funC\îe de numărul 

candidaţilor înscrişi, se va decide dacă se \·Or organiza cursurile. Taxa se 

achi1a numai după ce s.: confirmă organizarea cursurilor ( 16 iulie ac.). 

Cursurile nu sunt obligatorii, iar candidaţii care optează pentru efectuarea lor vor 
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ordin de plată în contul R026TREZ70520F330500XXXX, cu următoarele menţiuni: 

cursuri de pregătire gradul didactic II, facultatea pentru care plătesc, numele şi 

prenumele candidatului, banca Trezoreria Sector 5, CUI 4505502; 

Dovada achitării cursurilor va fi prezentată la prima oră de curs. 

Pentru mai multe informaţii referitoare la desfăşurarea cursurilor, rugăm 

candidaţii să ia legătura cu persoanele de contact din tabelul de mai sus. 

Gradul didactic I, seria 2020-2022 

Candidaţii admişi la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2020-2022, 

pot depune lucrările metodico-ştiinţifice până pe data de 31 august 2021, la 

Biroul Formarea Profesorilor, într-un singur exemplar, conform O.M. nr. 5561/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare (avizul scris şi semnătura coordonatorului pe 

prima pagină a lucrării, lucrarea legată tip carte - cu coperţi rigide sau spirală, lucrarea 

pe CD - format .pdf, declaraţia candidatului privind autenticitatea lucrării, datată şi 

semnată, legată în lucrare). 

Lucrările se pot depune după următorul program (atât pentru profesori, cât şi 

pentru învăţământ primar şi preşcolar): 

• 15 iunie -30 iulie 2021: luni-joi 10.00-14.00 

• 23-31august2021: luni-joi 10.00-14.00, vineri 9.00-12.00 

În perioada 02-20 august 2021, Biroul Formarea Profesorilor va fi închis pentru 

efectuarea concediului de odihnă. 

Lista candidaţilor care pot depune lucrările metodico-ştiinţifice va fi afişată pe 

site-ul universităţii www.unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare, după data de 

20 iunie 2021. 

Candidaţii care nu depun lucrarea în termenul legal (31 august 2021) trebuie să 

anunţe centrul nostru de perfecţionare până la data de 30 iulie 2021, motivând amânarea 

depunerii lucrării. 

În situaţia candidaţilor care nu obţin avizul coordonatorului ştiinţific pentru 

depunerea lucrării, aceştia trebuie să anunţe centrul nostru de perfecţionare până la data 

de 31 august 2021 (coordonatorul ştiinţific are obligaţia de a depune referatul din care 

reies motivele respingerii depunerii lucrării până pe data de 31 august 2021 ); 

Candidatii aflati într-una din situatiile de mai sus, conform Metologiei, pot amâna 
' . , 



favorabil pentru depunerea lucrării, vor fi declaraţi respins la examenul de obţinere a 

gradului didactic I, scria 2020-2022. Aceştia se pot reînscrie în anul şcolar următor 

pentru susţinerea examenului, prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu 

parcurgerea tuturor etapelor precizate în Metodologie. 

Inspectoratele Şcolare trebuie să transmită centrului nostru de perfecţionare, până 

pe data de 31 august 202 l, aprobările candidaţilor înscrişi la gradul didactic I care au 

solicitat amânarea probelor de examen dintr-o serie anterioară în seria curentă. 

Aprobările ISJ trebuie să fie însoţite de o adeverinţă eliberată de şcoala la care este 

încadrat candidatul, din care să rezulte: vechimea acestuia la catedră de la 

O 1 septembrie a anului şcolar următor celui în care a obţinut gradului didactic II până la 

3 l august 2022, precum şi calificativele anuale obţinute în ultimii 2 ani şcolari. 

Titlul lucrării metodico-ştiinţifice, aprobat la colocviu, nu poate fi 

modificat/schimbat. 

De asemenea, coordonatorul ştiinţific aprobat în urma colocviului de admitere la 

gradul didactic I, nu poate fi schimbat decât în situaţii excepţionale (boală, deces etc). 

Pentru alte informaţii legate de activitate de perfecţionare desfăşurată la centrul 

nostru de perfecţionare, rugăm candidaţii să acceseze site-ul universităţii 

wvvw.unibuc.ro/studii/grade-didactice-preunivcrsitare. 

Vă. rugăm insistent să aduceţi la cunoştinţa candidaţilor înscrişi la examenele 

pentru obţinerea gradelor didactice II şi I la Universitatea din Bucureşti cele menţionate 

mai sus. 

Cu multumiri pentru colaborare, 

Secretar şef universitate, 

Vi�Băzăvan 


