
  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT  

   
 

 

 

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A 

CONCURSULUI DE ADMITERE 

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

DE LA 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICA  ŞI 

SPORT 
 

 

Anul universitar 2020-2021 

 

 

Elaborat: 

Decan,  

Conf. univ. dr. Adrian Nagel 

Prodecan, 

Conf. univ. dr. Eugen Bota 

Secretar şef,  

Gabriela Igna 

Semnături 

Aviz juridic: 
Consilier juridic, 

Nadia Topai 
Semnătura 

Aprobat: Consiliul FEFS 
Hotărârea nr. 

11/12.05.2020 

 

Ediția IV 

Intrat în vigoare la data de :12.05.2020 

Retras la data de …... 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A 
CONCURSULUI DE ADMITERE 

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE 
LICENŢĂ DE LA 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICA  
ŞI SPORT 

anul universitar 2020-2021 

Ediţia IV 

Nr. Anexe 4 

Pagina 2 din 

21 

 

 

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t 
Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. 

. 

. 

 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Documente de referință 

 

Art.1. În anul universitar 2020-2021, procesul de admitere pentru programele de studii 

universitare de la ciclul de licență de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității 

de Vest din Timișoara se organizează:  

 în conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 

200, 277 și art. 304, alin. (17) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 în baza următoarelor acte normative:  
o Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare;  

o Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 133/2000 privind învățământul 

universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de 

stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările 

ulterioare;  

o Hotărârea Guvernului României nr. 288 din 21 iunie 1993 privind școlarizarea în 

România a cetățenilor din alte țări, cu modificările și completările ulterioare;  

o Hotărârea Guvernului României nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, 

doctorat și specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română 

sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările și completările 

ulterioare;  

o Hotărârea Guvernului României nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor și 

studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate 

pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite 

în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare;  

o Hotărârea Guvernului României nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea 

studiilor universitare de masterat;  

o Hotărârea Guvernului României nr. 844 din 13 august 2008 privind stabilirea 

cuantumului burselor pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la 

specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară din 

Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor 

țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii 

străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ de 

stat din România;  

o Ordonanța Guvernului României nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea 

cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe 

cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum 

și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația 

Elvețiană, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2010;  
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o Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.156 din 22 

decembrie 2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română 

pentru cetățenii străini, cu modificările și completările ulterioare (OMEN nr. 3873 din 

5 mai 2017 și OMEN nr. 4174 din 27 iulie 2018);  

o Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.236 din 10 februarie 2017 privind 

aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri 

fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de 

școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate;  

o Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.473 din 17 martie 2017 privind aprobarea 

Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul 

școlar/universitar 2017-2018;  

o Ordinul Ministrului Educației Naționale, al Ministrului Afacerilor Externe și al 

Ministrului pentru Românii de Pretutindeni nr. 3900/A10/2046/C/129/2017 privind 

aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul 

preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, 

dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul 

școlar 2017-2018 și a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în 

învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de 

școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 

începând cu anul universitar 2017-2018;  

o Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3850 din 2 mai 2017 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin 

departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior 

acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și 

metodologia aferentă, cu modificările și completările ulterioare;  

o Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de 

master și de doctorat, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul Ministrului 

Educației Naționale nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din Anexa la Ordinul 

6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat) și Ordinul Ministrului 

Educației și Cercetării nr. 5618 din 20.12.2019 privind modificarea alineatului (5) al 

articolului 4 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016);  

o Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea 

unor prevederi din Anexa la Ordinul MENCȘ nr. 6102/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licență, de master și de doctorat; 

o  și în baza altor acte normative cu incidență în domeniul de activitate reglementat.  
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CAPITOLUL II 

Organizarea procesului de admitere la studiile universitare de licență 

 

 

Art.1.  Admiterea la studiile universitarte de licenţă pentru anul univ. 2020/2021 se 

organizează pentru următoarele programe de studii/specializări acreditate sau autorizate 

provizoriu: 

Facultatea 
Domeniul de 

licenţă 
Specializarea 

Forma de 

învăţământ 

Cifră de 

şcolarizare 

Educaţie Fizică 

şi Sport 

Educaţie Fizică 

şi Sport 

Educaţie Fizică şi 

Sportivă 
IF* 75 

Educaţie Fizică şi 

Sportivă 
IFR** 75 

Sport și Performanță 

Motrică 
IF 50 

Kinetoterapie 
Kinetoterapie şi 

Motricitate Specială 
IF 75 

 

IF*- învățământ cu frecvență 

IFR**- învățământ cu frecvență redusă 

 

Art. 2.  

1) Admiterea la studiile universitare de licență pentru toate programele de studii ale 

Facultății de Educație Fizică și Sport, indiferent de forma de învățământ,  se face prin concurs, 

pe baza mediei generale de admitere. 

2) Media generală la concursul de admitere pentru toți candidații se va calcula, cu două 

zecimale și fără rotunjire, astfel:  

MA = (M1+M2)/2  

unde MA – media generală de admitere 

M1 – media generală la examenul de bacalaureat 

M2 – nota cea mai mare obținută la una dintre probele scrise ale examenului de 

bacalaureat   
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Art. 3. Data concursului 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: 

Sesiunea I – iulie 2020 

Data de desfăşurare a concursului de admitere este: 

Perioada de înscrieri: 13.07.2020-21.07.2020 

Afişarea  rezultatelor:   22.07.2020 

Perioada de confirmări: 23.07.2020-28.07.2020 

Afișare rezultate finale: 28.07.2020 

  

Sesiunea a II-a- septembrie 2020 

(pentru eventualele locuri rămase neocupate în urma concursului de admitere din sesiunea I) 

 

Data de desfăşurare a concursului de admitere este: 

Perioada de înscrieri: 09.09.2020-12.09.2020 

Afişarea  rezultatelor: 15.09.2020 

Perioada de confirmări: 15.09.2020-18.09.2020 

Afișare rezultate finale: 18.09.2020 

 

Art. 4. Calendarul on-line (interval orar) de depunere a dosarelor de admitere,   a 

confirmărilor şi alte informaţii despre admiterea la studii universitare de licenţă pentru anul 

univ. 2020-2021  este afişată distinct pe site-ul facultăţii: www.sport.uvt.ro. 

 

Art. 5. Criterii generale 

1) Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe domenii de studiu, iar 

un domeniu de studiu cuprinde una sau mai multe specializări acreditate/autorizate provizoriu.  

2) Pentru coordonarea activităţii legate de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

pentru anul univ. 2020-2021, la Universitatea de Vest din Timişoara va funcţiona Comisia Centrală de 

Admitere, numită prin decizia Rectorului Universităţii de Vest,  iar la nivelul  Facultăţii de Educaţie 

Fizică şi Sport, sub autoritatea decanului, se constituie Comisia de admitere pe facultate. 

3)  Admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe locuri: 

 finanţate de la bugetul de stat  

 cu taxă  

4) Admiterea la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport se face pe bază de concurs de admitere.  

5) Concursul de admitere se organizează în două sesiuni de admitere distincte, prima sesiune 

fiind in luna iulie, iar a doua sesiune, pentru eventualele locuri rămase neocupate după prima 

sesiune, în luna septembrie. După afişarea rezultatelor finale în urma confirmărilor din prima sesiune, 

numărul de locuri rămase neocupate se scot la concurs în sesiunea a doua. Înscrierea candidaţilor şi 
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probele de admitere pentru sesiunea a doua se susţin conform calendarului de admitere planificat şi 

afişat, cu respectarea prezentei metodologii.  

6) În vederea informării candidaţilor la concursul de admitere pentru ciclul de studii 

universitare de licenţă,  comisia de admitere desemnată sub autoritatea decanului va afişa la avizierul 

facultăţii şi pe site-ul www.sport.uvt.ro specializările existente, cifra de şcolarizare (locurile 

subvenţionate de la buget şi locurile cu taxă) şi planul de învăţământ pentru anul I 2020-2021. Planurile 

de învăţământ, pe programe de studii, sunt elaborate de către Departamentele facultăţii, conform 

Regulamentului de elaborare a planurilor de învăţământ de la nivelul Universităţii de Vest din 

Timişoara şi cu respectarea normelor ARACIS.  

7) Din numărul locurilor bugetate repartizate facultăţii noastre, un număr de 10 locuri sunt 

alocate candidaţilor olimpici. Aceştia pot fi admişi în învăţământul superior fără concurs de 

admitere dacă sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat şi au obţinut următoarele 

performanţe sportive: 

 Medaliaţi la Jocurilor Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene (seniori, 

tineret, juniori); 

 Locurile IV, V, VI, VII, VIII la Jocurilor Olimpice şi Jocurilor Olimpice pentru tineret; 

 Locurile IV, V, VI Campionate Mondiale (seniori, tineret, juniori); 

 Sportivii calificaţi cu echipa de joc sportiv  (seniori, tineret şi juniori) la turneele finale ale 

Jocurilor Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene; 

 Sportivi campioni naționali (locul I)  pe ramuri de sport -  seniori, tineret și juniori; 

 Locurile 1-3 la Olimpiada Naţională la disciplina – Pregătire Sportivă teoretică. 

Facilităţile de mai sus se acordă sportivilor care au obţinut performanţele respective pe timpul 

studiilor liceale sau  într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. Dosarele personale 

ale absolvenţilor de liceu care solicită să beneficieze de facilităţile menţionate mai sus, se primesc la 

secretariatul de admitere al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, în perioada de înscriere la 

concursul de admitere. 

 Criteriul  de departajare al acestor candidaţi este legat de nivelul performanţei sportive, iar 

clasificarea finală a  acestora va fi analizată şi aprobată de Consiliul Facultăţii de Educaţie Fizică şi 

Sport. 

 Candidaţii la locurile bugetate alocate sportivilor olimpici care nu s-au încadrat în primii 10 

după clasificarea lor pe baza performanţelor sportive, pot opta pentru ocuparea locurilor rămase libere 

la studiile universitare de licenţă, cu taxă, în învățământul  cu frecvenţă/ cu frecvență redusă. 

8) Un candidat care a urmat un ciclu de studii de licenţă pe locuri finanţate de la bugetul 

de stat poate urma un alt ciclu de studii de licenţă doarîn regim cu taxă. Al doilea domeniu de 

studii la ciclul universitar de licenţă se poate efectua numai cu admitere prin concurs şi  înmatriculare 

în anul I. Absolvenţii cu diplomă de licenţă au obligaţia să declare la înscriere  dacă au urmat o altă 

specializare şi perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. De asemenea, studenții 

http://www.sport/
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sau foștii studenți ai altor specializări au obligația de a declara la înscriere regimul de studii în care au 

fost școlarizați, buget sau taxă, și numărul de ani subvenționați de la bugetul de stat.   

9) Candidaţii pot participa concomitent la admiterea pentru mai multe domenii de studii 

universitare de licenţă (specializări, programe de studii) din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite 

de învăţământ superior, dar pot fi admişi la o unică specializare/program pe locuri finanţate de la 

bugetul de stat. 

10) Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă este de 150 

de lei, iar taxa de înmatriculare este de 150 lei. Taxa de înscriere la admitere se plăteşte o singură 

dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de licenţă la care candidatul s-a înscris, în cadrul 

aceleiaşi facultăţi.  

11) Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere de 

70 de euro pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii. 

12) Elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care 

au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, pe baza scrisorii de invitație semnată de 

Rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului,  pot beneficia de  

gratuitate la înscrierea la procesul de admitere.   

13) Potrivit legii, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la admiterea la ciclul de studii 

universitare de licență, precum și de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte și documente 

școlare următoarele categorii de persoane: copiii întregului personal din învățământul preuniversitar 

aflat în activitate sau pensionat; copiii întregului personal din învățământul universitar (personal 

didactic, didactic auxiliar, nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau 

pensionat. 

   14) În UVT, întregul personal din învățământul superior și din bibliotecile centrale universitare 

este scutit de plata taxelor de înscriere și de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte și 

documente. 

  15) La scutirea de la plata taxei de înscriere la procesul de admitere pentru studiile 

universitare de licență mai beneficiază și  următoarele categorii de candidați: candidații proveniți 

din centrele de plasament/sistemul de protecție socială; candidații orfani de ambii părinți; candidații 

orfani de unul dintre părinți care a activat în sistemul de învățământ; sportivii cu performanțe deosebite 

(sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive cu care UVT are acorduri de colaborare, 

medaliați la competițiile naționale, europene mondiale și olimpice).  

 

Art. 6. Înscrierea candidaţilor  

1) Pot candida la concursul de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă:  

 cetăţenii români absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu 

aceasta ; 

 cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene care posedă Atestat de recunoaştere a studiilor emis de 
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CNRED, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce 

priveşte taxele de şcolarizare;  

 cetăţenii străini de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi 

Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate vor candida separat pe locurile 

bugetate repartizate de MEC pentru această categorie sau pe locuri cu taxă; 

 cetăţenii străini de origine etnică română din Republica Moldova, care au absolvit liceul în 

România vor candida în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri bugetate sau pe locuri 

cu taxă,  iar cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai unor licee din Republica Moldova pot 

candida la concursul de admitere numai prin centrele de selecţie, cu respectarea criteriilor de 

admitere şi în conformitate cu prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din 

Republica Moldova valabilă pe anul universitar 2020/2021 sau pot opta pentru un loc cu taxă 

în lei;   

 cetăţenii străini din afara statelor membre ale UE se pot înscrie la concursul de admitere pe 

cont propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii în România, eliberată de  MEC  în 

urma evaluării dosarului candidatului  şi a susţinerii probelor de admitere pentru a fi acceptat 

sau respins la admitere de către instituţia de învăţământ pentru care a optat; 

 cetăţenii români de etnie rromă vor candida separat, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, 

pe locuri bugetate repartizate de MEC sau pe locuri cu taxă; 

 absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, cei cu situații sociale 

speciale, precum și sportivii cu performanțe deosebite pot beneficia de scutiri de taxă de 

școlarizare, la cerere; 

 absolvenții de licee situate în mediul rural au posibilitatea de a candida separat, în aceleaşi 

condiții ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate repartizate de MEC sau pe locuri cu taxă. În 

situația în care MEC nu alocă un număr separat de locuri bugetate destinate acestei categorii 

de candidați, aceștia pot candida pe unul dintre cele 30 de locuri bugetate de la nivelul 

universității. Departamentul IT&C al UVT va pune la dispoziție lista liceelor situate în mediul 

rural; 

 recunoaşterea studiilor efectuate în afara României de către cetățenii străini și de către cetățenii 

români se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul MEC – Centrul  Naţional pentru 

Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor CNRED, înainte de înscrierea candidaţilor la 

concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs 

atestatul de recunoaştere a studiilor. 

 2) Înscrierea la concursul de admitere se face on-line, pe baza cărții de 

identitate/pașaportului, a datelor personale de identificare și a celorlalte informații solicitate de 

formularul de înscriere disponibil pe platforma de admitere, în funcție de metodologia proprie a 

facultății. Candidații își vor exprima, în ordinea preferințelor, opțiunile de înscriere la programele de 

studii, prin intermediul platformei de admitere on-line. 

3) Universitatea de Vest din Timișoara va demara, începând cu luna aprilie, un proces de pre-

înscriere online a candidaților la concursul de admitere, pe platforma de admitere, conform 

prevederilor alin. 2).  
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4) Odată demarat procesul de pre-înscriere on-line de către un candidat, prin crearea contului 

pe platformă și introducerea datelor personale de identificare, acesta își exprimă acordul pentru 

prelucrarea datelor de către UVT, pentru a fi informat periodic despre procesul de admitere, oferta 

educațională și serviciile UVT și pentru ca UVT să se poată interconecta cu Sistemul Informatic 

Integrat al Învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor 

obținute de acesta la examenul de bacalaureat.  

5) Procesul de înscriere on-line se va finaliza odată cu achitarea taxei de înscriere sau cu 

validarea scutirii de taxă de înscriere de către comisia de admitere de la nivelul facultății, în baza 

documentelor justificative încărcate pe platforma de admitere.  

6) Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în 

conformitate cu prevederile metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 

elaborat de facultate, în original sau în copie legalizată, în perioada de înscriere afișată, la punctele 

de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate 

de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT.  

7) După perioada de înscriere, opțiunile, ordinea acestora,  precum și alte informații din cererea 

de înscriere nu pot fi modificate.  

8) Candidații care nu vor îndeplini prevederile alin. 6) nu vor fi incluși în clasamentul 

procesului de admitere. 

 

Art. 7. Actele necesare pentru înscriere la studiile universitare de licentă 

1) Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor 

legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către 

persoana/persoanle care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pentru constituirea 

dosarului de concurs aferent anului universitar 2020-2021 se poate realiza înscrierea on-line prin 

încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la 

autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. 

2) Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de 

înscriere on-line, pe platforma de admitere,  cu  opțiunile,  în ordinea preferinţelor,  pentru 

programele de studii universitare de licență  ale Facultății de Educație Fizică și Sport: Educaţie Fizică 

şi Sportivă/ învățământ cu frecvență, Educaţie Fizică şi Sportivă/ învățământ cu frecvență redusă, 

Kinetoterapie şi Motricitate Specială/ învățământ cu frecvență și Sport și Performanță 

Motrică/învățământ cu frecvență.   

3) Pe lângă cererea de înscriere completată on-line, dosarul candidaților va cuprinde 

următoarele documente: 

 diploma de bacalaureat  sau diplomă echivalentă cu aceasta  (echivalările actelor de studii vor 

fi efectuate de MEC în cazul cetăţenilor statelor membre UE şi ai statelor aparţinând SEECE); 

candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 pot prezenta 

la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se 



 

 
 
 
 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A 
CONCURSULUI DE ADMITERE 

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE 
LICENŢĂ DE LA 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICA  
ŞI SPORT 

anul universitar 2020-2021 

Ediţia IV 

Nr. Anexe 4 

Pagina 10 din 

21 

 

 

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t 
Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. 

. 

. 

 

menţionează rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale, cu obligația ca 

până la finalizarea confirmărilor să depună în original diploma de bacalaureat; 

  cetăţenii străini au obligaţia de a prezenta un certificat de competenţă lingvistică pentru limba 

română eliberat de instituţii abilitate de MEC; 

 candidaţii  care se înscriu şi la altă facultate vor prezenta diploma de bacalaureat in original sau 

copie; 

 certificat de naştere original sau copie;  

 carte de  identitate; 

 2 fotografii color cu dimensiune 3⁄4 cm („tip buletin/carte de identitate”); 

 adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile, care să ateste 

dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este 

cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-

patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul etc.). Tulburările specifice de 

învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi 

atestate printr-un certificat de diagnostic. Adeverința medicală pentru înscrierea la admiterea 

din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport trebuie să conțină pe lângă examenul clinic 

general  și examenele oftalmologic și psihiatric. (Anexa nr. 2 – fişă medicală completată 

conform cerinţelor specificate); 

 declarație pe proprie răspundere; 

 adeverinţa din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat (original sau copie) 

pentru studenţii care vor să urmeze concomitent o a doua specializare din aceeaşi formă de 

învăţământ, respectiv diploma de  licenţă sau diploma echivalentă (original sau copie) pentru 

cei care se înscriu  ca să urmeze a doua facultate; pe adeverinţă se vor specifica numărul de ani 

subvenţionaţi de la bugetul de stat şi numărul de semestre în care s-au obţinut burse din 

perioada studiilor universitare anterioare urmate; 

 acte doveditoare – numai pentru cei care solicită scutirea  de plată a taxelor de înscriere 

la concursul de admitere – certificatul de deces al părinţilor în copie legalizată, în cazul celor 

orfani de ambii părinţi; certificatul de deces al părintelui care a activat în sistemul de 

învățământ și o adeverință doveditoare; adeverinţă de la Casele de copii/Centrele de 

Plasament/Sistemul de protecție socială, în cazul celor aflaţi în această situaţie; certificatul de 

deces al părintelui erou-martir al Revoluţiei în copie legalizată; adeverinţe de la locul de muncă 

pentru copiii personalului din Universitatea de Vest aflat  în activitate sau pensionat; adeverinţe 

de la locul de muncă pentru copiii întregului personal din învăţământul românesc aflat în 

activitate sau pensionat; 

 scutirea de taxa de înscriere se face pe baza unei cereri, însoţită de actele doveditoare, aprobată 

de decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de  taxă este valabilă doar pentru un singur 

domeniu de studiu şi o singură instituţie de învăţământ superior de stat; 
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Art.8. Comisiile de admitere și de analiză și soluționare a contestațiilor 

1) La nivelul Facultății de Educație Fizică și Sport,  sub autoritatea și răspunderea decanului, 

se constituie Comisia de admitere și Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor. Componența 

acestora se aprobă de către Consiliul Facultății de Educație Fizică și Sport. 

2) Comisiile de admitere se formează și se stabilesc pentru toate programele de studii 

universitare de licență în vederea analizării dosarelor candidaților și a stabilirii clasamnetului de 

admitere. 

3) Admiterea este organizată și coordonată de comisia de admitere pe facultate și comisiile de 

specialitate. 

4) Comisia de admitere pe facultate este formată dintr-un președinte și doi membri. 

5) Comisia de admitere pe facultate este completată de secretariatul  general de admitere și 

comisia de verificare a fișelor medicale. 

6) Comisia pentru analiza și soluționarea contestațiilor este formată din 3 membri, alții decât 

membrii comisiei de admitere pe facultate,  dintre care un președinte. 

7) Componența comisiilor pentru admitere și pentru analiza și soluționarea contestațiilor, 

precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenului de admitere.  

8)  Se vor nominaliza 2-3 membri supleanți pentru comisiile de admitere. 

9) Componența comisiilor pentru examenul de admitere și pentru analiza și soluționarea 

contestațiilor se publică pe site-ul facultății, www.sport.uvt.ro, cu 24 de ore înainte de desfăşurarea 

examenului. 

10) Membrii unei comisii pentru examenul de admitere  sau pentru analiza și soluționarea 

contestațiilor trebuie să aibă titlul științific de doctor și gradul didactic de asistent, lector, conferențiar 

sau profesor.  

11) Președintele comisiei pentru examen sau pentru analiza și soluționarea contestațiilor va 

avea funcția didactică de minimum lector, iar secretarul comisiei poate fi asistent universitar.  

12) Membrii unei comisii pentru examen, secretarul comisiei și membrii comisiei pentru 

analiza și soluționarea contestațiilor nu se pot afla cu cei examinați sau între ei în relație de soți, afini 

și rude până la gradul al IV-lea inclusiv. 

13) Conducerea Facultății de Educație Fizică și Sport și comisiile pentru examen poartă 

întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea examenului de admitere. 

 

Art. 9. Desfăşurarea  concursului de admitere 

        1) Organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru ciclul  de studii universitare de 

licență de la Facultatea de Educație Fizică și Sport  se desfășoară on-line, acest lucru fiind prevăzut în 

prezenta mertodologie de admitere. 

2) După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de concurs, comisiile de admitere vor 

analiza corectitudinea si autenticitatea datelor, apoi vor stabili clasamentul candidaților. 

http://www.sport.uvt.ro/
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3) Media generală de admitere se va calcula ca medie aritmetică, cu două zecimale și fără 

rotunjire, dintre media la examenul de bacalaureat si nota cea mai mare obținută la una dintre 

probele scrise din care candidatul  a susținut examenul de bacalaureat. 

4) Admiterea la ciclul de studii universitare de licență se face strict în ordinea descrescătoare a 

mediei generale de admitere conform opțiunilor indicate în fișa de înscriere și în limita  numărului de 

locuri prevăzute pentru fiecare specializare.  

5) În situația unor medii de admitere egale pe ultimul loc la buget sau cu taxă, candidații sunt 

declarați admiși  pe baza criteriilor de departajare,  în următoarea ordine de aplicare:  

1. nota la proba de Limba si literatura română din cadrul examenului de bacalaureat; 

2. media la examenul de  bacalaureat. 

 

Art. 10.  Stabilirea rezultatului final al concursului 

1) Rezultatele la concursul de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere, se aduc la 

cunoştinţa celor interesaţi, în funcţie de opţiune şi numărul de locuri. 

2) Admiterea la  ciclul de studii universitare de licenţă se face strict în limita locurilor repartizate 

prin Ordin al MEC pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat,  cât şi a   locurilor cu taxă 

aprobate de Senatul Universităţii de Vest,  în limita cifrei de şcolarizare. De locurile cu taxă pot 

beneficia, dacă doresc, candidaţii aflaţi după ultimul candidat admis pentru locurile subvenţionate de 

la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor. Media generală de amitere minimă pentru a fi 

declarat admis este 6 (șase).  

3) Locurile  finanţate de la bugetul de stat se ocupă anual în funcţie de performanţele profesionale 

ale studenţilor. Această condiţie va fi prevăzută în contractul de  studii încheiat de fiecare student cu 

UVT. În contract sau în actul adiţional la contract se precizează dacă locul atribuit (pentru primul 

semestru de studiu) este finanţat de la bugetul de stat sau este cu taxă. Reclasificarea pentru studenții 

anului I va fi semestrială, aceasta realizându-se după sesiunile de examene  A-I și A-II, aferente 

semestrului 1 și presupune, pentru locurile finanţate de la buget, ca în contractul de studii să se 

stipuleze că locul finanţat de la bugetul de stat este condiţionat de depunerea în original a diplomei de 

bacalaureat de către studentul beneficiar la dosarul personal. 

4) Dacă un candidat renunţă la locul obţinut în urma  concursului de admitere, locul rămas liber 

se ocupă, în ordine, după cum urmează: 

 cu unul dintre candidaţii care au obţinut o medie egală cu a ultimului admis, de care a fost 

departajat conform metodologiei, fiind declarat respins; 

 cu unul dintre candidaţii respinşi cu medie cel puţin egală cu media minimă admisă în ordinea 

strict descrescătoare; 

 prin redistribuire în cadrul facultăţii; 

 se însumează locurile rămase neocupate şi sunt scoase la concurs în a doua sesiune  de admitere 

(toamna). 

5) Un candidat declarat admis poate urma o singură specializare pe locurile finanţate de la bugetul 

de stat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis la mai multe specializări pe locurile fără 
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taxă este obligat să opteze pentru specializarea la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o 

singură instituţie de învăţământ superior. În acest caz, candidatul   trebuie să-şi depună diploma de 

bacalaureat  în original pentru a-şi confirma locul bugetat obţinut prin concurs, în termenul stabilit de 

la afişarea rezultatelor.  

6) Studenţii care au fost  exmatriculaţi în anul I de la studii universitare de licenţă de pe locurile 

bugetate  au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de 

forma de învăţământ. 

7) Rezultatele concursului de admitere verificate şi aprobate de către comisia de admitere se 

aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul facultății, în 24 de ore de la încheierea periodei 

de depunere a dosarelor de concurs.  

8) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget îşi vor confirma locul 

obţinut prin  achitarea online a taxei de înmatriculare de 150 RON şi depunerea la dosarul de 

concurs a diplomei de bacalaureat în original, în termenul stabilit. 

9) Candidaţii care au obţinut un loc cu taxă au posibilitatea să-şi confirme locul obţinut prin  

achitarea online a taxei de înmatriculare de 150 RON şi a tranşei de 30% din valoarea  taxei de 

şcolarizare. În caz de neplată în termenul stabilit, candidatul îşi va pierde locul.   

10) În cazul în care studentul declarat admis inițial pe locurile cu taxă va trece pe locurile fără taxă, 

i se va restitui suma plătită, aferentă celor 30 de  procente din valoarea taxei de şcolarizare. 

11) Perioada de confirmare a locurilor prin plata taxei de înmatriculare (locuri buget şi taxă) şi a 

tranşei de 30% din taxa de şcolarizare (locuri cu taxă) este de 5 zile de la afişarea rezultatelor. 

12) Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi în anul I de studiu prin decizia Rectorului 

Universităţii şi vor încheia un contract de şcolarizare cu Universitatea de Vest Timişoara. 

13) Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii 

de Vest din Timişoara beneficiază de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de 

studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. Reducerea se aplică la cerere, o singură dată pentru un an de 

studiu. 

14) Candidaţii declaraţi admişi pe un domeniu de studiu universitar de licenţă pentru a dobândi 

dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 şi a Ordinului MEN nr. 4316/2008, trebuie să se înscrie 

la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru a urma programele de studii 

psihopedagogice. 

15) Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații admiși se poate transmite și online, 

cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar. 

16) Actele candidaţilor respinşi sau a celor care nu-şi confirmă locul obţinut în urma concursului 

de admitere se restituie acestora la cerere, fără percepera unor taxe, pe bază de carte de identitate şi 

legitimaţie de concurs (sau procură legalizată pentru alte persoane). Gratuitatea restituirii actelor în 

original (diploma de bacalaureat)  se menţine vreme de 1 an de la data afişării rezultatelor, după care 

acestea se  arhivează, percepându-se taxe de arhivare în acord cu hotărârile Senatului Universităţii de 

Vest Timişoara. 
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 17) Beneficiaza de scutire de la taxa de înmatriculare pentru studiile universitare de licență 

următoarele categorii de candidați: 

● Medaliaţi la Jocurilor Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene (seniori, tineret, 

juniori); 

● Locurile IV, V, VI, VII, VIII la Jocurilor Olimpice şi Jocurilor Olimpice pentru tineret; 

● Locurile IV, V, VI Campionate Mondiale (seniori, tineret, juniori); 

● Sportivii calificaţi cu echipa de joc sportiv  (seniori, tineret şi juniori) la turneele finale ale Jocurilor 

Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene; 

● Locurile 1-3 la Olimpiada Naţională la disciplina – Pregătire Sportivă teoretică. 

● sportivii cu performanțe deosebite (sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive cu care 

UVT are acorduri de colaborare, medaliați la competițiile naționale, europene, mondiale și olimpice).   

● elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut 

media 10 la examenul de Bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de Rectorul UVT). 

   

 Art. 12.  Contestații  

1) Eventualele contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor 

concursului de admitere. Rezultatele contestațiilor se afișează în termen de 24 de ore de la data expirării 

termenului de depunere a contestațiilor. Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor se constituie 

în conformitate cu metodologia elaborată de facultate. 

2) Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice (conform Ordinul 

Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125 din 20 decembrie 2016, articolul 23, 

alineatul (3)).  

3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere. Decizia 

comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor este definitivă. 

4)  Se admit contestații de natură materială (erori managemet date, erori calcul, etc). 

5) Contestațiile se vor depune la secretariatul facultății sau pe adresa de mail secretariat.sport@e-

uvt.ro. 
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III 
Dispoziții finale 

 

Art. 1. Dispoziţii finale  

1) Toate informaţiile cu privire la concursul de admitere, organizarea şi desfăşurarea acestuia  se  

pot obţine la secretariatul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, pe pagina web a Universităţii de Vest 

din Timişoara, www.uvt.ro, precum şi pe pagina web a facultăţii, www.sport.uvt.ro.  

2) Universitatea de Vest din Timişoara nu îşi asumă obligaţii faţă de candidaţii la admitere cu 

privire la cazare şi masă pe timpul admiterii. 

 

Art. 2. Această metodologie este la a patra ediție şi a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de 

Educaţie Fizică şi Sport nr. 11/12 mai 2020. 

 

 

 

LISTA ANEXELOR: 

 

1. Anexa nr. 1  - Datele care se solicită prin platforma de admitere tuturor candidaţilor la admitere de 

către instituţiile de învăţământ superior (pentru toate ciclurile de studii universitare) 

2. Anexa nr. 2 – FIŞĂ MEDICALĂ  

3.  Declarație pe proprie răspundere 

http://www.uvt.ro/
http://www.sport.uvt.ro/
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 ANEXA Nr. 1 

Datele care se solicită prin platforma de admitere tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ superior (pentru 

toate ciclurile de studii universitare) 

Date privind candidatul: 

Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/străină 

1 Numele de familie la naştere  

(din certificatul de naştere) 

 

2 Numele de familie actual  

(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, 

dacă este cazul, conform actului doveditor) 

 

3 Prenumele  

4 Iniţialele tatălui/mamei2  

5 CNP3  

6 Data naşterii Anul Luna Ziua 

   

7 Locul naşterii Ţara de 

origine 

Judeţul/ 

cod ţară4 

Localitatea 

   

8 Sexul M F 

9 Starea civilă 5 Căsătorit(ă) Necăsătorit(ă) Divorţat(ă) Văduv(ă) 

10 Starea socială6 specială Orfan  

(unul / ambii 

părinţi) 

Provenit din 

case de 

copii 

Provenit din 

familie 

monoparentală 

11 Cetăţenia Română,  

domiciliul în 

România 

Română,  

domiciliul 

în străinătate 

Alte 

cetăţenii 

Cetăţenie 

anterioară,  

    

12 Etnia7  

13 Domiciliul 

stabil 

Ţara  
Judeţul8/ 

cod ţară9 

 

Localitatea  

Adresa 

completă10 

 

14 Actul de 

identitate/ 

Documentul de 

călătorie11 

Seria Numărul Eliberat de Data 

eliberării 

Perioada de 

valabilitate 

 

     
15 Alte date personale ale candidatului:  

telefon, adresă de e-mail 
 

16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi  
(Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente) 

 

17 Doresc cazare în Caminele UVT. In acest sens, voi depune pe platforma  cazare online de la 
adresa  cazare.uvt.ro,   cererea de cazare. 
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Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu) 

1 Studiile preuniversitare 

absolvite (nivel liceu) 

Denumirea instituţiei  

unde a absolvit 

 

Ţara  

Localitatea  

Judeţul  

Profilul/Domeniul  

Durata studiilor  

Anul absolvirii  

Forma de învăţământ  

(zi / seral / FR / ID) 

 

2 Datele de  

identificare ale diplomei 

Tipul (diploma de bacalaureat 

sau echivalentă pentru 

candidatul care a absolvit 

studii anterioare în 

străinătate) 

 

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Numărul  foii matricole care 

însoţeşte actul de studii 

 

3 Alte observaţii (pentru 

cazurile în care candidatul a 

absolvit studii anterioare în 

străinătate) 

Recunoaşterea diplomei 

prezentate (Direcţia generală 

relaţii internaţionale şi 

europene acorduri 

bilaterale/Direcţia generală 

învăţământ superior şi Centrul 

Naţional de Recunoaştere şi 

Echivalare a Diplomelor din 

Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 

Sportului) 

 

Nr./Seria actului  

de recunoaştere/echivalare 

(eliberat de Direcţia generală 

relaţii internaţionale şi 

europene/Direcţia generală 

învăţământ superior şi Centrul 

Naţional de Recunoaştere şi 

Echivalare a Diplomelor)13 

 

 NOTĂ: Numerotarea secţiunilor I.1 şi I.3 corespunde celei care va fi utilizată în Registrul matricol unic. Secţiunea I.3.b se aplică şi 

pentru înscrierea la studiile universitare de master şi/sau doctorat. 
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Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (absolvent de ciclu de 

învăţământ universitar) 

1 Studiile 

universitare 

absolvite 

Denumirea instituţiei  

unde a absolvit 

 

Ţara  

Localitatea  

Judeţul  

Profilul/Domeniul  

Programul de studii/Specializarea  

Titlul obţinut  

Durata studiilor  

(numărul de ani sau numărul de semestre, după caz) 

 

Anul absolvirii  

Forma de învăţământ 

(zi / seral / FR / ID) 

 

Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)  

2 Datele de  

identificare 

ale diplomei 

Tipul (diplomă / diplomă de licenţă /echivalentă)  

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii  

3 Alte observaţii 

(pentru cazurile 

în care 

candidatul a 
absolvit studii 

anterioare în 

străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi 

europene acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) 

 

Nr./Seria actului  

de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii 

internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ 

superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor)15 

 

   1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 

   2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 

   3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 

   4 Numai pentru candidaţii străini. 

   5 Poate să nu fie declarată. 

   6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 

   7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 

   8 Numai pentru candidaţii români. 

   9 Numai pentru candidaţii străini. 

   10 Se solicită şi pentru studenţii străini. 

   11 Documentul de călătorie - numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă 

cetăţenie decât UE/SEE). 

   12 Pentru candidatul străin care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor 

anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), care permit înscrierea în 

învăţământul superior. 

   13 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini.  

   14 Se aplică şi pentru candidaţii străini.   15 Idem 13. 
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   NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
 

Prin libera voință și de comun acord am convenit încheierea prezentului Acord cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, denumit 
în continuare “Acord“.  
 
Preambul 
Universitatea de Vest din Timișoara, Operator de date cu caracter personal, reprezentată prin PirteaMarilen -Gabriel, având funcția de Rector, cu sediul 
în Timișoara, B-dul Vasile Parvan nr. 4, județul Timiș, telefon +40-(0)256-592111, fax +40-(0)256-592310, e-mail: gdpr@e-uvt.ro, cod fiscal/cod unic de 
înregistrare 4250670, prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de candidații la procesul de înscriere la studiile universitare 
organizate de Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport.  
Articol unic  
(1) Semnatarii convin de comun acord să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvăluirea unor informații pe  care le primesc unul de 
la altul sau pe care le pot obține în alte modalități pe timpul parcurgerii studiilor universitare de licență/master.  
(2) La semnarea prezentului Acord, semnatarii iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod 
liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, ce va deveni aplicabil începând 
cu 25 mai 2018. 
(3) Prin „Date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană 
fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de  identificare, cum ar fi un nume, 
un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sauprin referire la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale 
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale. 
(4) Scopul în care vor fi utilizate datele: 
Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea întocmirii oricărei situații în legătură cu activitatea universitară a 
studentului. Se prelucrează toate datele și în vederea generării unei baze de date centralizate. Refuzul de a furniza datele solicitate are ca și consecință 
imposibilitatea de a figura în evidențele Universității de Vest din Timișoara. 
(5) Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc:numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, etnia, semnătura,  telefon/fax, 
adresa (domiciliu/ reședința), e-mailul, profesia, statutul pe piața muncii, formarea profesională – diplome – studii, situația familială, date privind 
sănătatea, inclusiv cele privind apartenența la o categorie defavortizată pe baza unor dizabilități, precum și date cu caract er special furnizate de 
beneficiari și pentru care vă exprimați în scris și în mod expres acordul de utilizare a acestora, referitoare la codul numeric p ersonal și seria și numărul 
actului de identitate/ pașaport, în scopul prelucrării acestora pentru întocmirea oricărei situații în legătură cu activitatea profesională a dvs. 
(6) Participarea dumneavoastră la evenimentele publice organizate de Universitate sau organizate de Universitate în colaborare cu partenerii săi, se 
consideră acord tacit cu privire la folosirea imaginilor realizate la evenimentele respective.  
(7) Drepturi de care beneficiază persoana vizată sunt: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de a 
solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter 
personal care privesc persoana, dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datel or cu Caracter Personal, 
dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri). 
(8) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Universității de Vest din Timișoara cu o cerere scrisă, datată și s emnată, transmisă via e-mail 
la adresa gdpr@e-uvt.ro, prin poștă sau personal la adresa Bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 1, sala 150, Timișoara, județul Timiș.  
 (9) Semnatarii se obligă, de asemenea, să ia, pe propria răspundere, toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și prevenirea 
oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la “Datele cu caracter personal“ deținute 
despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o persoană neautorizată 
sau are loc orice încalcare a securității Datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica imediat celeilalte Părți un  astfel de incident și va coopera 
în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat și 
pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  
(10) Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura că toți angajații, agenții, partenerii și 
subcontractanții lor respectă aceste clauze ori de câte ori prelucrează orice Date cu caracter personal, ca parte a acestui Acord. 
          Universitatea de Vest din Timișoara 

prin Reprezentant legal   
 
Am luat la cunoștință de conținutul prezentei informări și declar că l-am ințeles în integralitatea sa și totodată îmi exprim, prin semnarea prezentei, în 
mod expres acordul ca UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA să prelucreze datele cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv pe cele cu caracter 
special, date furnizate de subsemnatul în deplină cunoștință de cauză.  
 
Nume și prenume: ___________________________________ 
CNP: _________________________________________ 

 
Data: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Semnătura 

.................................. 
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ANEXA  nr. 2 FIŞĂ MEDICALĂ 

pentru înscrierea la admitere 

la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara 

 

Candidat:nume……………………………………prenume……………………………………… 

 

CNP 

 

 

Examen clinic general 

Nr.înregistrare………………………………     

 Da           Nu 

 

Apt pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport………………………………    

 

Clinic sănătos………………………………………………………………….. 

 

Menţiuni (se va menţiona prezenţa unor afecţiuni: neuro-psihice, convulsivante, cardio-vasculare, respiratorii şi 

transmisibile).......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Medic de familie 

Examen oftalmologic 

Nr.înregistrare………………………………  

Acuitate vizuală…………………………………………………………………………………… 

Menţiuni…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Medic specialist/primar oftalmolog 

 

Examen psihiatric 

Nr.înregistrare……………………………… 

Apt/inapt din punct de vedere psihiatric pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Menţiuni……………………………………………………………………………………………… 

. 

Medic specialist/primar psihiatru 

 

 

Nota: Examinările medicale nu trebuie să aibă o vechime mai mare de 30 de zile raportate la data 

înscrierii. 
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DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Subsemnatul/Subsemnata_______________________________________________identificat/(ă) cu CNP 

_________________ și cartea de identitate  seria ____ nr._________, eliberată de 

______________________________candidat/(ă) la examenul de admitere  din sesiunea IULIE/SEPTEMBRIE 

2020 organizat de Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest din Timișoara, declar 

pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile  Codului Penal privind falsul în declarații, art. 326,  că datele 

furnizate mai jos sunt conforme cu realitatea: 

a. Sunt absolvent(ă) cu examen de bacalaureat obținut în sesiunea _____________________________. 

(se specifică luna și anul sesiunii examenului). 

  

 b. Sunt student(ă)/Am fost student(ă)  la o altă facultate (DA,NU)_____Buget/ Taxă_______________ 

      ani de studii urmaţi în regim Buget __________________________________________________. 

Am beneficiat de bursă (DA, NU) ______________ nr. semestre _____________________________ 

În prezent sunt student(ă) la Facultatea _________________________________________________ 

din cadrul instituţiei_____________________________________________________________ localitatea 

___________________. 

c. Am absolvit o altă facultate (DA,NU)__________ Buget/ Taxă______________________________ 

ani de studii urmaţi în regim Buget__________________________________________________. 

Am beneficiat de bursă (DA, NU) _____________ nr. semestre ______________________________ 

Am absolvit Facultatea de ___________________________________________________________ 

din cadrul instituției____________________________________________________________ localitatea 

___________________. 

Datele  declarate mai sus sunt justificate prin documentele anexateprezentei declarații (adeverință de 

absolvire a studiilor/ adeverință de student (fost student) cu specificarea statutului financiar (Buget/Taxă), a 

numărului de ani bugetați și a numărului de semestre în care studentul/(a) a beneficiat de bursă (tip bursă)) 

pe care mă oblig să le depun la dosar până la finalizarea listelor admiterii. 

Timișoara, 

Data de _________       Semnătura_______________ 


