
 

 

În atenția candidaților înscriși la examenul de obținere a gradului didactic I în învățământul preuniversitar 

SERIA 2021-2024 

PLANIFICARE COLOCVIU GRAD I 

Nr. 

crt. 

Centrul de 

perfecționare 

Data și ora desfășurării Locația/locațiile Informații 

1 Universitatea 
”Al.I.Cuza”  din 
Iași 

04.02.2022, începând cu ora 
9,00 colocviul se va desfăşura online, pe 

platforma Webex; 

invitaţiile de participare vor fi 
transmise candidaţilor, după 
finalizarea perioadei de înscriere, 
prin email 
 

Metodologia, lista candidaților înscriși și planificarea se află pe site-ul DPPD. 
Dovada achitării taxei de admitere şi susţinere a colocviului în vederea 
acordării gradului didactic I (HS nr. 13/30.05.2013). 
Taxa este în valoare de 200 lei, plătibilă la orice unitate BRD, Cod: 105, 
forma de școlaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Psihologie și Științe 
ale Educației. 
 

2 Universitatea din 
București 

ianuarie-februarie 2022 
 

Colocviul se va desfășura online Procedura și informațile referitoare la colocviul de admitere la gradul didactic 
I, seria 2022-2024: 
 https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2022/01/date-colocviu-1.pdf  

3 Universitatea 
”Vasile 
Alecsandri” din 
Bacău 

01-04.02.2022 Colocviul se va desfășura online Metodologia, lista candidaților înscriși și planificarea se află pe site-ul DPPD: 
https://www.ub.ro/dppd/files/facultati/dppd/program-formare-
continua/2022_2024/graficul_colocviu_grad_1_pt_site.pdf 

4 Academia de 
Studii Economice 
din București 

11.02.2022 Colocviul se va desfășura online Ora desfășurării colocviului va fi stabilită de fiecare comisie de examinare și 
va fi transmisă candidatilor, pe email, de către un membru al comisiei până 
pe data de 09.02.2022.  
Taxa de participare la colocviu este 200 lei. Modalităţi de achitare a tarifelor 
pentru servicii universitare percepute de Academia de Studii Economice din 
Bucureşti sunt pe site. 



5 Universitatea 
”Dunărea de Jos” 
din Galați 

05-14.02.2022 DDPD, strada Gării nr. 63-65. 
Galați, sălile A 

Metodologia, lista candidaților înscriși și planificarea se află pe site-ul DPPD: 
http://www.dppd.ugal.ro/ 
Plata taxei pentru colocviul de admitere se poate face la casieria Universităţii 
“Dunărea de Jos” din Galaţi sau prin mandat poştal/ordin de plată cu 
specificarea următoarelor date: numele candidatului din certificatul de naştere 
și în paranteză numele după căsătorie, iniţiala tatălui, prenumele şi CNP-ul 
candidatului, în contul IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX, cod fiscal 
3127522, deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, cu destinaţia Universitatea 
“Dunărea de Jos” din Galaţi şi precizarea că ”suma în cuantum de 400 ron 
reprezintă taxa de înscriere la colocviul de admitere la gradul didactic I”. 

6 Școala Postliceală 
”Fundeni” din 
București 

Conform planificării Soseaua Fundeni Nr. 254, Sector 
2, Bucuresti/online 

Informatii se rfagsesc pe site-ul: https://www.scoala-sanitara-
fundeni.ro/index.php/contact 

7 Universitatea 
București- DPIPP 
Focșani 

Conform planificării  sediul DPIPP din strada Mărășești nr. 
50, Focșani/online 

 Metodologia, lista candidaților înscriși și planificarea se află pe site-ul DPPD 
București: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2022/01/date-colocviu-1.pdf 

 

Inspector școlar DRU, 

Prof. Mariana Mustață 
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