
UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” DIN TÎRGU-MUREŞ 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE 

DPPD 

 

GRADUL DIDACTIC I 

SERIA 2014-2016 

 

 

Desfăşurarea Colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2014-2016: 

 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere şi DPPD, organizează colocviul de admitere pentru obţinerea 

gradului didactic I în următoarele domenii de licenţă, după cum urmează: 

- PROFESORI I: Data de 06 Februarie 2014, ora 12.00, sala R 21 pentru specializările: 

Istorie; Limba şi literatura română; Limba şi literatura franceză; Limba şi 

literatura engleză. 

Candidaţii pentru colocviul de admitere pentru gradul didactic I, seria 2014-2016, trebuie să 

completeze, în perioada 20–24 ianuarie 2014, o cerere-tip, în care vor menţiona tema lucrării, o 

bibliografie minimală, şi, opţional, numele unui cadru didactic - conducător ştiinţific. 

Cererea va fi depusă la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere sau va fi trimisă prin e-mail, 

semnată şi scanată, la adresa perfect.did@science.upm.ro 

Colocviul de admitere se va desfăşura la Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, 

pentru toate specializările enumerate mai sus, conform graficului menţionat. 

Programarea pe săli va fi afişată începând cu data de 01 februarie 2014. 

Elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va realiza în perioada 15.02.2014-31.08.2015, iar 

susţinerea acestora şi inspecţia specială se vor efectua în anul şcolar 2015-2016. 

NOTĂ: Conform art. 12 din OMEN 5397 din 5 noiembrie 2013, privind modificarea şi completarea 

Metodologiei privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

OMECTS 5561/2001, cadrele didactice din sistemul preuniversitar care vor susţine colocviul de admitere 

pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2014-2016, sunt rugate să prezinte, în data susţinerii colocviului, o 

copie xerox a Buletinului de identitate/ Cărţii de identitate, certificată conform cu originalul de către 

unitatea şcolară unde sunt încadraţi (semnătură şi ştampilă), la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere. 

Taxa administrativă pentru înscrierea la colocviul pentru gradul I: 200 lei.  

Pentru toate categoriile de cadre didactice, taxa administrativă se va achita la casieria 

Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, 

Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la telefonul 0265-236034 

sau puteţi trimite un email la perfect.did@science.upm.ro 
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