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Inspectoratele Şcolare Judeţene AB, AR, AG, BC, BH, BN, BT, BV, BR, BZ, cs, c 

CJ, CT, CV, DB, DJ, GL, GR, GJ, HR, HD, IL, IS, MM, MH, MS, NT, OT, PH, SM, SJ, SB, SV, TR, 

TM, TL, VS, VL, VN�i ISMB 

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 I, sesiunea 2022, la centrul nostru de perfecţionare: 

A. Gradul didactic II, seria 25-31 august 2022 

A. I. Examenul de obţinere a gradului didactic II, sesiunea 25-31 august 2022, se 

va desfăşura la centrul nostru de perfecţionare, după cum urmează: 

Profesori 

Proba 1: Metodica specialităţii (scris): 29 august 2022 

Proba 2: Pedagogie şi elemente de psihologie (oral): 31august 2022 

Învăţământ preşcolar 

Proba 1: Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-

educative în grădiniţa de copii (scris): 26 august 2022 

Proba 2: Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (oral): 29 august 2022 

Învăţământ special - nivel preşcolar 

Proba 1: Metodica predării psihopedagogiei speciale (scris) sau Metodica predării limbii române şi literaturii 

pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv - educative în grădiniţa de copii (scris): 26 august 2022 
Proba 2: Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (oral): 29 august 2022 

Învăţământ primar 

Proba 1: Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii (scris): 26 august 2022 

Proba 2: Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (oral): 30 august 2022 

învăţământ special -nivel primar 

Proba 1: Metodica predării psihopedagogiei speciale (scris) sau Metodica predării limbii şi literaturii române, 

metodica predării matematicii (scris): 26 august 2022 

Proba 2: Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (oral): 30 august 2022 



Termenul limită de primire a dosarelor de la Inspectoratele Şcolare este 

08 iulie 2022. Candidaţii care nu au dosarele complete. uu vor fi înscrişi în catalogul de 

examen şi nu vor participa la examen în această sesiune, dosarele acestora urmând a fi returnate 

!SJ-urilor. 

Taxa de participare la examen este 200 lei (include atât 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 (CUI 4505502), deschis la 

Trezoreria Sector 5, cu următoarele menţiuni: examen gradul didactic II, facultatea pentru care 

se plăteşte, numele şi prenumele candidatului. 

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

examen, dovada achitării taxei. 

Locul de desfăşurare a examenului, ora începerii acestuia, precum şi lista candidaţilor 

care pot participa la examen vor fi afişate pe site-ul universităţii noastre 

www.unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare, în jurul datei de 26 iulie 2022, după 

primirea dosarelor de la inspectoratele şcolare şi verificarea acestora. 

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

subiectelor. 

A.2. Cursurile de pregătire pentru examenul de gradul didactic II se organizează 

astfel: 

I. Ia didactica specialităţii şi pedagogie pentru candidaţii înscrişi la specialităţile Informatică, 

Matematică, Fizică, Chimie, Biochimie Tehnologică, Biologie, Biochimie, Ecologie, Ge1>grqfie, 

Limba şi Literatura Română, Profesori Documentarişti, Limba şi Literatura Franceză, 

Limba şi Literatura Engleză, Învăţământ Primar şi Preşcolar, conform programelor aprobate 

de Ministerul Educaţiei. 

Candidaţii care doresc să participe la cursurile de pregătire la specialităţile mai 

sus-menţionate vor achita taxa de participare, aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie 

a UJ3, de 300 lei (include atât cursurile de pregătire la Didactica specialităţii, cât şi cursurile de 

pregătire la Pedagogie). Aceasta se achită fie la casieria universităţii, fie la orice bancă, prin 

ordin de plată în contul R026TREZ70520F330500XXXX (CUI 4505502), deschis la 

Trezoreria Sector 5. 

Pe ordinul de plată se vor face obligatoriu următoarele menţiuni: 

- taxă cursuri de pregătire gradul didactic II, sesiunea 2022; 

- facultatea pentru care se plăteşte 

- numele şi prenumele candidatului; 



II. la pedagogie pentru candidaţii înscrişi la specialităţile: Istorie, Filosofie, Sociologie, 

Administraţie Publică, Ştiinţe Politice, Psihologie, Psihopedagogie Specială, Teologie 

Ortodoxă/Romano-Catolică/Baptistă, Limbi şi Literaturi Străine (Latină, I taliană, Spaniolă, 

Portugheză, Germană, Maghiară, Rromani, Turcă, Ucraineană, Slovacă, Chineză), conform 

programei aprobată de Ministerul Educaţiei prin O.M. nr. 2687/2007. 

Taxa de participare este 150 lei. Aceasta se achită fie la casieria universităţii, fie la orice 

bancă, prin ordin de plată în contul R026TREZ70520F330500XXXX (CUI 4505502), deschis 

la Trezoreria Sector 5. 

Pe ordinul de plată se vor face obligatoriu următoarele menţiuni: 

- taxă cursuri de pregătire gradul didactic II, sesiunea 2022; 

- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; 

- numele şi prenumele candidatului. 

Calendarul cursurilor de pregătire.pentru examenul de obţinere a gradului didactic II, 

sesiunea 25-31 august 2022 şi persoanele de contact: 

Facu1ta1ea 

Litere 

Limbi Sttaine 

Biologie 

facultatea de Psihologie şi 
Ştiin(ele EducaDei 

Limbi Straine 

Fizicii 

Geografie 

Chimie 

Matematica şi Informatici\ 

Facultateii de Psil101ogie şi 
Şfiinfele EducaDei 

Specialitatea 

Limba Română 

Profesori Doctunen1am1i 

Lb, Engleza 

Bîologîe, Biochimic, 
Ecologie 

L1'1\1.1M!llli1t 
Primar&Preşcolar 

Lb. Franceză 

Fizica 

Geografic 

Chimie 

Matematici\, lilfOrmatica 

Pedagogie 
(pi toate specialitaţile) 

lns.crifrc11 lâ curs.utile de 

Perioada desfaşuratii Persoana de contact/Observatii 
cuoorilor 

28-30 iunie 2021 C'onf. univ dr. Florenlîna SâJnihăî�n tinasamihaian@gmail.com 

2S şi 30 iunie 2021 Conf, tutiv. dr, Simona Antonescu smantonescu2010@gmail.co1n 

04-07 iulie 2022 Conf. univ" dr .. Anidora Gabriela Brozba l!abriela brozba@lls.1uubuc\ro 

04.08 iulie 2022 Prof. univ •. dr. Paulina Anastasiu paulina.anastasiu@bio,1uubuc,ro 

04-08 iulie 2022 Cont: univ. dL Silvia Făt silvia fat@fpse.uru1rnc.ro 

04-09 iulie 2022 Con[ univ. de Sonia Berbinski soniaberbinski@yahoo.com 

05-06 iulie 2022 Con[ univ. dr.,Cristina Miron cmiron _ 2001@yalmo.com 

11-13 iulie 2022 Lect. un iv. dr: Mioara Clius tnioara.clius@geo urubuc.ro 

11-14 iulie 2022 Prof. univ. dr, Delia Popescu dclia _popescu@chim.ie.unibuc,ro 

26-28 iulie 2022 Secrelar Nicoleta Osraciuc secretariat@fmi_,wiibuc.fo ... . ... 
Se'organiZli'ază nuinai 'dacii" Se fonneaZâO grtip!.dr.: 10-l S Căndidaţi 

. .  

t 8-21 iulie 2022 Conf. univ. dr. Silvia Far silvia.fat@fpse. unibuc,ro 

l'.C p g ătire are lo.c îll p erionda 01-27 iutlie 2022. 

Candidaţii care doresc să participe la cursurile de pregătire vor transmite pe adresa de 

email graduldidactic2@perfectionare.unibuc.ro, următoarele documente: 

•fişa de înscriere formular disponibil accesând link-ul hltps://unib11c:ro/wp� 

content/uploads/2022/05/fisa-inscriere-cursuri-pregatire-pt-gradul-didactic-II.pdf sau link-ul 

https://u 11 ibl1c: ro/studiilgrade�d idacticc-preun iversifatc/ (pentru form u Iaru I în format ed itabil); 

• copie certificat de naştere/căsătorie; 

• documentul privind dovada taxei de participare la cursuri. 

I• 



Candidaţii care urmează cursurile de pregătire pentru gradul didactic II vor primi o 

adeverinţă de participare, pe care o vor ridica de la comisia de examinare, în ziua susţinerii 

examenului. Dacă clin motive întemeiate un cursant nu participă la examenul de gradul 

didactic II în această sesiune, adeverinţa poate fi transmisă de BFP, la cererea candidatului, prin 

email. 

B. Gradul didactic I, seria 2021-2023 

Candidaţii admişi la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, pot 

depune lucrările metodico-ştiinţifice până pe data de 31 august 2022, 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 de către toţi candidaţii după următorul program: 

• prezent-2 9 iulie 2022: luni-joi 10.00-14.00 

• 22-31august2021: luni-joi 10.00-14.00, vineri 9.00-12.00 

Taxa pentru depunerea lucrării şi eliberarea certificarului de grad didactic I este 150 lei. 

Aceasta se achită fie la casieria universităţii, fie la orice bancă, prin ordin de plată în contul 

R026TREZ70520F330500XXXX (CUI 4505502), deschis la Trezoreria Sector 5. 

Pe ordinul de plată se vor face obligatoriu următoarele menţiuni: 

- taxă cursuri de pregătire gradul didactic II, sesiunea 2022; 

- facultatea pentru care se plăteşte; 

- numele şi prenumele candidatului; 

În perioada 01-19 august 2022, Biroul Formarea Profesorilor va fi închis pentru 

efectuarea concediului de odibnă. 

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

universităţii www.unibuc.ro/stuclii/grade-didactice-preuniversitare, după data de l O iunie 2022. 

Candidaţii care nu depun lucrarea în termenul legal (31 august 2022) trebuie să anunţe 

centrul nostru de perfecţionare până la data de 29 iulie 2022, 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 2022 

(coordonatorul ştiinţific are obligaţia de a depune referatul din care reies motivele respingerii 

depunerii lucrării până pe data de 31 august 2022); 



Candidaţii aflaţi într-una din situaţiile de mai sus, conform Metodologiei, pot amâna cu 

un an şcolar depunerea lucrării. Aceştia pot ridica de la BFP, după data de I O septembrie a.c. o 

adeverinţă care să confirme promovarea colocviului de admitere. Taxa de eliberare a 

adeverinţei este 3 O lei. 

Inspectoratele Şcolare trebuie să transmită centrului nostru de perfecţionare, până pe 

data de 31 august 2022, 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 31 august 2023, 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. 

Pentru alte informaţii legate de activitate de perfecţionare desfăşurată la centrul nostru 

de perfecţionare, rugăm candidaţii să acceseze site-ul universităţii www.unibuc.ro/studii/grade

didactice-preuniversitare. 

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

obţinerea gradelor didactice II şi I la Universitatea din Bucureşti informaţiile de mai sus. 
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UB, grade didactice 2022 
1 mesaj 

secretariat ISJ Ilfov <secretariat@isjilfov.ro> 

Birou Perfectionare <birou@perfectionare.unibuc.ro> 2 iunie 2022, 13:13 

Către: ALBA <secretariat@isjalba.ro>, inf_arad@isjarad.ro, ARGEŞ <contact@isjarges.ro>, BACĂU <office@e-isjbacau.ro>, 
BIHOR <contact@isjbihor.ro>, isj BN <isjbn@isjbn.ro>, BOTOSANI <contact@isjbt.ro>, ISJ Braila <contact@isjbraila.ro>, 
BRAŞOV <info@isjbrasov.ro>, BUZĂU <office@isjbuzau.ro>, CĂLĂRAŞI <isjcalarasi@gmail.com>, CARAŞ SEVERIN 
<isjcaras@gmail.com>, CLUJ <contact@isjcj.ro>, isj-cta@isjcta.ro, COVASNA <office@isj.educv.ro>, DĂMBOVIŢA 
<isjdb@isj-db.ro>, DOLJ <isjdolj@isjdolj.ro>, GALAŢI <info@isj.gl.edu.ro>, GIURGIU <isjgiurgiu@yahoo.com>, 
contact@isjgorj.ro, lsj Gorj <isjgorj@yahoo.com>, HARGHITA <contact@isjhr.eduhr.ro>, HUNEDOARA 
<inspectorat@isj.hd.edu.ro>, IALOMIŢA <secretariat@isjialomita.ro>, IAŞI <contact@isjiasi.ro>, Secretariat ISJ IF 
<secretariat@isjilfov.ro>, ISMB <office@ismb.ro>, MARAMUREŞ <isjmm@isjmm.ro>, MEHEDINŢI 
<secretariat.isj@mh.edu.ro>, MUREŞ <office@edums.ro>, NEAMŢ <office@isjneamt.ro>, Secretariat 
<secretariat@isjolt.ot.edu.ro>, PRAHOVA <office@isjph.ro>, SĂLAJ <secretariat@isjsalaj.ro>, SATU MARE 
<isjsm@satmar.ro>, lsj Sibiu <officeisj@yahoo.com>, isj SV <isjsv@isj.sv.edu.ro>, TELEORMAN <isjteleo@hotmail.com>, 
TIMIŞ <isj.timis@gmail.com>, TULCEA <contact@isjtulcea.ro>, isjvl@isjvl.ro, isjvl@yahoo.com, VASLUI 
<isjvaslui@isj.vs.edu.ro>, VRANCEA <isjvrancea@yahoo.com> 

În atenţia inspectorului cu probleme de perfecţionare, 

Stimată Doamnă Inspector, 
Stimate Domnule Inspector, 

Va transmit, ataşat, adresa Universităţii din Bucureşti nr. 10533/2022, care cuprinde calendarul examenului de grad 
didactic li, sesiunea 2022 (conform ultimelor precizări de la Minister), calendarul şi informaţii privind cursurile de pregătire 
pentru examenul de grad didactic li, sesiunea 2022, precum şi informaţii privind examenul de gradul didactic I, seria 
2021-2023. 

Va rog, confirmaţi primirea acestui email. 

Toate cele bune, 
Şef Birou Formarea Profesorilor, 
Cristina Voinea 

Universitatea din Bucuresti 
Serviciul Formarea Profe�orilor si Învătare Continuă 
Biroul Formarea Profesorilor ' ' 
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