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Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 
 

Indicatii tehnice privind conectarea online a candidaţilor, la colocviul de 
admitere pentru Gradul didactic I, seria 2022-2024 

 
 

1. Colocviul de admitere se va desfăşura în zilele de 1, 2, 3 şi 4 februarie 

2022. Programarea detaliată pe specializări, zile şi ore va fi disponibilă pe site-

ul www.dppd.ub.ro la secţiunea Formare continuă - Gradul didactic I, după 

finalizarea înscrierii candidaților, începând cu data de 27 ianuarie 2022.  

2. Candidaţii înscrişi la colocviul de admitere la Gradul didactic I, seria 2022-

2024 vor susţine acest examen online, pe platforma oficială a Universității – 

Microsoft Teams;  

3. Conectarea online a candidaţilor  pe platformă se va face utilizând calitatea de 

Guest, prin accesarea linkului întalnirii primit pe adresa de  e-mail precizată 

în documentele de înscriere; 

4. Secretariatul DPPD va gestiona procesul de transmitere către candidaţi a 

informaţiilor cu privire la autentificarea acestora pe platforma Teams (linkul 

întâlnirii). Activitatea se va realiza în colaborare cu inspectoratele şcolare 

judeţene; 



5. Nu este necesară descărcarea unei aplicaţii specifice, ci doar utilizarea 

browserului de internet Google Chrome, pentru accesarea linkului; 

6. După accesarea linkului întalnirii, candidatul va fi întrebat cum se va conecta 

pe platforma Teams şi va alege opţiunea Continue on this browser. După 

pornirea întălnirii, membrul comisiei care a creat întalnirea va da Accept 

candidaţilor, la cererea acestora. Candidatul se va loga înainte cu numele său 

şi îşi va activa camera video şi microfonul.  

7. Este indicat ca toţi candidaţii să fie de la început prezenţi în întâlnire, pentru 

a ne asigura că nu sunt probleme la conectarea lor pe platformă. Dacă sunt 

candidaţi care nu reuşesc să intre în întalnire, membrii comisiei sunt rugaţi să 

semnaleze secretariatului DPPD sau serviciului informatic! 

8. Invitaţia pe platformă, în calitate de Guest se face fără a fi necesară logarea cu 

un cont si parolă!  

9. Candidaţii care întampină probleme la conectare sunt rugaţi sa ia legătura cât 

mai curând, în cursul aceleaşi zile cu secretariatul DPPD; 

10. Candidaţii care nu primesc pe email, cu cel puţin 2 zile înainte de susţinere, 

datele necesare logării (linkul întălnirii), sunt rugaţi să semnaleze acest aspect 

secretariatului DPPD. 

11.  Membrii comisiei vor primi înainte de susţinerea colocviului de admitere, 

lista cu toţi candidaţii înscrişi la specializarea aferentă, în vederea completării 

documentelor aferente.  
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