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EXAMEN PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II 
SESIUNEA AUGUST 2022 

 
 Proba scrisă a examenului se va desfăşura în data de 29 august 2022, începând cu ora 9:00, 

la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, corpul Facultății de 

Inginerie Chimică și Protecția Mediului “ Cristofor Simionescu ”, etaj III – turn, în sala CH8C. 
 
Intrarea în sala de examen se va face pe bază de B.I./C.I.. 
 
Pot participa la examen doar candidaţii care au achitat şi fac dovada achitării Taxei de susţinere a  
examenului de grad didactic II. 
 
Rezultatele la proba scrisă se vor afişa în ziua susţinerii probei, la ora 16:00.  
 
Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot depune contestaţii.  
Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la testul de Metodica specialităţii.  
 
În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi 
punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.  
 
Contestaţiile se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare, după afişarea rezultatelor 
la proba scrisă, până la ora 20:00. 
 
Soluţionarea contestaţiilor se comunică prin calificativul “ADMIS” sau “RESPINS”.  
Termenul de soluţionare a contestaţiilor va asigura candidaţilor ale căror contestaţii au fost admise 
prezenţa la proba următoare a examenului. 

 
 Proba orală a examenului se va desfăşura în data de 30 august 2022, începând cu ora 9:00, 

la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, corpul Facultății de 

Inginerie Chimică și Protecția Mediului “ Cristofor Simionescu ”, etaj III – turn, în sala CH8C. 
 
Intrarea în sală se va face pe baza de B.I./C.I. 
 
Pot participa la proba orală doar candidaţii care au obţinut cel puţin nota 8 (opt) la proba scrisă. 
 
Rezultatele la proba orală se vor afişa în ziua susţinerii probei, după finalizarea examinării tuturor 
candidaţilor. 

 
 

 Rezultatele finale ale examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022 se vor 
afişa în data de 30 august 2022.  
 

 Adeverinţele de promovare se vor elibera în data de 30 august 2022, în intervalul orar 14:00 - 
16:00. 
 


