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CAPITOLUL I 

Documente de referință 

 

 

- Art.1. Admiterea în ciclul de studii universitare de licență la UVT se organizează în 

conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 

277 şi 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 

privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de 

la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare; 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care 

au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul 

preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, 

cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind 

organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 

681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; în temeiul Hotărârii 

Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și 

Cercetării Științifice; în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea unor acte normative; în baza Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 

3359/11.03.2013 privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea 

cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat în România, 

aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

6000/2012; Ordinul Ministerului Educației Naţionale nr. 6102/2016 pentru aprobarea 

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

de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017-2018; Ordinul Ministerului Educației 

Naţionale nr. 3062/2018 privind modificarea Anexei la Ordinul 6102/2016 pentru aprobarea 

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

de master şi de doctorat; Alte 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 se organizează pentru următoarele 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 

       

  

Art. 2. Probele pentru concursul  de admitere la specializările:  

 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ  

KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ 

 

  1. Proba I – test de evaluare motrică – practic – probă eliminatorie  

              2. Media de la examenul de bacalaureat    

 

SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ 

1. Proba I – test de evaluare motrică – practic – probă eliminatorie  

2. Proba II – test de măiestrie sportivă – practic – probă neeliminatorie 

3. Media de la examenul 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 2019 

 

Data de desfăşurare a concursului de admitere este: 

Inscrieri:    15.07.2019-20.07.2019 

Probe:      22.07.2019-23.07.2019  

  Afişarea  rezultatelor:   în 24 de ore de la finalizarea ultimei probe de admitere 

 

Proba  de Măiestrie sportivă pentru  specializarea Sport şi performanţă motrică: 22  iulie 2019 

Proba de Evaluare motrică pentru specializările: Educaţie Fizică şi sportivă, Kinetoterapie şi 

motricitate specială, Sport şi performanţă motrică: 23  iulie 2019 

  

Sesiunea a II-a  - septembrie 2019 

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

 

Data de desfăşurare a concursului de admitere este: 

Înscrieri:    04.09.2019-07.09.2019 

Probe:    09.09.2019-10.09.2019 

  Afişarea  rezultatelor:  în 24 de ore de la finalizarea ultimei probe de admitere 

 

Proba de Măiestrie sportivă pentru specializarea Sport şi performanţă motrică: 09 septembrie 

2019 

Proba de Evaluare motrică pentru specializările:  Educaţie Fizică şi sportivă,  Kinetoterapie şi 

motricitate specială, Sport şi performanţă motrică : 10 septembrie 2019 

 

 Centralizarea calendarulului de desfăşurare a probelor de admitere (interval orar, 

locaţie), a confirmărilor şi alte informaţii despre admiterea la studii universitare de licenţă 

pentru anul univ. 2019-2020  este afişată distinct pe site-ul facultăţii: www.sport.uvt.ro. 

 

Art. 4. Criterii generale 

 

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.  

Pentru coordonarea activităţii legate de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

pentru anul univ. 2019-2020, 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. 

 

Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe locuri: 
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• finanţate de la bugetul de stat (învăţământ cu frecvență) 

• cu taxă (învăţământ cu frecvență şi  cu frecvenţă redusă) 

 

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

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 probele de admitere pentru sesiunea a doua se susţin conform calendarului de 

admitere planificat şi afişat, cu respectarea prezentei metodologii.  

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 2019-2020. 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.  

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; 

• 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 Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, în perioada 

înscrierii din sesiunea a II - a pentru concursul de admitere (04.09.2019 – 07.09.2019).   

 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.  

http://www.sport/
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 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 doar în 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 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.   

În primul an de  studii,  studenţii  nu au posibilitatea de a se transfera de la o facultate 

la alta.  

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. 

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.  

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. 

 

Art. 5. Înscrierea candidaţilor şi actele necesare 

 

a. Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul de admitere al  Facultăţii de Educaţie Fizică şi 

Sport. 

b. 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 

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 MEN 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 
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cetăţenilor din Republica Moldova valabilă pe anul universitar 2019/2020 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  MEN  

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 MEN 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 MEN sau pe locuri cu taxă. În 

situația în care MEN 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 MEN – 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. 

Candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 

2018-2019, în baza acordului scris al acestora, instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta 

cu Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor 

personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi. 

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

(formular tip ataşat, separat pentru specializările cu admitere comună - Educaţie Fizică şi 

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

Kinetoterapie şi Motricitate Specială/ învățământ cu frecvență și separat,  pentru specializarea 

Sport și performanță motrică/ învățământ cu frecvență), în care vor menţiona toate datele 

solicitate de formularul respectiv. Din cererea de înscriere trebuie să rezulte cu claritate 

următoarele: 

• opţiunile în ordinea preferinţelor pentru cele 3 programe de studii – Educaţie Fizică şi 

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

redusă, şi Kinetoterapie şi Motricitate Specială/ învățământ cu frecvență; pentru specializarea 

Sport și performanță motrică/ învățământ cu frecvență  - se depune cerere de înscriere 

separat;  

• jocul sportiv pentru care optează (dintre: baschet, fotbal, handbal, volei) pentru proba practică 

de admitere din cadrul examenului de admitere; 
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• măiestria sportivă pentru care optează, în cazul candidaților de la Specializarea Sport și 

performanță motrică. 

La cererea de înscriere se anexează: 

• diploma de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă cu aceasta  (echivalările actelor de 

studii vor fi efectuate de MEN în cazul cetăţenilor statelor membre UE şi ai statelor 

aparţinând SEECE); candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-

iulie 2019 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de 

liceu, în care se 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 MEN; 

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

copie și legitimaţia de înscriere la altă facultate în original și copie – copiile se autentifică 

după documentele originale la secretariatul comisiei de admitere; 

• certificat de naştere original și copie;  

• copie carte de  identitate; 

• 3 (trei) fotografii color tip ¾ (buletin de identitate);  

• fişa medicală tip (Anexa nr. 2 – fişă medicală) completată conform cerinţelor specificate; 

• dovada vaccinărilor eliberată de medicul de familie, cabinetele medicale şcolare sau 

dispensarele teritoriale de care aparţine candidatul; 

• la înscriere toţi candidaţii vor efectua o  vizită medicală de specialitate; 

• Anexa nr. 1 -  pentru colectarea datelor personale ale candidaţilor; 

• declarație pe proprie răspundere;  

• adeverinţa din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat (original și copie 

pentru autentificare la secretariatul comisiei de admitere) pentru studenţii care vor să urmeze 

concomitent o a doua specializare din aceeaşi formă de învăţământ, respectiv diploma de  

licenţă sau diploma echivalentă (original și copie pentru autentificarea la secretariatul 

comisiei de admitere) 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 original si copie, în cazul celor 

orfani de ambii părinţi; adeverinţă de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; 

certificatul de deces al părintelui erou-martir al Revoluţiei original și copie;              

adeverinţe de la locul de muncă pentru copiii personalului încadrat în Universitatea de Vest; 

adeverinţe de la locul de muncă pentru copiii cadrelor didactice din învăţământul românesc; 

• 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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• chitanţa de plată a taxei de 150 RON care reprezintă taxa de înscriere la concursul de 

admitere  la  Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 

Toate actele se depun într-un dosar plic. 

Secretariatul facultăţii emite legitimaţii de concurs, cu fotografie, tuturor candidaţilor ale căror 

dosare de concurs au fost aprobate de comisia de admitere.  

Pe întreaga durată a desfăşurării probelor de admitere candidaţii vor avea asupra lor  

cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. 

 

 

Art. 6. Desfăşurarea  concursului 

 

După încheierea înscrierilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe,  se vor 

afişa  listele nominale cu candidaţii înscrişi la concurs. 

Criteriile de alcătuire a grupelor, valabile pentru testul de evaluare motrică, sunt: 

  a. jocul sportiv  ales 

  b. ordinea alfabetică 

Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să aducă 

imediat la cunoştinţa comisiei de admitere eventualele neconcordanţe cu datele precizate în cererea 

de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar. 

După începerea concursului nu se vor mai face nici un fel de modificări faţă de datele precizate 

în listele afişate. 

Programul de desfăşurare a concursului se afişează cel mai târziu în preziua începerii probelor. 

Probele practice de evaluare motrică și măiestrie sportivă se susţin conform programei. 

Candidaţii vor prezenta cartea de identitate şi legitimaţiile de concurs înainte de începerea 

probei;  

Proba de concurs – TEST DE EVALUARE MOTRICĂ – probă practică eliminatorie, nota 

minimă pentru a fi declarat admis este 5 (cinci). 

Proba practică va fi susţinută pentru admiterea la toate specializările FEFS. 

Proba de aptitudini sportive privind admiterea pentru studiile universitare de licenţă la 

specializările Educaţie Fizică şi Sportivă, Sport și performanță motrică şi Kinetoterapie şi Motricitate 

Specială este eliminatorie; pentru candidaţii declaraţi admişi la acestă probă, se va lua în considerare 

la calcularea mediei de la examenul de admitere şi evaluarea obţinută la aceasta, notată de la 1 la 10. 

Proba de concurs-MĂIESTRIE SPORTIVĂ – probă practică neeliminatorie- se adresează 

în exclusivitate candidaților la specializarea Sport și performanță motrică, se va lua în considerare la 

calcularea mediei de la examenul de admitere şi evaluarea obţinută la această probă, notată de la 1 la 

10. 

 

 

 

Art. 7.  Stabilirea rezultatului final al concursului 
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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. 

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

prin Ordin al MEN 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 minimă pentru a fi declarat admis este 5 (cinci).  

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 an 

de studiu) este finanţat de la bugetul de stat sau este cu taxă. Reclasificarea anuală după anul I 

presupune, pentru locurile finanţate, ca în contractul de studii să se stipuleze că locul finanţat este 

condiţionat de depunerea în original a diplomei de bacalaureat de către studentul beneficiar la 

dosarul personal. 

 

Media  de admitere pentru specializările Educaţie Fizică şi Sportivă şi Kinetoterapie şi 

motricitate specială se calculează  astfel: 

• Media la examenul de Bacalaureat – pondere 1/2 

• Proba de aptitudini sportive – pondere 1/2 

Media de admitere se va calcula ca şi medie aritmetică a celor 2 note obţinute la probele de 

concurs. 

 

Media  de admitere pentru specializarea Sport și performanță motrică se calculează  

astfel: 

• Media la examenul de Bacalaureat – pondere 1/3 

• Proba de aptitudini sportive – pondere 1/3 

• Proba de măiestrie sportivă – pondere 1/3 

Media de admitere se va calcula ca şi medie aritmetică a celor 3 note obţinute la probele de 

concurs. 

 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). 

 

Probele de concurs la care candidatul a absentat se notează cu 0 (zero) şi intră în calculul mediei 

de admitere. 

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatelor concursului sunt eliminaţi din 

concurs. 

Admiterea în anul I de studii 2019/2020 se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri. 
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În situaţia unor medii egale pe ultimul loc la specializările Educaţie Fizică şi Sportivă și   

Kinetoterapie şi Motricitate Specială candidaţii sunt declaraţi admişi în urma departajării pe baza 

criteriilor următoare, în ordinea aplicării: 

• media la testul de evaluare motrică; 

• media de la examenul de bacalaureat. 

În situaţia unor medii egale pe ultimul loc la specializarea Sport și performanță motrică 

candidaţii sunt declaraţi admişi în urma departajării. Criteriile de departajare sunt următoarele, în 

ordinea aplicării: 

• media la testul de măiestrie sportivă; 

• media la testul de evaluare motrică; 

• media de la examenul de bacalaureat. 

Dacă un candidat renunţă la locul obţinut în urma  concursului de admitere, locul rămas liber se ocupă, în 

ordine, după cum urmează: 

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

departajat conform metodologiei, fiind declarat respins; 

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

ordinea strict descrescătoare; 

c. prin redistribuire în cadrul facultăţii; 

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

admitere (toamna). 

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 

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 termen de 5 zile de 

la afişarea rezultatelor.  

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. 

Rezultatele concursului de admitere verificate şi aprobate de către comisia de admitere se aduc 

la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul facultăţii şi pe site, în 24 de ore de la susţinerea 

ultimei probe de concurs.  

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

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

diplomei de bacalaureat în original, in termen de 5 zile de la afişarea rezultatului admiterii. 

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

achitarea taxei de înmatriculare de 150 RON şi a tranşei de 20% din valoarea  taxei de 

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

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 20 de  procente din valoarea taxei de şcolarizare. 
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Perioada de confirmare a locurilor prin plata taxei de înmatriculare (locuri buget şi taxă) şi a 

tranşei de 20% din taxa de şcolarizare (locuri cu taxă) este de 5 zile de la afişarea rezultatelor. 

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. 

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. 

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. 

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 dosarelor 

se menţine vreme de 1 an de la data afişării rezultatelor, după care dosarele se arhivează, 

percepându-se taxe de arhivare în acord cu hotărârile Senatului Universităţii de Vest Timişoara.  

  

Art. 8. Conţinutul şi organizarea probei practice de concurs 

 

TEST DE EVALUARE MOTRICĂ - probă practică eliminatorie 

 

1. Start din picioare; 

2. Alergare urmată de urcare pe un plan înclinat format din banca de gimnastică; 

3. Deplasare în echilibru pe o bancă de gimnastică sprijinită pe două lăzi de gimnastică, 

întoarcere 3600 la jumătatea băncii, deplasare până la capătul băncii, pas înainte pe ladă, 

săritură în adâncime de pe două picioare pe două picioare, urmată de sărituri succesive cu 

desprinderi pe două picioare peste 4 obstacole cu înălţimea de 30 centimetri, acestea fiind 

situate la distanţa de 90 centimetri între ele. 

4. Linia acrobatică: după trecerea ultimului obstacol, aterizare urmată de rostogolire înainte în 

ghemuit, stând pe cap cu menţinere 2 secunde, rostogolire înainte în ghemuit, ridicare în 

stând, pas cu piciorul stâng sau drept înainte, cumpănă pe un picior, revenire în poziţia stând.  

5. După ultimul element din linia acrobatică urmează alergare până la jalon, ocolirea acestuia 

urmată de deplasare cu ieşire şi retragere printre 7 jaloane.  

6. După ultimul jalon, recuperarea de pe sol a unei mingi (handbal, baschet, volei, fotbal) şi:  

• Pentru handbal: se efectuează dribling printre 5 jaloane, după ultimul jalon pasarea mingii 

cu plasa elastică, prinderea acesteia şi aruncare la poartă; 
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• Pentru baschet: se efectuează conducerea mingii printre 5 jaloane, după ultimul jalon 

pasarea mingii cu plasa elastică, prinderea acesteia și oprire. Pornire în dribling cu pas 

încrucișat şi aruncare la coş; 

• Pentru fotbal: se efectuează dribling printre 5 jaloane, după ultimul jalon pasarea mingii 

cu banca, preluarea acesteia şi şut la poartă; 

• Pentru volei: pase alternative de sus şi de jos din deplasare (3de sus – 3 de jos) urmate de 

atac din minge autoaruncată înt-o zonă determinată, apoi efectuarea unui serviciu peste o 

linie trasată pe perete. 

 

EVALUARE: 

 

Evaluarea deprinderilor aplicativ-utilitare 

A. Escaladă  

• Dezechilibrare – 2 puncte 

• Cădere – 4 puncte 

B. Mers în echilibru + întoarcere 3600 

• Dezechilibrare în mers – 2 puncte 

• Dezechilibrare la întoarcere – 2 puncte 

• Cădere – 4 puncte 

C. Sărituri peste obstacole 

• Desprindere pe un picior – 2 puncte 

• Efectuarea unei bătăi duble între jaloane – 2 puncte  

• Trecere cu alergare – 2 puncte 

• Atingerea obstacolului – 2 puncte 

D. Deplasare între jaloane 

• Atingerea obstacolului – 2 puncte 

• Parcurgerea parțială (neocolirea jalonului) – 4 puncte  

• Parcurgerea traseului cu spatele la centrul terenului – 2 puncte 

Evaluarea liniei acrobatice: 4 elemente + 5 poziții + executarea cursivă a elementelor (30 

puncte) 

 

A. Elemente: (26 puncte) 

 

1. Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit – 6 puncte 

Depunctări: 

• Așezarea palmelor aproape de membrele inferioare – 0,1 puncte 

• Contactul cu creștetul – 0,3 puncte 

• Lipsa impulsului în membrele inferioare – 0,1 puncte 
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• Poziția incorectă a corpului în timpul rostogolirii – 0,3 puncte 

• Ajutor la ridicare din rostogolire – o mână 0,1 puncte, două mâini 0,2 puncte 

• Lipsa revenirii în poziția finală – 0,3 puncte 

• Păstrarea direcției de execuție – 0,1 puncte 

 

2. Stând pe cap – 8 puncte 

Depunctări 

• Așezarea greșită a palmelor – 0,1 puncte 

• Așezarea frunții pe aceași linie cu palmele – 0,1 puncte 

• Lipsa impulsului la nivelul membrelor inferioare – 0,1 puncte 

• Ridicarea insuficientă a bazinului – 0,3 puncte 

• Picioare îndoite – 0,1 puncte 

• Picioare depărtate – 0,3 puncte 

• Lipsa menținerii poziției – 0,5 puncte 

• Lipsa legării stândului pe cap cu rostogolirea – 0,3 puncte 

• Cădere – 0,1 puncte 

3. Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit – 6 puncte 

Depunctări 

• Așezarea palmelor aproape de membrele inferioare – 0,1 puncte 

• Contactul cu creștetul – 0,3 puncte 

• Lipsa impulsului în membrele inferioare – 0,1 puncte 

• Poziția incorectă a corpului în timpul rostogolirii – 0,3 puncte 

• Ajutor la ridicare din rostogolire – o mână 0,1 puncte, două mâini 0,2 puncte 

• Lipsa revenirii în poziția finală – 0,3 puncte 

• Păstrarea direcției de execuție – 0,1 puncte 

 

4. Cumpănă ventrală – facială – 6 puncte 

Depunctări 

• Trecerea în cumpănă direct – 0,2 puncte 

• Coborârea bruscă a trunchiului – 0,3 puncte 

• Ridicarea insuficientă a piciorului liber – 0,3 puncte 

• Îndoirea piciorului de bază – 0,1 puncte 

• Îndoirea piciorului liber – 0,1 puncte 

• Lipsa acțiunii membrelor superioare – 0,2 puncte 

• Lipsa de coordonare – 0,1 puncte 

• Lipsa menținerii poziției – 0,5 puncte 

• Mișcări de reechilibrare – 0,3 puncte 

 



 

 
 
 
 

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 2019-2020 

Ediţia I 

Nr. Anexe 5 

Pagina 15 din 53 

 

 

 

 

      B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t 

     Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. 

. 

B. Poziții: (2 puncte) 

• 5 poziții, fiecare valorează 0,4 puncte – 2 puncte 

 

B. Executarea cursivă a elementelor (2 puncte) 

 

Evaluarea deprinderilor specifice jocurilor sportive:  

 

Se pleacă de la un total de 30 de puncte, împărţite în trei decade pe următoarele zone:  

• 10 puncte pentru corectitudinea elementelor tehnice utilizate la conducerea mingii printre 

jaloane; 

• 10 puncte pentru corectitudinea elementele tehnice de pasare şi prindere (preluare) a mingii; 

• 10 puncte pentru corectitudinea şi precizia procedeului de aruncare (lovire) a mingii. 

Fiecărei zone îi corespund 10 puncte, în funcţie de prestaţia candidatului se depunctează următoarele 

greşeli: 

 

 

Fotbal: 

A. Conducerea  mingii cu picirul printre jaloane – 10 puncte: 

• deplasarea în mers, (obligatoriu  în alergare) – 2,5 puncte; 

• conducerea mingii - neutilizarea alternativă în conducerea mingii a piciorului stâng şi a 

piciorului drept – 2,5 puncte; 

• minge scăpată de sub control – 2,5 puncte; 

• dărâmarea jalonului – 2,5 puncte.  

 

B. Pasare - 10 puncte: 

• precizia pasei – 2 puncte; 

• intensitatea pasei – 2 puncte; 

• preluarea mingii – 2 puncte; 

• ingii de pe traiectoria corespunzătoare) – 2 puncte; 

• depăşirea spaţiului de lovire (şut) a mingii – 2 puncte; 

 

C. Lovirea mingii (şut) – 10 puncte: procedeu de finalizare incorect şi ineficient (ratare). 

 

Handbal: 

A. Conducerea  mingii în dribling printre jaloane – 10 puncte: 

• paşi – 2,5 puncte; 

• deplasarea în mers, (obligatoriu  în alergare) – 1 punct; 

• conducerea mingii cu o mână - neutilizarea alternativă a mâinii stângi şi a mâinii drepte – 1 

punct; 
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• dribling cu mâna necorespunzătoare în raport cu poziţia mingii şi a jalonului - candidatul 

trebuie să se afle între minge şi jalon – 1 punct; 

• minge scăpată de sub control – 1 punct; 

• dublu dribling – 2,5 puncte; 

• dărâmarea jalonului – 1 punct.  

 

B. Pasare – 10 puncte: 

• paşi – 2,5 puncte; 

• precizia pasei – 2,5 puncte; 

• control defectuos al mingii (scăparea mingii, greşelă de prindere) – 2,5 puncte; 

• depăşirea spaţiului de aruncare – 2,5 puncte. 

 

C. Aruncarea – 10 puncte: 

• paşi – 2,5 puncte; 

• procedeu defectuos – 2,5 puncte; 

• precizia şutului – 2,5 puncte; 

• intensitatea aruncării – 2,5 puncte; 

 

Baschet 

A. Conducerea  mingii în dribling printre jaloane – 10 puncte: 

• abatere de paşi – 2,5 puncte; 

• deplasarea în mers, (obligatoriu  în alergare) – 1 punct; 

• conducerea mingii cu o mână - neutilizarea alternativă a mâinii stângi şi a mâinii drepte – 1 

punct; 

• dribling cu mâna necorespunzătoare în raport cu poziţia mingii şi a jalonului - candidatul 

trebuie să se afle între minge şi jalon – 1 punct; 

• minge scăpată de sub control – 1 punct; 

• abatere de dublu dribling – 2,5 puncte; 

• dărîmarea jalonului – 1 punct.  

 

B. Pasare – 10 puncte: 

• abatere de paşi – 2,5 puncte; 

• precizia pasei – 2,5 puncte; 

• control defectuos al mingii (scăparea mingii, greşelă de prindere) – 2,5 puncte; 

• abatere de pași la oprire – 2,5 puncte. 

 

C. Aruncarea – 10 puncte: 

• abatere de paşi la pornirea în dribling – 2,5 puncte; 

• abatere de pași la finalizare – 2,5 puncte; 
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• procedeu defectuos – 2,5 puncte; 

• precizia aruncării la coș – 2,5 puncte. 

 

Volei 

A. Pasarea – 15 puncte: 

• succesiunea întreruptă a procedeelor de pasare (de sus şi de jos) – 15 puncte (3 x 5 puncte); 

 

B. Serviciu în afara zonei determinate  de serviciu – 7,5 puncte;  

 

C. Tehnică incorectă – 7,5 puncte. 
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b. PROBA DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ – probă practică neeliminatorie 
  
A. Sporturi individuale 

  Atletism 
  Box 
  Caiac 
  Canoe 
  Canotaj 

Dans sportiv 
  Gimnastică artistică 
  Gimnastică ritmică sportivă 
  Haltere 
  Inot 
  Judo 
  Karate 
  Lupte libere 
  Lupte greco-romane 
  Scrimă 
  Patinaj artistic 
  Orientare sportivă 
 B. Jocuri sportive 
  Badminton 
  Baschet 
  Fotbal 
  Handbal 
  Rugby 
  Volei 
  Tenis de câmp 
  Tenis de masă 

 
 

 
 
 
 

  



 

 
 
 
 

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 2019-2020 

Ediţia I 

Nr. Anexe 5 

Pagina 21 din 53 

 

 

 

 

      B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t 

     Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. 

. 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ – ATLETISM 
PROBA DE 100m plat: 

- se aleargă în serii de 3 concurenţi; 
- seriile vor fi contratimp; 
- startul se execută de jos la comandă. 

PROBELE DE 800m plat şi 1500m plat:  

- se aleargă în serii contratimp; 
- startul se execută din picioare. 

PROBA DE SĂRITURĂ ÎN LUNGIME :  

- bătaia se execută pe pragul de sărituri; 
- măsurarea se efectuează în conformitate cu regulamentul competiţiilor atletice;   
- concurenţilor li se acordă 3 (trei) încercări; 
- se înregistreză rezultatul cel mai bun. 

PROBA DE ARUNCARE A GREUTĂTII: -  

- se aruncă din sectorul special amenajat; 
- măsurarea efectuându-se în conformitate cu regulamentul competiţilor atletice; 
- concurenţilor li se acordă 3 (trei) încercări; 
- se înregistrează rezultatul cel mai bun. 

Aprecierea candidaţilor: performanţele realizate de fiecare candidat sunt transformate în note de 
la 10 (zece) la 1(unu), în conformitate cu tabelele  de mai jos. 
 

PROBA DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ ATLETISM - FETE  

 Proba/Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

100 m (sec.) 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13 

800 m 
(min./sec.) 

2:25.0 2:28.0 2:31.0 2:34.0 2:37.0 2:40.0 2:43.0 2:46.0 2:48.0 2:50.0 

1500 m 
(min./sec.) 

5:20.0 5:25.0 5:30.0 5:35.0 5:40.0 5:45.0 5:50.0 5:55.0 6:00.0 6:10.0 

Lungime (m) 5,00 4,90 4,80 4,70 4,60 4,55 4,50 4,45 4,40 4,35 

Greutate (m) 11,00 10,50 10,30 10,15 10,00 9.80 9,70 9,60 9,50 9,40            
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METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ – BOX 

PROBA 1 APRECIEREA CONȚINUTULUI TEHNIC: 

- Lovituri de bază la sac; 
- Două serii de lovituri directe la sac (prima serie începută cu brațul stâng, iar a doua cu 

brațul drept) 
- Două serii de lovituri combinate la sac (prima serie începută cu brațul stâng, iar a doua 

cu brațul drept). 

   Greșeli de execuție – penalizate cu scăderea 

punctajului 
Nr 

crt 

Conținutul 

probei  

Aprecierea 

execuției 

Lovirea 

cu 

degetele 

Dezechilibrări Lipsă 

extensie 

cot/cot ținut 

sub niv. U/ 

Cob. B. Sub 

niv Ș./ Lipsa 

cursivității 

Nerespectarea 

tematicii 

1 Lovituri 

directe  

2 puncte 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Lovituri 

laterale 

(croșeu) 

2 puncte 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Lovituri de 

jos în sus 

(upercut) 

2 puncte 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Serie lovituri 

directe 

2 puncte 0,5 0,5 0,5 0,5 

5 Serie lovituri 

combinate 

2 puncte 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Total  10 puncte 2,5 2,5 2,5 2,5 

 
Test 2. Luptă condiționată: 

• Evaluarea mijloacelor de apărare și contraatac: 

PROBA DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ ATLETISM - BĂIEŢI 

 Proba/Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

100 m (sec.) 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 

800 m 
(min./sec.) 

2:10.0 2:12.0 2:14.0 2:16.0 2:18.0 2:20.0 2:22.0 2:24.0 2:26.0 2:28.0 

1500 m 
(min./sec.) 

4:20.0 4:25.0 4:30.0 4:35.0 4:40.0 4:45.0 4:50.0 4:55.0 5:00.0 5:10.0 

Lungime (m) 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 5,70 5,60 

Greutate (m) 11,50 11.00 10,70 10,40 10,20 10,00 9,80 9,70 9,60 9,50 
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- Mijloace de apărare simple: adversarul lovește lovituri singulare urmând ca 
subiectul evaluat să execute mijloace de apărare simple; 

- Mijloace de apărare compuse: adversarul lovește o serie de lovituri compusă din 
2-3 lovituri, urmând ca subiectul evaluat să execute mijloace de apărare 
compuse. 

- Atac cu o lovitură de bază – mijloc simplu de apărare urmat de contraatac; 
- Atac cu o serie de lovituri – mijloc compus de apărare urmat de contraatac. 

   Greșeli de execuție – penalizate cu 
scăderea punctajului 

Nr crt Conținutul probei  Aprecierea 
execuției 

Dezechilibrări Nereușita procedeului 

1 Eschive laterale 2 puncte 0,5 2 

2 Eschive rotative 2 puncte 0,5 2 

3 Scăderi de nivel 2 puncte 0,5 2 

4 Blocaj 2 puncte 0,5 2 

5 Contraatac 2 puncte 0,5 2 

 Total 10 puncte 2,5 10 

 
Test 3. Evaluarea nivelului de pregătire tehnico-tactic: 

• Luptă liberă 2 x 2’. 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - CAIAC 
 

 Testul 1 - Parcurgerea unui traseu de 500 m într-un caiac simplu “Race” la cadenţa de 90-95 lovituri 
pe minut - pentru candidaţi şi 80-85 lovituri pe minut - pentru candidate. Se apreciază tehnica execuţiei 
ciclului de padelat. 
 Testul 2 - Demonstrarea tehnicii startului şi a padelatului pe parcurs 
 Testul 3 - Demonstrarea tehnicii padelatului pe turnantă la cadenţa de fond (numai pentru băieţi) 
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METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ – CANOE  
 

 Testul 1 - Parcurgerea unui traseu de 500 m în canoe de simplu sau dublu “Race”, la cadenţa 
de 55-60 lovituri - pentru canoe simplu şi de 60-65 lovituri - la canoe dublu. Se apreciază tehnica 
execuţiei ciclului de vâslit 
 Testul 2 - Demonstrarea tehnicii startului şi tehnica de parcurs 
 Testul 3 - Demonstrarea tehnicii vâslitului pe turnantă, în cadenţă de fond. 
 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ – CANOTAJ  
 Testul 1 - Parcurgerea unui traseu de 500 m - pentru candidate, cu o cadenţă de 28-30 
lovituri pe minut şi de 800 m - pentru candidaţi, cu o cadenţă de 30-32 lovituri pe minut. 
 Testul 2 - Demonstrarea tehnicii startului 
 Testul 3 - Demonstrarea tehnicii execuţiei ciclului de vâslit pe parcurs. 
 
 Vâslaşii se pot prezenta în schif de 1 sau 2 persoane. In schiful de 2 persoane partenerul va fi 
ales de candidat. 
 Rameurii vor evolua în ambarcaţiuni de 2 f.c. 
 Ambarcaţiunile vor fi de tip “Race” 
 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ – DANS SPORTIV 
 
Vals lent  

1. Numărătoare pe muzică (“1,2,3”) 
2. Postura și poziția brațelor (băiat și fată) 
3. Lucru cu tălpile (călcâi-vârf) 
4. Figuri de bază: Close change : Natural to Reverse 

  Reverse to Natural 
  Intoarcere la dreapta 
  Intoarcere la stanga 

*figuri avansate: Natural Spin Turn, Progressive Chasse to Right, Whisk 
Cha-cha-cha 

1. Numarătoarea pe muzică (1,2,3 cha-cha) 
2. Postură 
3. Lucru cu tălpile (vârf-călcâi) 
4. Figuri de bază: Pas de bază (chasse) 

  Time Step 
  New York 

*figuri avansate: Fan, Hockey Stick, Alemana, Cross Basic 
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METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - GIMNASTICĂ ARTISTICĂ  
 

  A. BĂIEŢI 

 Testul 1 - Sol - exerciţiu liber ales 
 Testul 2 - Sărituri - liber alese 
 Testul 3 - Bară fixă - exerciţiu liber ales 
 Testul 4 - Cal cu mânere - exerciţiu liber ales  
Notă: Exerciţiile liber alese vor fi apreciate cu note pe baza codului de punctaj internaţional, cu 
amendamentele F.R. Gimnastică. 
 
  B. FETE 
 
Cerinţe: junioare III – nivel I 

Un exerciţiu liber ales valoare 10 puncte din care 5 puncte pentru valoarea de dificultate şi 5 
puncte pentru execuţie. 

Din cele patru probe gimnice  (sărituri, paralele, bârnă, sol) sunt obligatorii 2 probe ( la 
alegere). Execuţia va fi arbitrată conform codului de punctaj. 

SĂRITURI:  

- 2 sărituri – se ia în considerare nota cea mai bună. Se arbitrează din 10.00; 
- Săritură prin răsturnare/stând pe mâini peste masă sau calup. 

PARALELE: 
1.urcare prin răsturnare +îndreptare în sprijin pe bara joasă - 1 pct. 
2. roata la abdomen+ săritură în sprijin ghemuit pe bara joasă – 1 pct. 
3. săritură cu apucarea barei de sus  + îndreptare pe bara de sus – 1 pct. 
4. roata la abdomen pe bara de sus - 1 pct. 
5. lansare înai.-înap. înai şi întoarcere 180˚+ aterizare. 
BÂRNĂ: 

1. Urcare din cod -1pct. 
2. Săritură pas sau sissone în legare directă sau indirectă -1 pct. 
3. Piruetă la passe – 1 pct 
4. Răsturnare laterală/roata laterală + tic-tac – 1 pct. 
5. Răsturnare lentă înainte pe 1 P – coborâre – 1 pct. 

SOL: 

1. Săritură pas + săritură pas cu întoarcere 90˚ în legare directă sau indirectă – 1 pct. 
2. Piruetă la passe 360˚ - 1pct. 
3. Flic-flac înainte pe 2 P.+ rostogolire înainte + îndreptare de pe cap – 1 pct. 
4. Roata întoarsă, flic-flac înapoi pe 2 P, salt înapoi grupat – 1 pct. 
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5. Roata întoarsă, două flic-flac-uri înapoi pe 2 P. + săritură în sfoară (sagitală sau frontală) 
cu aterizare pe două picioare. -1 pct. 

 
 
  
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - GIMNASTICĂ RITMICĂ 
SPORTIVĂ 

 
 2 exerciţii liber alese  cu doua obiecte portative la alegere din cele patru impuse de 
F.R.Gimnastica 
 Exerciţiile pot fi acompaniate de muzică înregistrată de candidată pe bandă de magnetofon 
cu viteza de 9 cm/sec şi 19 cm/sec. Pentru fiecare exerciţiu, bandă cap separată. 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - HALTERE 
 

 Candidatul concurează la cele două procedee prevăzute de regulamentul de haltere - 
“smuls” şi “aruncat” - în limitele categoriei de greutate în care se încadrează la data concursului de 
admitere. Toate celelalte reguli de desfăşurare a concursului sunt cele prevăzute în regulamentul 
de haltere. 
 Transformarea performanţelor (suma performanţelor realizate la cele două stiluri) în note se 
face pe baza sistemului prevăzut în tabelul alăturat. 
 Pentru performanţele care nu sunt prevăzute în tabel (performanţe de valori intermediare) 
se acordă note intermediare (cu zecimale) pe aceeaşi bază de calcul. 
 
Categ. 
de 
greut. 
kg 

10 
 
total kg 

9 
 
total kg 

8 
 
total kg 

7 
 
total kg 

6 
 
total kg 

5 
 
total kg 

4 
 
total kg 

3 
 
total kg 

2 
 
total kg 

1 
 
total kg 

52 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 
56 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 
60 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 
67,5 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 
75 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 
82,5 225 220  215 210 105 200 195 190 185 180 
90 240 135 230 225 220 215 210 205 200 195 
100 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 
110 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 
+110 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 

 Notă: performanţele în kg, prevăzute pe categorii de greutate, reprezintă suma 
performanţelor realizate de un candidat pe cele două stiluri (smuls şi aruncat) 
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METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - ÎNOT 

 
 Candidaţii concurează, la alegere, la una din probele cuprinse în tabelele alăturate. 
PROBA MASCULIN FEMININ NOTA PROBA MASCULIN FEMININ NOTA 

100 m liber 

01:01,19 01:08,29 10 

100 m spate 

01:08,33 01:15,96 10 

01:03,19 01:10,29 9 01:10,33 01:17,96 9 

01:05,19 01:12,29 8 01:12,33 01:19,96 8 

01:07,19 01:14,29 7 01:14,33 01:21,96 7 

01:09,19 01:16,29 6 01:16,33 01:23,96 6 

01:11,19 01:18,29 5 01:18,33 01:25,96 5 

01:13,19 01:20,29 4 01:20,33 01:27,96 4 

01:15,19 01:22,29 3 01:22,33 01:29,96 3 

01:17,19 01:24,29 2 01:24,33 01:31,96 2 

01:19,19 01:26,29 1 01:26,33 01:33,96 1 

100 m bras 

01:16,63 01:25,09 10 

100 m 
fluture 

01:06,04 01:13,47 10 

01:18,63 01:27,09 9 01:08,04 01:15,47 9 

01:20,63 01:29,09 8 01:10,04 01:17,47 8 

01:22,63 01:31,09 7 01:12,04 01:19,47 7 

01:24,63 01:33,09 6 01:14,04 01:21,47 6 

01:26,63 01:35,09 5 01:16,04 01:23,47 5 

01:28,63 01:37,09 4 01:18,04 01:25,47 4 

01:30,63 01:39,09 3 01:20,04 01:27,47 3 

01:32,63 01:41,09 2 01:22,04 01:29,47 2 

01:34,63 01:43,09 1 01:24,04 01:31,47 1 

 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ – JUDO  
   
 TESTUL 1 
1. ASHI-WAZA  - O -soto - gari 
    - Okuri - ashi - barai 
    - Harai - tsuri - komi - ashi 
 
2. KOSHI - WAZA  - Harai - goshi 
    - Uchi - mata 
    - Soda - tsuri - komi - goshi 
 
3. TE - WAZA  - Tai - otoshi 
    - Uki - otoshi 
    - Sukui - nage 
 
4. KATA - WAZA  - Seoi - nage 
    - Kata - guruma 
    - Seoi - otoshi 
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5. SUTEMI - WAZA  - Uki - waza 
    - Sumi - gaeshi 
    - Tomoe - nage 
    - Yoko - otoshi 
    - Yoko - guruma 
    - Yoko - gake 
 
 TESTUL 2 
5. OSAE - WAZA  - Kami - shiho - gatame 
    - Yoko - shiho - gatame 
    - Tate - shiho - gatame 
 

6. SHIME - WAZA  - Kami - shiho - jime 
    - Kakato - jime 
    - Kaeschi - jime 
 
7. KANSETSU - WAZA - Ude - hishigi - juji - gatame 
    - Ude - gardisi 
    - Ude - hishigi - hackawaza 
 
 TESTUL 3: RANDORI - 3 minute 
 Candidaţii se vor prezenta cu echipament personal. 
 

 
METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - KARATE 

 
 

 Testul 1 KIHON 
 1. TSUKI WAZA -oi zuki - mawashi zuki 
    - gyaku zuki - kagi zuki 
    - kizami zuki - awase zuki 
    - nagashi zuki - yama zuki 
    - ura zuki - hasami zuki 
 2. UCHI WAZA - uraken uchi - shuto uchi 
    - kentsui uchi - kaito uchi 
    - haishu uchi - empi uchi 
 3. GERI WAZA - mae geri - ushiro mawashi geri 
    - yoko geri - ura mawashi geri 
    - mawashi geri - tobi geri 
    - ushiro geri - hitsui geri 
    - mikazuki geri 
 4. UKE WAZA - age uke - juji uke 
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    - soto ude uke - kakiwake uke 
    - uchi ude uke - morote uke 
    - gedan barai - harai uke 
    - shuto uke - nagashi uke 
 
 Candidatii vor prezenta procedee tehnice si combinatii la cererea comisiei de examinare. 
 
 
 Testul 2 KATA 
 
SHITEI KATA : BASSAI DAI, KANKU DAI, JION, EMPI sau echivalentele lor din alte stiluri 
TOKUI KATA: un kata la alegerea candidatului 
 
 
 Testul 3 KUMITE 
 
JYU KUMITE - 3 minute 
 
 Candidaţii se vor prezenta cu echipament personal 
  - obligatoriu: karate gi alb, protecţie pentru dinţi, protecţii pentru pumni, scoică, 
protecţie pentru  sâni - fetele 
  - facultativ: protecţii pentru tibie 
 
 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ -  LUPTE LIBERE  
 
 

 Aprecierea candidaţilor se face prin două teste care vizează conţinutul luptei la sol şi 
conţinutul luptei în picioare. 

 
 Testul 1 

Nr.
crt. 

Conţinutul testului Aprec. 
execuţi
ei 
corecte 

Greşeli 
prize 

Penalizări 
Greşeli de 
execuţie 

Executarea 
de variante 

1 Rostogolire cu cheia simplă la 
picior 

2 0,50 1,50 1 

2 Rostogolire cu cheia combinată 2 1 1 1 

3 Răsturnare prin fixarea coapsei 
opuse 

1,50 0,50 1 1 

4 Rostogolire cu agăţarea piciorului 
opus 

2 1 1 1 

5 Trecerea peste adversar prin 
blocarea 
braţului 

2,50 0,50 1,50 1 
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 NOTA ACORDATĂ 10 6,50 4 5 

 Testul 2     

1 Ducere la sol prin cuprinderea 
coapselor 

1,50 0,50 1 1 

2 Răsturnare prin fixarea braţului şi 
coapsei 
opuse (morişca) 

2 1 1 1 

3 Aruncare peste şold prin lovirea 
coapsei 

2 0,50 1,50 1 

4 Aruncare prin ridicare pe coapse 2 0,50 1,50 1 

5 Aruncare peste piept cu 
 agăţarea piciorului (cârlig) 

2,50 1 1,50 0,50 

  
NOTA ACORDATĂ 

10 6,50 3,50 5,50 

     

 
METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - LUPTE GRECO-ROMANE  

 

 Aprecierea candidaţilor se face prin două teste care vizează conţinutul luptei la sol şi 
conţinutul luptei în picioare. 
 

Nr.
crt
. 

Conţinutul 
Testului 

Aprec. 
execuţ. 
corecte 

Greş
eli 
prize 

Penalizări 
Greşeli 
execuţie 

Executarea 
de 
variante 

  
Testul 1 

    

1 Rostogolire prin centurare cu 
ambele 
Braţe 

3 1 2 1 

2 Răsturnare cu centurare inversă 
(retur) 

2 0,50 1 1 

3 Rulatul clasic 2,50 1 1,50 1 
4 Trecerea peste adversar prin 

blocarea 
Braţului 

2,50 1 1,50 1 

 NOTA ACORDATă 10 6,50 4 6 

 
 
 

 
 
 
Testul 2 

    

1 Ducere la sol cu tracţiune de braţ 1 0,25 0,50 0,50 
2 Aruncare prin suspendare de braţ 

(şurub) 
1 0,25 0,50 0,50 

3 Aruncare peste şold cu fixarea 
capului 
şi braţului 

1,50 0,25 0,75 0,50 

4 Aruncare peste spate cu braţul 
fixat pe 

1,50 0,25 0,75 0,50 
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Umăr 

5 Aruncare peste piept cu fixarea 
unui braţ 
şi a centurii (salt la un braţ) 

2,50 0,50 1,50 1 

6 Aruncare peste piept cu 
centurare din spate (supleu) 

2,50 0,50 1,50 1 

 NOTA ACORDATă 10 8 4,50 6 

  
 
 

 NOTA: Atât la lupte libere cât şi la lupte greco-romane nota 10 se acordă pentru executarea 
corectă a procedeelor cuprinse în testele prezentate. 
  - Stabilirea notelor intermediare la fiecare test va rezulta prin scăderea din nota 10 a 
sumei penalizărilor înregistrate, sau valoarea procedeului neexecutat 
  - Greşelile de execuţie se referă la: 
   - direcţia acţiunilor 
   - tempoul execuţiei 
   - amplitudinea fazei de zbor 
 

 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - SCRIMĂ 
 
 Candidatul îşi alege una din probele de floretă, spadă sau sabie. 
 Verificarea candidaţilor se face pe baza următoarelor teste: 
 
 
 Testul 1 - Complex de procedee pentru deplasările pe planşe: 
  - pas înainte - doi înapoi - fandare - revenire - pas înainte - pas fandare - revenire  
 - pas   înapoi - salt fandare - salt înapoi din fandare - revenire - pas înapoi - fleşe 
 
 Testul 2 - Executarea unor procedee de atac şi apărare (cu partener) 
  A. Pentru probele de floretă şi spadă: 
  - atacul direct şi parada circulară ripostă prin degajament 
  - atacul fentă dreaptă - degajament şi pararea lui cu paradă dreaptă urmată de  
   parada  circulară 
  - atacul prin duble şi pararea lui prin două parăzi circulare 
  - atacul fentă de degajament - urmat de duble şi parada prin paradă dreaptă  
   urmată de două parăzi circulare 
  - atacul prin bătaie pe lame, urmat de un-doi şi pararea lui 
 
 
  B. Pentru proba de sabie: 
  - lovitura de tăiere la cap şi paradă qvintă ripostă la flanc 
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  - atacul cu fentă la flanc lovitură la piept prin  banderolă şi paradă de terţă - qvartă.  
  - atacul cu fentă la cap lovitură la flanc şi paradă qvintă - terţă 
  - atacul cu fentă de împingere la piept - pe parade de contră de terţă lovitură de 

 împungere 
  - pe un atac compus cu fentă la cap lovitură la flanc execuţia loviturii la manşetă 

exterioară, paradă de terţă şi ripostă la cap 
  Procedeele se vor executa de la distanţă normală şi mare. 
 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - PATINAJ ARTISTIC 
 

 Testul 1 - Executarea la sol a următoarelor sărituri 
   - Axel-Paulsen 
   - combinaţie de două sărituri duble (cf. regulamentului internaţional de    
    patinaj  al U.I.P.) 
   - dublu Luts sau dublu Axel-Paulsen 
 
 Testul 2 - Prezentarea la sol a unui program de figuri liber alese 
  Programul va cuprinde sărituri, combinaţie de sărituri, piruete, paşi. Durata 
programului - 2 minute. Muzica programului liber va fi înregistrată de candidat pe bandă de 
magnetofon, viteza 9 cm/s. 
 
 Testul 3 - Deplasarea pe patine cu rotile în linie 
   - deplasarea în linie dreaptă 
   - parcurgerea unui traseu în formă de 8 (două cercuri tangente cu o rază de 
15 m fiecare) imitând tăierea gheţii. Traseul care va fi marcat pe bitum, se va parcurge de două ori 
(odată prin deplasare înainte şi o dată prin deplasare înapoi) 
 La toate testele se va aprecia tehnica execuţiei, ţinutei, coordonarea mişcărilor, dezvoltarea 
simţului, echilibrului. 
 Aprecierea se va face conform Regulamentului Internaţional de Patinaj al U.I.P., fără 
aplicarea factorilor de divizare. 
 
 NOTA:  Candidaţii se vor prezenta în costum de concurs, rochiţe sau salopetă, pantofi de 
tenis sau papuci de gimnastică, precum şi cu muzica pentru testul 2. Primele două teste se vor 
desfăşura în sala de gimnastică. Pentru al treilea test, candidaţii se vor prezenta în costum de 
gimnastică, treninguri şi ghete cu patine cu rotile în linie (2 sau 4 role). Testul se va desfăşura pe o 
platformă de bitum. 
 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - ORIENTARE SPORTIVĂ 
 

 Candidatul urmează a fi examinat la următoarea probă complexă tehnico-tactică. 
  - parcurgerea unui traseu combinat, traseu obligatoriu şi convenţional desenat pe 
harta de orientare. 
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  - lungimea traseului la fete va fi de 3000 m, iar la băieţi de 5000 m. 
  - fiecare post de control neatins de pe traseul obligatoriu va fi penalizat cu 30 sec., 
iar celelalte posturi de control neatinse cu 2 minute. 
  - timpul realizat la traseu la care se adaugă eventualele penalizări se transformă în 
note, conform tabelului: 
 

NOTA BăIEŢI 
5000 m 

FETE 
3000 m 

10 32:00 22:00 
9 33:00 23:00 
8 34:00 24:00 
7 35:00 25:00 
6 36:00 26:00 
5 37:00 27:00 
4 38:00 28:00 
3 39:00 29:00 
2 40:00 30:00 
1 41:00 31:00 

     
 
 

 Pentru performanţele care nu sunt cuprinse în tabel, de valori intermediare, se acordă note 
intermediare (cu zecimale), pe aceeaşi bază de calcul.  
 Candidaţii sunt obligaţi să se prezinte cu echipament propriu şi busolă. 
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JOCURI SPORTIVE 
 

 La jocuri sportive, candidatul va căuta să-şi etaleze întreaga sa măiestrie în jocul sportiv ales. 
 Examinarea candidaţilor la jocurile sportivei se face în condiţiile jocului bilateral, precum şi 
prin complexe tehnice care se vor executa în condiţii izolate de joc. 
 
 NOTA: 
 Aprecierea candidaţilor se va face cu note de la 10 la 1.    
  - Faultarea intenţionată (greşeli personale) şi brutalizarea adversarului atrage 
depunctarea candidatului, iar în cazuri foarte grave, eliminarea candidatului în culpă de la proba 
respectivă. 
  - Candidaţii se vor prezenta în echipament propriu corespunzător ramurii de sport la 
care participă: pentru tenisul de câmp şi cel de masă ei vor aduce şi rachetele (paletele) şi mingile 

proprii. 
 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ – BADMINTON  
 

 Testul 1 - Joc bilateral (proba de simplu - un set) 
  In cadrul jocului se va aprecia capacitatea de alergare şi execuţie corectă a celor mai 
adecvate acţiuni tehnico-tactice şi de eficienţă, specifice jocului de badminton. Nota de la 1 la 10. 
 Testul 2 - Complex tehnico-tactic, executate în condiţii izolate de joc 
  Jucătorul “A” serveşte înalt pe linia de fund a terenului; jucătorul “B” pune stop la 
fileu de pe linia de fund a terenului: “A” răspunde cu stop la fileu; “B” trimite înalt pe linia de fund a 
terenului; (exerciţiul se continuă după aprecierea examinatorului, pornind de la minimum 4 
execuţii). Nota de la 1 la 10. 
 

 Testul 3 
 1. Serviciul şi returul de serviciu  2 puncte 
 2. Lovitura de dreapta    1 punct 
 3. Lovitura de stânga    2 puncte 
 4. Lovitura de atac “de sus” -smeci  2 puncte 
 5. Stop de pe linia de fund a terenului 
 urmat de stop la fileu, din returul 
 scurt (la fileu), al adversarului  2 puncte 
 6. Lovitură lungă de la linia de fund a 
 terenului propriu, pe linia de fund a 
 terenului advers. De 4 -5 ori va executa  
 fiecare jucător      1 punct 
 _____________________ 
 TOTAL:                                                      10 puncte 
 Se adună punctele celor trei teste, se împart la 3 şi se obţine nota finală. 
 
 



 

 
 
 
 

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 2019-2020 

Ediţia I 

Nr. Anexe 5 

Pagina 35 din 53 

 

 

 

 

      B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t 

     Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. 

. 

 
METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ – BASCHET  

 Traseu aplicativ 
 - contra cronometru 
 - procentaj la aruncari 
1. Două voleibolari la panou - pasă cu două mâini la partener pe colţ - reprimire - dribling 

printre jaloane - pas la partener pe colţ -  reprimire - aruncare la coş din apropiere - recuperare. 
2. Dribling spre centru - pasă lungă cu o mână la partener pe colţ – reprimire – depăşire – 

pătrundere cu aruncare la coş din săritură (partenerul devine apărător  în relaţia 1:1) – recuperare – 
dribling la linia de aruncări libere – 2 aruncări  libere .  

3. Acţiuni tactice individuale şi colective executate în condiţii de adversitate – joc bilateral 

 
METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ – FOTBAL  

 Testul 1 
 

Traseu de admitere: 

1. Ridicarea mingii cu piciorul și menținerea ei în aer (3-4 atingeri); 
2. Autopasă înaltă și preluarea mingii orientată spre noua direcție; 
3. Conducerea mingii printre jaloane; 
4. Pasarea mingii cu banca de gimnastică sau panou; 
5. Reprimirea mingii și preluarea orientată spre noua direcție; 
6. Conducerea mingii printre jaloane; 
7. Pasarea mingii cu banca de gimnastică sau panou; 
8. Reprimirea mingii și preluarea orientată spre noua direcție; 
9. Conducerea mingii spre centrul terenului și pregătirea șutului; 
10. Șut la poartă cu șiretul plin 
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Testul 2: Joc bilateral 
 
 

 
METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - HANDBAL 

 

Se pleacă de la un total de 90 de puncte. Ficare greseală tehnică sau de regulament  este  
penalizată cu 3 (trei) puncte din totalul de 90 de puncte existente. 
În funcţie de prestaţia candidatului se depunctează următoarele greşeli: 
 
Handbal:  

A. Elementele tehnice specifice jocului în apărare 
 

a. Poziția fundamentală de apărare; 
1. Picioare apropiate la mai mult de lățimea umerilor; 
2. Membrele inferioare întinse (lipsa flexiei pe cele trei articulații ale membrelor 

inferioare); 
3. Poziție de recul a bazinului; 
4. Contactul pe sol a picioarelor pe călcâie; 
5. Brațele cu palmele ridicate sub nivelul umerilor; 

 
b. Deplasarea spre înainte cu pași adăugați la linia de 9m; 

1. Faza de zbor pe durata deplasării; 
2. Pași încrucișați; 

 
c. Deplasarea de retragere cu pași adăugați la linia de 6m; 

3. Faza de zbor pe durata deplasării; 
1. Pași încrucișați  



 

 
 
 
 

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 2019-2020 

Ediţia I 

Nr. Anexe 5 

Pagina 37 din 53 

 

 

 

 

      B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t 

     Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. 

. 

2. Trecerea de la deplasarea de retragere la deplasarea de înaintare fără dificultate. 
 

B. Elementele tehnice specifice jocului în atac 
 

a. Alergarea și culegerea mingii 
1. Culegerea mingii cu o mână; 
2. Scăparea mingi. 

 
b. Dribling/conducerea mingii printre jaloane  

1. Paşi; 
2. Deplasarea în mers (obligatoriu  în alergare); 
3. Conducerea mingii cu o mână - neutilizarea alternativă a mâinii stângi şi a mâinii 

drepte; 
4. Dribling cu mâna necorespunzătoare în raport cu poziţia mingii şi a jalonului - 

candidatul trebuie să se afle între minge şi jalon; 
5. Minge scăpată de sub control; 
6. Dublu dribling; 
7. Dărâmarea jalonului.  

 
c. Pasarea mingii: 

1. Paşi; 
2. Precizia pasei; 
3. Control defectuos al mingii (scăparea mingii, greşelă de prindere); 
4. apropierea la mai mult de 3m de plasa elastică; 

 
d. Aruncarea mingii la poartă: 

1. Paşi; 
2. Mai mult de un driblig; 
3. Driblingul cu mâna dinspre jalon; 
4. Procedeu defectuos; 
5. Precizia şutului ; 
6. Intensitatea aruncării ; 
7. Semicerc. 
 

Legenda semnelor convenționale: 
 

- minge 
 

 aruncare la poartă 
 

     pase 
 

    deplasare/alergare 
 

  deplasare/alergare  cu ocolire 
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 dribling/conduceea mingii 

 

 schimbare de direcție 

 - atacant 
 

 - portar 
 

-jaloane/conuri 
 

  plasa elastică pentru pasarea și prinderea mingii  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
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Distanța de pasare 3m 

Aruncarea la 

poartă din 

interiorul 

semicercului 

de 9m 

P 

Distanța dintre jaloane este de 3m 

 

start 

Distanța dintre jaloane este de 3m 



 

 
 
 
 

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 2019-2020 

Ediţia I 

Nr. Anexe 5 

Pagina 40 din 53 

 

 

 

 

      B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t 

     Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. 

. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Pătrundere în 

dribling pe 

exterior și 

aruncare din 

săritură la poartă 

Pasă în plasa 

elastică și 

reprimire 

Dribling/conducerea mingii 

alternativ cu mâna dreaptă și cu 

mâna stângă printre jaloane 

Alergare, 

culegerea 

mingii de pe sol 

cu 2 mîini 

Deplasare in poziție fundamentala 

de apărare cu ieșire la linia de 9m și 

retragere la linia de 6m 

Start 

P 
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METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - RUGBY 
 
 

 Testul 1 - Acţiuni tehnico-tactice individuale şi colective în condiţii de adversitate (joc 
bilateral) 
  Pe teren redus, două echipe formate din câte cinci jucători. 
  In cadrul jocului se verifică pregătirea tehnico-tactică: 
   - Capacitatea de rezolvare prin acţiuni individuale şi colective a   
   organizării şi desfăşurării fazelor de pregătire şi finalizare a atacului (fără 
lovituri de picior); 
   - Capacitatea de integrare în acţiunile de trecere din atac în apărare; 
   - Capacitatea de rezolvare a recuperării mingii. 
 Testul 2 - Complex tehnic 

 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - VOLEI 
 

 Acţiuni tactice individuale şi colective executate în condiţii de adversitate - joc 6 x 6 
  - Acţiuni tactice individuale în atac: serviciu de sus, ridicare şi atac, specifice 
combinaţiilor cu intrare; 
  - Acţiuni tactice individuale în apărare: predare din atac, plonjon; 
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  - Acţiuni tactice colective în atac: combinaţii cu intrare din zona I, atac  din linia a II-a, 
dublare şi plasament specifice atacului combinativ; 
  - Acţiuni tactice colective în apărare: sistem cu jucătorul  6 retras, autodublare, 
dublare şi plasament pe limita culoarelor. 
 
  Modul de desfăşurare: 
 a. - serviciu la punct fix - zonele 1,5 
  - Preluare din serviciu din zonele 1,5 orientata catre ridicator (zona 2-3) 
  - Lovitura de atac din zonele 4,3,2 si din linia a II-a 
 b. Candidaţii îşi ocupă cele 6 zone din ambele terenuri (în ordinea catalogului) şi efectuează 
acţiuni alternative de atac şi apărare (joc bilateral) 
 Candidaţii îşi păstrează poziţia în teren  până când efectuează acţiunile prevăzute. Schimbul 
de zone şi alte precizări privind desfăşurarea jocului se vor efectua numai la cererea comisiei. 
 

 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - TENIS DE CÂMP 
 

 Testul 1 - Joc bilateral (partidă de simplu) 
  In cadrul jocului se vor aprecia în principal: 
  - serviciul şi returul de serviciu 
  - capacitatea de alegere şi de execuţie corectă a celor mai adecvate acţiuni 
 tehnico-tactice  ale jocului de aşteptare 
  - capacitatea de valorificare a situaţiilor care favorizează atacul la plasă şi finalizare 
 
 Testul 2 - Complex tehnico-tactic, executat în condiţii izolate de joc 
  - optarul precedat de serviciul cu retur 
 

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ - TENIS DE MASĂ 
 

 Testul 1 - Joc bilateral (partidă de simplu) 
  In cadrul setului respectiv se vor aprecia: 
  - direcţionarea şi alternarea traiectoriilor 
  - alternarea loviturilor din forhand şi rever 
  - alternarea efectelor şi schimbărilor din ritm şi intensitate 
  - capacitatea de trecere din apărare în contraatac şi din jocul de centru în tăietură 
  - capacitatea de alegere a celor mai potrivite procedee tehnice ofensive sau 
 defensive, în funcţie de profilul propriu de joc şi de posibilităţile tehnice ale   
 adversarului 

Testul 2  
- Procedee tehnice (executate în condiţii izolate de joc) 

- jocul de mijloc, tăiat şi din semizbor, din ambele părţi 
- atacul din forhand şi din rever 
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  - contraatacul din forhand şi din rever 
  - topspinul 
  - anihilarea topsinului prinînvăluire 

- apărarea din forhand şi din rever        
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CAPITOLUL III 

Dispoziții finale 

 

 Art. 1. Contestaţii 

La probele practice nu se admit contestaţii. 

 

Art. 2. Dispoziţii finale  

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

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

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

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

privire la cazare şi masă pe timpul admiterii. 

 

Art.3. Această metodologie este la prima ediţie şi a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de 

Educaţie Fizică şi Sport din data de 28.01.2019. 

 

 

 

LISTA ANEXELOR: 

 

 

1. Anexa nr. 1  - Datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de 

învăţământ superior (pentru toate ciclurile de studii universitare) 

2. Anexa nr. 2 – FIŞĂ MEDICALĂ  

3. Cerere de înscriere 

4. Declarație pe proprie răspundere 

5. Opis  –  Actele din dosarul de înscriere  

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

Datele care se solicită 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 caracter special furnizate de 
beneficiari și pentru care vă exprimați în scris și în mod expres acordul de utilizare a acestora, referitoare la codul numeric personal 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 Datelor 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 semnată, 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 6 luni raportate la data 

înscrierii. 
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CERERE DE ÎNSCRIERE 
La concursul de admitere din sesiunea IULIE 2019/SEPTEMBRIE 2019 

Numele, Numele din căsătorie (dacă e cazul),  iniţiala tatălui, prenumele candidatului 

 

 

 CNP 

 

             

Data naşterii:anul_________, luna___________ , ziua___Locul naşterii:_______________, judeţul_______________ 

Naţionalitatea_________________Religia____________________Cetăţenia________________ 

 

Domiciliul stabil al candidatului: Localitatea_____________________, str.________________________, nr.___, 

bl___, sc.___, ap.___, cod________jud._________________, tel. _______________e-mail _____________________. 

Mediul de provenienţă  (Urban U/Rural R): _______  

Carte  de identitate: Seria________ Nr.__________eliberat de Poliţia______________la data de______________ 

Completaţi nivelul de educaţie al părinţilor dintre următoarele:  

Primar, Gimnazial, Profesional, Liceal, Postliceal, Universitar 

Prenumele tatălui_____________________________ Nivelul de educaţie  __________________________________ 

Prenumele mamei____________________________  Nivelul de educaţie  _________________________________ 

Domiciliul Părinţilor sau al tutorelui legal: Localitatea __________________, strada______________ nr. ___, 

bl. ______, sc.____, ap.____, cod_______jud._______________, tel.__________________________________ 

 

Diploma de bacalaureat: Seria______Nr.__________ 

Liceul absolvit (inclusiv localitatea)_______________________________________________________________ 

Profilul clasei absolvite:_____________________________Calificarea obţinută __________________________ 

Anul promovării examenului  de bacalaureat ______________ 

Media la examenul de bacalaureat ____________ 

Specializarea pentru care candidez: 

Specializare Forma de învăţământ Forma de finanţare Opţiunea candidatului  
(se trece numărul opţiunii în ordine de la 1 la 5 ) 

Educaţie fizică şi sportivă Zi Buget  

Educaţie fizică şi sportivă Zi Buget Rural  

Educaţie fizică şi sportivă Zi Taxă  

Educaţie fizică şi sportivă  Frecvenţă redusă Taxă  

Kinetoterapie şi motricitate specială  Zi Buget  

Kinetoterapie şi motricitate specială  Zi Buget Rural  

Kinetoterapie şi motricitate specială Zi Taxă  

 În calitate de absolvent al unui liceu din mediul rural inclus în lista MEN (număr poziție liceu:…. aici, candidatul va scrie poziția liceului, 
așa cum apare pe listă), imi exprim opțiunea de a candida inclusiv pe locurile speciale bugetate destinate absolvenților acestui tip de liceu. 

 Notă: După depunerea dosarului,  împreună cu 1 exemplar din cererea de înscriere, mă oblig să plătesc taxa de înscriere (150 lei) la casieria UVT, iar 

după afişarea rezultatelor mă oblig să-mi plătesc taxa de înmatriculare (150 lei) dacă doresc să-mi confirm locul. În cazul în care voi fi declarat reuşit 

pe locurile finanţate de la bugetul de stat mă oblig să depun la dosar diploma de bacalaureat în original, până la data stabilită, după afişarea 

rezultatelor. În caz contrar, locul va fi redistribuit. In cazul în care voi fi declarat reuşit pe locurile cu taxă, mă oblig să achit în termen  20 % din taxa 

de şcolarizare, iar în caz contrar, înţeleg să pierd calitatea de student. În cazul retragerii dosarului după achitarea taxei de înscriere/taxei de 

înmatriculare şi/ sau taxei de şcolarizare, sumele nu se restituie.  

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea Codului Penal privind falsul în declarații, art. 326,  că datele furnizate în această cerere sunt 

conforme cu realitatea. 

Data______________           Semnătura candidat:____________________ 

Verificat:________________________________ 
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CERERE DE ÎNSCRIERE 

La concursul de admitere din sesiunea IULIE 2019/SEPTEMBRIE 2019 
Numele, Numele din căsătorie (dacă e cazul),  iniţiala tatălui, prenumele candidatului 

 

 

 CNP 

 

             

Data naşterii:anul_________, luna________ , ziua___Locul naşterii:_________________, judeţul_______________ 

Naţionalitatea_________________Religia____________________Cetăţenia________________ 

 

Domiciliul stabil al candidatului: Localitatea_____________________, str._________________, nr.___, bl___, sc.___, 

ap.___, cod________jud._________________, tel. _______________e-mail ________________. 

 

Mediul de provenienţă  (Urban U/Rural R): _______  

 

Carte  de identitate: Seria________ Nr.__________eliberat de Poliţia______________la data de______________ 

 

Completaţi nivelul de educaţie al părinţilor dintre următoarele:  

Primar, Gimnazial, Profesional, Liceal, Postliceal, Universitar 

Prenumele tatălui_____________________________  Nivelul de educaţie  ___________________________________ 

Prenumele mamei____________________________  Nivelul de educaţie  __________________________________ 

 

Domiciliul Părinţilor sau al tutorelui legal: Localitatea __________________, strada____________________ 

nr ______,bl. ______, sc.____, ap.____, cod_______jud._______________, tel.__________________________ 

 

Diploma de bacalaureat: Seria______Nr.__________ 

Liceul absolvit (inclusiv localitatea)_______________________________________________________________ 

Profilul clasei absolvite:_____________________________Calificarea obţinută __________________________ 

Anul promovării examenului  de bacalaureat ______________ 

Media la examenul de bacalaureat ____________ 

Specializarea pentru care candidez : 
Specializare Forma de învăţământ Forma de finanţare Opţiunea candidatului  

(se trece numărul opţiunii de la 1 la 2) 

Sport și performanță motrică Zi Buget  

Sport și performanță motrică Zi Buget Rural  

Sport și performanță motrică Zi Taxă  

  

 În calitate de absolvent al unui liceu din mediul rural inclus în lista MEN (număr poziție liceu:…. aici, candidatul va scrie poziția liceului, 
așa cum apare pe listă), imi exprim opțiunea de a candida inclusiv pe locurile speciale bugetate destinate absolvenților acestui tip de liceu. 

 Notă: După depunerea dosarului,  împreună cu 1 exemplar din cererea de înscriere, mă oblig să plătesc taxa de înscriere (150 lei) la casieria UVT, iar 

după afişarea rezultatelor mă oblig să-mi plătesc taxa de înmatriculare (150 lei) dacă doresc să-mi confirm locul. În cazul în care voi fi declarat reuşit 

pe locurile finanţate de la bugetul de stat mă oblig să depun la dosar diploma de bacalaureat în original, până la data stabilită, după afişarea 

rezultatelor. În caz contrar, locul va fi redistribuit. In cazul în care voi fi declarat reuşit pe locurile cu taxă, mă oblig să achit în termen  20 % din taxa 

de şcolarizare, iar în caz contrar, înţeleg să pierd calitatea de student. În cazul retragerii dosarului după achitarea taxei de înscriere/taxei de 

înmatriculare şi/ sau taxei de şcolarizare, sumele nu se restituie.  

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea Codului Penal privind falsul în declarații, art. 326,  că datele furnizate în această cerere sunt 

conforme cu realitatea. 

Data______________                  Semnătura candidat:_______________________ 

Verificat:________________________________ 



 

 
 
 
 

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 2019-2020 

Ediţia I 

Nr. Anexe 5 

Pagina 52 din 53 

 

 

 

 

      B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t 

     Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. 

. 

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 

2019 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 anexate prezentei 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_______________ 



 

 
 
 
 

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 2019-2020 

Ediţia I 

Nr. Anexe 5 

Pagina 53 din 53 

 

 

 

 

      B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t 

     Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. 

. 

Universitatea de Vest Timişoara   Se lipeşte in interior  pe coperta dosarului 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport    Ciclul I - Licenţă 

 

Numele, Numele din căsătorie, Iniţiala tatălui, prenumele 

 

 

 

ACTELE DIN DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

LICENȚĂ 

 

1. DIPLOMA DE BACALAUREAT  ORIGINAL SAU ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE ORIGINAL (pentru promoţia 
2019) 

2. CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIE AUTENTIFICATĂ 
3. FIŞĂ MEDICALĂ (ANEXA nr. 2 – Fişă medicală) care să conţină: Examen clinic general, Examen 

oftalmologic,  Examen psihiatric   
4. DOVADA VACCINĂRILOR 
5. COPIE CARTE DE IDENTITATE 

6. 3 (trei) fotografii color tip ¾  
7.  CEREREA DE ÎNSCRIERE 
8.  DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE  
9.  Anexa nr. 1 – de colectare a datelor personale 
10. DOSAR PLIC 
11. TAXA DE INSCRIERE 150 LEI (SE PLATESTE LA CASIERIE) 
12. CEI CARE SOLICITA  SCUTIREA DE TAXA DE INSCRIERE, VOR ANEXA LA DOSAR O CERERE APROBATĂ 

DE DECANUL FACULTĂŢII + ACTE DOVEDITOARE, conform  METODOLOGIEI DE ADMITERE) 
13. Alte acte doveditoare: ADEVERINŢE DE STUDENT (FOST STUDENT)/ABSOLVENT FACULTATE (in cazul 

studenţilor sau absolvenţilor de la alte facultăţi care se înscriu la a doua facultate/specializare – CU 
MENŢIONAREA LOCULUI OCUPAT: BUGET SAU TAXĂ, a numărului de ani bugetați  și a numărului de 
semestre în cazul beneficiarilor de BURSĂ, inclusiv tipul bursei)  

14. Alte documente solicitate pe parcurs (contracte de școlarizare, acte adiționale la contracte)  
 

 

 


