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CĂTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT ŞI PARTICULARE 

În atentia Directorilor/Candidaţilor înscrişi pentru obţinerea gradului didactic I 

Referitor la: Completarea dosarelor de gradul didactic I, seria 2023 

A vând în vedere informarea Biroul Formarea Profesorilor, din cadrul Universităţii din 
Bucureşti, nr. 10533/23.05.2022, cu privire la gradul didactic I, seria 2021-2023 , vă facem 
cunoscute următoarele precizări: 

• Candidaţii admişi la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, pot depune 
lucrările metodico-ştiinţifice până la data de 31 august 2022, la Biroul Formarea 
Profesorilor, într-un singur exemplar, având avizul scris şi semnătura coordonatorului pe 
prima pagină a lucrării, lucrarea fiind legată tip carte - cu coperţi rigide sau spirală, lucrarea 
pe CD - format .pdf, declaraţia candidatului privind autenticitatea lucrării, datată ş i semnată, 

legată în lucrare. 
• Lucrările se pot depune respectând următorul program al Biroului Formarea Profesorilor: -

prezent - 29 iulie 2022: luni-joi, 10.00-14.00, respectiv 22-31 august 2022: luni-joi, 
10.00-14.00 şi vineri, 9.00-12.00. În perioada 01-19 iulie 2022, biroul este închis pentru 
efectuarea concediului de odihnă. 

• Taxa pentru depunerea lucrării este de 150 de lei, care se achită la casieria universităţii sau 
la bancă prin ordin de plată în contul R026TREZ7052F330500XXXX (CUI 5405502), 
deschis la Trezoreria sector 5. 

• Candidaţii care nu depun lucrarea în termenul legal (31 august 2022) trebuie să anunţe 
biroul până la data de 29 iulie 2022, motivând amânarea depunerii lucrării . 

• În cazul în care sunt candidaţi care nu obţin avizul coordonatorului ştiinţific pentru 
depunerea lucrării, aceştia trebuie să anunţe biroul până la data de 31 august 2022, 
coordonatorul având obligaţia de a depune referatul din care reies motivele respingerii 
depunerii lucrării până la data de 31 august 2022. 

• Candidaţii aflaţi într-una din situaţiile de mai sus, pot amâna cu un an şcolar depunerea 
lucrării. Aceştia pot ridica de la Biroul Formarea Profesorilor, până la data de 10 
septembrie 2022, o adeverinţă care să confirme promovarea colocviului de admitere. Taxa 
de eliberare a adeverinţei este de 30 de lei. 

• Titlul lucrării, aprobat în colocviu, nu poate fi modificat/schimbat. 
• Coordonatorul ştiinţific nu poate fi schimbat decât în condiţii excepţionale. 


