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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti (UNEFS) elaborează şi aplică
prezentul regulament în concordanţă cu misiunea proprie prevăzută în Carta universitară, Planul
strategic de dezvoltare instituțională 2016-2020, precum şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
Art. 2. UNEFS, instituţie de învăţământ superior de stat, evaluată instituţional cu calificativul
„grad de încredere ridicat”, organizează şi desfăşoară concurs de admitere în baza următoarelor
acte normative:
a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
c) Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă;
d) Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 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;
e) Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat;
f) OMECTS nr. 6000/15.10.2012 privind admiterea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din
state terțe UE si Metodologia de aplicare a ordinului ministrului, cu modificările și completările
ulterioare;
g) OMECTS nr. 4022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere
și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice;
h) Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 6102 din 15 decembrie
2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat;
i) Hotărârea Guvernului nr. 131/2018 privind privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru
învățământul preuniversitar de stat şi pentru învățământul superior de stat în anul
școlar/universitar 2018-2019.
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Art. 3. Concursul de admitere se organizează, pe baza prezentului Regulament aprobat de
Senatul Universitar al UNEFS, care va fi adus la cunoştinţa celor interesaţi prin publicare pe siteul UNEFS și prin afişare la sediul instituţiei.
Art. 4. (1) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida cetăţeni ai statelor
membre Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi
condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de
şcolarizare.
(2) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii
Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform
metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 5. (1) UNEFS organizează concurs de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă,
de master şi de doctorat, pe domenii, la programele de studii acreditate, astfel: studii universitare
de licenţă cu frecvență și frecvență redusă, cu durata de 3 ani și studii universitare de masterat, cu
frecvență, cu durata de 2 ani. (Anexa nr. 1 - Cifre de școlarizare);
Studii universitare de doctorat - 3 ani, 6 semestre, învățământ cu frecvență și fără frecvență.
(2) Admiterea se organizează şi se desfăşoară cu încadrarea strictă în cifrele de şcolarizare
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.131/2018, (Anexa nr. 1 - Cifre de școlarizare).
Admiterea la studiile de doctorat se face în limita locurilor alocate anual de:
a) Ministerul Educaţiei Naționale (MEN) pentru doctoratul în regim de finanţare de la bugetul de
stat sub formă de burse doctorale;
b)Ministerul Educaţiei Naționale (MEN) pentru forma cu frecvență, fără bursă;
c) UNEFS, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD),
pentru doctoratul în regim cu taxă / CPV.
Art. 6. Admiterea la studii universitare în UNEFS se susţine în limba română, engleză sau
franceză, funcţie de programul de studii.
Art. 7. În anul 2018 concursul de admitere în UNEFS se organizează în două sesiuni de concurs,
respectiv iulie, iar după caz, pentru locurile rămase neocupate, se va organiza o nouă sesiune în
septembrie, conform datelor specificate în Anexa nr. 3 - Graficul de organizare și desfășurare a
admiterii în UNEFS (sesiunile iulie 2018 și septembrie 2018).
Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în sesiunea septembrie 2018, în
conformitate cu programul de desfăşurare a concursului de admitere:

Înscrierea candidaţilor se desfășoară în perioada: 3 septembrie – 14 septembrie 2018;

În perioada 17 - 21 septembrie a.c., va avea loc admiterea pentru studiile universitare de
doctorat: proba de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională – eliminatorie,
apreciată prin admis/respins și proba de evaluare a cunoştinţelor specifice domeniului.
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Validarea rezultatelor concursului și înmatricularea se va realiza până la 1 octombrie
2018;

Semnarea contractelor de studii doctorale se va efectua până la 1 octombrie 2018.
Art. 8. (1) În scopul organizării şi desfăşurării concursului de admitere, se numeşte Comisia
centrală de admitere și comisiile pe facultăți, prin decizia rectorului UNEFS, cu cel puţin 10 zile
lucrătoare înainte de începerea acestuia. Din momentul constituirii, comisiile de admitere preiau
toate sarcinile privind înscrierea candidaţilor, pregătirea, organizarea, îndrumarea şi controlul
desfăşurării concursului.
(2) Preşedintele Comisiei centrale de admitere asigură:
a) instruirea comisiei de admitere;
b) respectarea calendarului admiterii;
c) elaborarea de către membrii comisiei a documentelor organizatorice pentru derularea și
finalizarea concursului de admitere (fișa de înscriere, liste provizorii, definitive, procese verbale,
declarații ale membrilor comisiilor de întocmire a subiectelor că nu au rude în rândul candidaţilor
sau au pregătit candidaţi);
d) coordonarea activităţilor personalului implicat în probele de concurs;
e) confidențialitatea subiectelor pentru concurs
(3) Fiecare comisie de admitere a facultăţii este coordonată de un preşedinte care asigură:
a) organizarea admiterii pe facultate prin repartizarea sarcinilor ce revin membrilor comisiei şi
personalului facultății care asigură logistic desfăşurarea admiterii: responsabili de săli,
supraveghetori, personalul auxiliar şi administrativ etc.;
b) respectarea calendarului admiterii pe facultate;
c) rigurozitatea evidenţei candidaţilor înscrişi la admitere;
d) emiterea şi distribuirea legitimaţiilor pentru admitere prin secretariatele facultății;
e) repartiţia pe săli şi locuri de concurs a candidaţilor;
f) personal didactic pentru elaborarea subiectelor pentru toate probele şi grilele de evaluare;
g) afişarea repartiţiei pe săli şi a rezultatelor evaluărilor;
h) verificarea listelor provizorii și definitive (finale) ale admiterii generate după admitere și
respectiv după judecarea contestațiilor.
Pentru admiterea la studiile de doctorat se două categorii de comisii:
Comisii de competență lingvistică formate dintr-un preşedinte şi cel puţin 2 membri, cadre
didactice UNEFS. Componenţii comisiilor sunt propuşi de către Consiliul Școlii doctorale,
avizaţi de prorectorul UNEFS şi se numesc prin decizia rectorului UNEFS.
Comisii pentru examenul de specialitate fiecare formată din 5 membri (din UNEFS şi
universităţi partenere din ţară şi străinătate): preşedinte - conducătorul de doctorat; 4 membri conducători de doctorat şi / sau profesori / conferențiari doctori care nu sunt conducători de
doctorat.
Art. 9. (1) În comisiile de întocmire a subiectelor nu sunt numiţi cei care declară, sau despre care
sunt informaţii certe, că au rude în rândul candidaţilor sau au pregătit candidaţi;
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(2) Dacă, după constituirea comisiilor, se constată că în componenţa acestora, există persoane
care fac obiectul alin. (1), se iau măsuri de înlocuire;
(3) Persoanele care încalcă deontologia profesională cu privire la securitatea informaţiilor privind
conţinutul probelor de admitere sau modul de evaluare şi înregistrare a datelor, pe baza raportului
președintelui comisie de admitere vor fi propuse pentru a fi analizate în comisia de etică şi
deontologie profesională a UNEFS;
(4) Regulile de comportare ce trebuie respectate de către candidaţi pe toată durata admiterii se
afişează la „Panoul admiterii” aferent fiecărei facultăţi și vor fi prelucrate de fiecare șef de sală
înainte începerii probelor de concurs;
(5) Candidaţii despre care există dovezi certe că au încălcat regulile de comportare vor fi declaraţi
„Eliminat” din concursul de admitere;
Art. 10. Comisia Centrală de Admitere va publica la avizier și pe site-ul UNEFS informaţiile
referitoare la desfăşurarea concursului de admitere.
Art. 11. (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se numeşte prin decizia rectorului odată cu
comisia de admitere și se constituie astfel:
- preşedinte: prorectorul UNEFS;
- membri: personal didactic, cel puţin 2 pentru fiecare probă.
(2) Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asigură:
- instruirea comisiei;
- repartizarea sarcinilor ce revin membrilor comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor;
- comunicarea şi înregistrarea deciziilor de soluţionare a contestaţiilor.
CAPITOLUL III
CANDIDAȚII LA ADMITERE
Art. 12. La admiterea pentru studiile universitare de licenţă pot participa absolvenții de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă precum și cetățeni români și cetățeni ai
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai
Confederaţiei Elveţiene, cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de
UNEFS, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educației Naționale.
Art. 13. Absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute
în paragraful anterior, pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licență, în baza
diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile
de specialitate din cadrul MEN.
Art. 14. Absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată
(cf. Legii 84 / 1995);
Art. 15. Absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii
288 / 2004);
Art. 16. Absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de
specialitate din cadrul M.E.N., ca fiind studii universitare de licență.
Art. 17. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul I sau II de
studii universitare de masterat, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români,
inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.
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Art. 18. (1)Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de
studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile care le oferă.
(2)Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur
program de master cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3)Candidatul declarat admis la mai multe facultăți optează pentru programul de studii
universitare de masterat care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei /
atestatului / adeverinței ciclului de studii universitare de licență anterior absolvit, după caz, în
original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit.
(4)Neprezentarea diplomei de licență sau a adeverinței, în original, din vina exclusivă a
candidatului admis, în termenul stabilit de Comisia Centrală de Admitere, duce la pierderea
locului ocupat, indiferent de regimul de finanțare al studiilor.
(5)Dacă un program de studii universitare de masterat a fost parcurs în regim fǎrǎ taxǎ, un nou
ciclu de studii universitare de masterat poate fi parcurs numai în regim CU TAXǍ de STUDII.
(6)Dacă un program de studii universitare de masterat a fost parcurs în regim cu taxǎ, un nou
ciclu de studii universitare de licență poate fi parcurs în regim FǍRǍ TAXǍ de STUDII. Această
prevedere se aplică pentru candidații care au obținut la concursul de admitere cel puţin media
ultimului admis pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
Art. 19. La finalizarea studiilor, dupǎ susţinerea lucrării de disertaţie, se obţine DIPLOMA de
MASTER, pentru programul absolvit în cadrul uneia dintre cele 2 facultăţi.
Art.5. a) Pentru studiile universitare de DOCTORAT se pot înscrie absolvenţii cu DIPLOMĂ de
MASTER sau echivalenta acesteia, în orice profil sau specializare, cetăţeni ai României sau
cetǎţeni strǎini.
b)Absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată, cu diplomă de finalizare a studiilor
eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 au dreptul să participe la concursul de
admitere la studii universitare de doctorat fără a fi absolvit un ciclu de studii aprofundate sau de
masterat.
CAPITOLUL IV
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Art. 20. În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, candidaţii pot opta pentru urmǎtoarele
programe de studii:
1. Educaţie fizicǎ şi sportivǎ,învățământ cu frecvență
2. Educaţie fizicǎ şi sportivǎ,învățământ cu frecvență, cu predare în LIMBA FRANCEZĂ
3. Sport şi performanţǎ motricǎ,învățământ cu frecvență
4. Sport şi performanţǎ motricǎ,învăţământ cu frecvenţă redusă
5. Sport și performanță motrică, învățământ cu frecvență, cu predare în LIMBA ENGLEZĂ
Art. 21. În cadrul Facultății de Kinetoterapie, studiile universitare de licență se desfășoară la
următoarele programe de studii:
1.Kinetoterapie şi motricitate specială,învățământ cu frecvență
Pagină 8 din 19

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN
BUCUREȘTI
PRORECTORAT

REGULAMENT PRIVIND ADMITEREA LA STUDII
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI LA STUDII
UNIVERSITARE DE MASTERAT
COD UNEFS – R 41

EDIȚIA: 1
REVIZIA: 0
APROBAT DE
SENAT
DATA: 26.04.2018

SECŢIUNEA 1
PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 22. În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,probele de concurs, sunt:
(1)Pentru programe de studii cu predare în limba română:
a. Proba de Educaţie fizică – notată cu calificativul – ADMIS/RESPINS – probă
ELIMINATORIE. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să obțină nota minimă 5 (cinci).
b. Proba scrisǎ, tip grilǎ – la Limba Românǎ şi Biologie.
(2) Pentru candidații care provin din state membre ale UE, din Spaţiul Economic European şi din
Confederaţia Elveţiană, precum şi pentru cei din afara UE este obligatorie deținerea atestatului de
competență lingvistică pentru limba română.
(3) Pentru programele de studii cu predare în limba franceză și în limba engleză:
Se pot înscrie cetăţeni care provin din state membre ale UE, din Spaţiul Economic European şi
din Confederaţia Elveţiană, precum şi cetăţeni din afara UE, vorbitori de limbă franceză,
respectiv engleză.
(4) Pentru candidații care provin din state membre ale UE, din Spaţiul Economic European şi din
Confederaţia Elveţiană, precum şi pentru cei din afara UE, la programele de studii autorizate /
acreditate în care procesul didactic se desfășoară în limbi străine, UNEFS organizează un test de
competență lingvistică pentru limba de predare a programului. Sunt exceptate de la acest test
persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care se țin cursurile și
cele care dețin atestat lingvistic cu recunoaștere internațională.
a. Probă de competenţă lingvistică - ELIMINATORIE – notată cu admis / respins. Competenţa
lingvistică poate fi dovedită și prin certificate eliberate de instituţii recunoscute de M.E.N.
Candidații care dețin atestate / certificate internaționale de competență lingvistică (TOEFL,
CAMBRIDGE și DELF - Diplôme d’études en langue française) beneficiază de recunoașterea
acestora și în consecință de echivalarea examenului de competenţă lingvistică. Sunt exceptați de
la susținerea acestei probe candidații proveniți din state a căror limbă oficială este limba franceză.
b. Proba de Educaţie fizică – notată cu calificativul – ADMIS/RESPINS – probă
ELIMINATORIE. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să obțină nota minimă 5 (cinci).
c. Proba scrisǎ, tip grilǎ – la Limba franceză / engleză şi Biologie (în limba franceză /engleză)
Art. 23.În cadrul Facultății de Kinetoterapie, probele de concurs, sunt:
a. Proba de Educaţie fizică – notată cu calificativul – ADMIS/RESPINS – probă
ELIMINATORIE.
b. Proba scrisǎ, tip grilǎ – la Limba Română și Biologie.
(1) Pentru candidații care provin din state membre ale UE, din Spaţiul Economic European şi din
Confederaţia Elveţiană, precum şi pentru cei din afara UE este obligatorie deținerea atestatului de
competență lingvistică pentru limba română.
SECŢIUNEA 2
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS
Art. 24. Pentru studiile universitare de LICENŢǍ se pot înscrie cetǎţeni ai României, absolvenţi
de liceu cu DIPLOMǍ de BACALAUREAT (sau adeverinţă echivalentǎ cu aceasta) şi
absolvenţi cu DIPLOMǍ de LICENŢǍ obţinutǎ în alt domeniu.
Art. 25.La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar pliccare va conţine urmǎtoarele acte:
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1.Cerere de înscriere (formular tip eliberat de comisia de înscriere) – în care vor fi menţionate,
sub semnǎturǎ proprie, toate datele solicitate conform formularului respectiv;
2.Diploma de Bacalaureat sau adeverința eliberată de către instituţia de învăţământ.
În cazul în care candidatul se înscrie la mai multe facultăți / programe de studiu, sunt admise
copii legalizate ale acestor acte (sau conform cu originalul), însoțite de o adeverință eliberată de
facultatea / programul de studiu unde s-a depus dosarul cu acte originale.
3.Certificat de naştere (în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie, şi certificat de cǎsǎtorie) –
în copie legalizatǎ (sau conform cu originalul);
4. Copie xerox după cartea de identitate;
5.Chitanţa de platǎ a taxei de înscriere, achitatǎ la casieria UNEFS (Sunt scutiţi de plata taxei
de înscriere urmǎtoarele categorii de persoane:
- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar (în activitate, pensionat sau decedat),
care prezintǎ adeverinţǎ emisă de unitatea de învăţământ respectivă;
- Copiii personalului didactic și nedidactic din UNEFS, care prezintǎ adeverinţǎ emisă de
către UNEFS;
- Candidaţii orfani de ambii pǎrinţi, care prezintǎ copii legalizate (sau conform cu
originalul) dupǎ certificatele de deces ale pǎrinţilor;
- Candidaţii proveniţi de la casele de copii și plasament familial, care prezintǎ adeverinţǎ
emisă de unitatea respectivă;
- Candidaţii eroi ai Revoluţiei din decembrie 1989, care prezintǎ copii legalizate (sau
conform cu originalul) dupǎ un act doveditor ce atestǎ implicarea în aceste evenimente;
- Candidaţii cu pǎrinţi rǎniţi sau decedaţi – eroi martiri ai revoluţiei din decembrie 1989,
care prezintǎ copie legalizatǎ (sau conform cu originalul) dupǎ certificatul medical sau de deces
al pǎrintelui în cauzǎ)
6.6 (șase) fotografii tip buletin de identitate (pe verso se va scrie numele şi prenumele
candidatului).
7.Fişa de consultaţii medicale (conform anexei 1, care poate fi descărcată de pe site-ul UNEFS
www.unefs.ro) - va conţine următoarele informaţii:
- Rezultatele examinării medicului de familie în care se vor preciza bolile cronice și
stările patologice ce contraindică efortul fizic sportiv, cu menţiunea ”APT pentru efort fizic”.
- Rezultatele examenului cardiologic care constă din examen clinic de specialitate și EKG
de efort la cicloergometru. Candidatul va prezenta în original înregistrarea EKG a cărei
interpretare este consemnată în fișa medicală cu menţiunea ”APT pentru efort fizic”. Examenul
poate fi efectuat cu maximum 3 luni înaintea datei de începere a concursului de admitere.
- Examen clinic general efectuat de către comisia medicală UNEFS.
SECŢIUNEA 3
DESFǍŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 26.(1)Comisia Centrală de Admitere va afişa la sediul central din str. Constantin Noica nr.
140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefsb.rocu cel puţin 24 de ore înaintea începerii
fiecǎrei probe de concurs listele nominale ale candidaţilor înscrişi, locurile de desfǎşurare şi ora
de apel.
(2) Candidaţii NU se pot prezenta pentru susţinerea probelor de concurs cu alte grupe sau la alte
ore decât cele planificate şi afişate de Comisia Centrală de Admitere, INDIFERENT DE MOTIV.
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(3)Pentru proba de Educaţie fizică, listele nominale ale candidaţilor vor fi întocmite pe
GRUPE, în funcţie de opţiuni, ordonate numeric și alfabetic, pentru fete și băieţi.
(4)Pentru proba scrisǎ, listele nominale vor fi întocmite în ordine alfabetică, pe săli.
Art. 27. (1)Candidaţii vor respecta urmǎtoarele cerinţe:
- Se vor prezenta la sălile de concurs la orele afişate;
- Cei absenţi în momentul comunicǎrii subiectelor de concurs pierd dreptul de susţinere a
probei;
- Formularele grilǎ şi ciornele (ştampilate) sunt furnizate EXCLUSIV de către Comisia
Centrală de Admitere;
- Pentru completarea grilelor se va folosi numai pix cu pastǎ albastrǎ sau neagrǎ;
- Timpul de susţinere a probei scrise este de 3 (trei) ore şi nu va fi depǎşit sub nici un
motiv;
- Candidații pot părăsi sala de concurs numai după o oră de la comunicarea subiectelor;
(2)Este interzis accesul cu telefoane mobileîn sala de susținere a probei scrise. Dacă totuși vor fi
candidați care au asupra lor telefoane mobile, acestea vor fi predate comisiei de supraveghere,
sigilate si depuse la Comisia Centrală de Admitere. Acestea vor fi returnate după expirarea
timpului alocat desfășurării probei scrise – 3 ore.
(3) Dacă în timpul desfășurării probei scrise este depistat un candidat care are asupra lui telefon
mobil, acesta va fi eliminat din concurs.
(4) Accesul candidaților în sălile de concurs, la toate probele, este permis EXCLUSIV pe baza
actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.
SECŢIUNEA 4
NOTAREA PROBELOR DE CONCURS
Art. 28. (1)Media generalǎ a concursului de admitere reprezintǎ media aritmeticǎ a notelor celor
douǎ probe:
- Nota la proba de Educaţie fizică
- Nota la proba scrisǎ (grilǎ) - Biologie şi Limba română
(2)În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi SportCriteriile de departajare se aplică pentru
ocuparea ultimului loc (subvenţionat de la bugetul de stat sau cu taxă), în cazul existenţei mai
multor candidaţi cu aceeaşi medie. Acestea sunt în ordine:
- Nota la proba de Educaţie fizică
- Nota la Examenul de Bacalaureat
(3) În cadrul Facultăţii de Kinetoterapie Criteriile de departajare se aplică pentru ocuparea
ultimului loc (subvenţionat de la bugetul de stat sau cu taxă), în cazul existenţei mai multor
candidaţi cu aceeaşi medie. Acestea sunt:
- Nota la proba scrisǎ (grilǎ) Biologie și Limba română
- Nota la Examenul de Bacalaureat
(4) Nu este admisă depășirea capacității de școlarizare stabilită conform prevederilor legale în
vigoare.
(5)Media generalǎ minimǎ de promovare a concursului de admitere este 5 (cinci).
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Art. 29. Criteriile de departajare, în cazul candidaţilor la programul de studii Sport şi
Performanţă Motrică – Învăţământ cu frecvență (locuri fără concurs de admitere, aprobate prin
decizia Senatului UNEFS, pentru sportivi de performanță) şi Învățământ cu frecvenţă redusă sunt:
a) Performanţa sportivă, atestată de adeverința eliberată de către Federația sportivă de
specialitate;
b) Nota la Examenul de Bacalaureat
Art. 30. Ierarhizarea candidaților în vederea ocupării acestor locuri se face în baza grilei de
performanțe aprobate de către Senatul UNEFS.
Art. 31. (1)În baza prevederilor legislative în vigoare şi a autonomiei universitare, la programul
de studii „Sport şi performanţă motrică” se pot înscrie la cursurile de zi pe locurile de la bugetul
de stat, fără concurs de admitere, pe un număr de locuri stabilit prin Decizia Senatului,
candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- locurile I-VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene
(seniori, tineret, juniori);
- locul I-III la Jocuri Mondiale universitare;
- locul I-III la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, juniori), Campionatele Balcanice
(seniori, tineret, juniori);
- locul I la Campionatele Naţionale (juniori I).
(2) În situația unor rezultate la Jocurile Europene, încadrarea performanței sportive în grila
UNEFS, se va face pe baza certificării federației de specialitate referitoare la clasificarea
competiției în prezenta ierarhie.
(3) Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, mențiune)
la olimpiadele şcolare internaţionale sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale
beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate
de la buget.
(4) UNEFS îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor înscrise în actele oficiale
prezentate de către candidat şi de a lua hotărâri, în cazul în care acestea nu se confirmă.
Art. 32. (1) Contestaţiile cu privire la rezultatele probelor de concurs și rezultatul final al
concursului de admitere se depun la Comisia Centrală de Admitereîn termen de maxim 24 de
orede la afişarea acestora.
Pentru probele practice şi cele scrise (de tip grilă), contestaţiile pot avea ca obiect eventuale:
- erori de transcriere;
- erori de transformare a rezultatelor în notǎ;
- erori de calcul.
(2) Este exclusǎ reexaminarea candidaţilor pentru oricare dintre probele concursului de
admitere. Dupǎ afişarea rezultatului final al concursului de admitere, nu se mai iau în considerare
contestaţiile care au ca obiect rezultatele probelor de concurs.
SECŢIUNEA 5
REZULTATELE CONCURSULUI
Art. 33. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de
Admitere, se fac publice prin AFIŞARE la sediul central din str. Constantin Noica nr. 140, sector
6 și pe site-ul instituției www.unefs.ro.
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Art. 34. (1)Admiterea în ciclul I – studii universitare de licenţă se face strict în limita locurilor
subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi în limita locurilor cu taxǎ de studii stabilitǎ prin
hotǎrârea Senatului UNEFS. Mediile generale obținute de candidați la admitere sunt valabile
pentru stabilirea ordinii de clasificare, numai la programul de studii din cadrul UNEFS la care
aceștia au candidat.
(2)Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor.
(3)Ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat, se face în ordinea de clasificare rezultată în
urma examenului de admitere, acestea revenind celor mai bine clasați candidați.
(4)Ocuparea locurilor în regim cu taxă, se face după ocuparea locurilor cu finanțare de la bugetul
de stat, în ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii examenului de admitere și a opțiunii
exprimate în scris, după afișarea rezultatelor finale.
(5)Retragerea dosarului de înscriere se face personal, pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei
de concurs, sau de cǎtre o altǎ persoanǎ, în baza unei procuri legalizate la notariatul public.
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii în baza rezultatelor concursului
de admitere, prin decizia Rectorului UNEFS.
Art. 35.Condiţiile de admitere pentru anul universitar 2018 - 2019 pot suporta modificǎri în
funcţie de instrucţiunile şi ordinele primite în perioada urmǎtoare de la M.E.N. Acestea vor fi
aduse la cunoştinţa candidaților prin afişare pe site-ul instituției www.unefs.ro. .
SECŢIUNEA 6
ÎNMATRICULARE
Art. 36.(1)Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face
prin decizia Rectorului UNEFS. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în registrul
matricol unic, cu număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la programul de
studii la care au fost admiși.
(2)UNEFS încheie contracte de studii cu studenții înmatriculați.
CAPITOLUL V
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
SECŢIUNEA 1
PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 37. În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport se poate organiza examen de admitere la
următoarele programe:
- Performanţă în sport;
- Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber;
- Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive;
- Activităţi fizice adaptate;
- Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane.
Art. 38. În cadrul Facultăţii de Kinetoterapie se poate organiza examen de admitere la
următoarele programe:
- Recuperare – reeducare motrică şi somato-funcţională;
- Nutriţie şi remodelare corporală.
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Art. 39. (1)Pentru programele de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport:
- PROBA I – Probă de competenţă lingvistică – ELIMINATORIE – apreciată prin
ADMIS sau RESPINS, pentru o limbă de circulaţie internaţională: engleză / franceză.
Candidaţii care deţin atestat de limbă străină, TOEFL sau CAMBRIDGE, precum şi
candidaţii care fac dovada finalizării studiilor într-unul din programele europene de mobilităţi
studenţeşti vor fi declaraţi admişi fără a susţine proba de competenţă lingvistică.
- PROBA II - Probă scrisă din cunoştinţe fundamentale şi de specialitate ale
domeniului: obligatorie pentru toţi candidaţii şi diferită în funcţie de programul pentru care au
optat.
(2) Pentru programele de la Facultatea de Kinetoterapie:
- PROBA I - Probă de competenţă lingvistică – ELIMINATORIE – apreciată prin
ADMIS sau RESPINS, pentru o limbă de circulaţie internaţională: engleză / franceză.
Candidaţii care deţin atestat de limbă străină, TOEFL sau CAMBRIDGE, precum şi
candidaţii care fac dovada finalizării studiilor într-unul din programele europene de mobilităţi
studenţeşti vor fi declaraţi admişi fără a susţine proba de competenţă lingvistică.
- PROBA II - Probă scrisă din cunoştinţe fundamentale şi de specialitate ale
domeniului: obligatorie pentru toţi candidaţii, indiferent de programul pentru care au optat.
II.a. Cunoştinţe fundamentale ale domeniului
II.b. Cunoştinţe de specialitate
SECŢIUNEA 2
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS
Art. 40. Pentru studiile universitare de MASTERAT se pot înscrie absolvenţii cu DIPLOMǍ de
LICENŢǍ, în orice profil sau specializare, cetǎţeni ai României sau cetǎţeni strǎini.
Art. 41. La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar plic, care va conţine urmǎtoarele acte:
- Cerere de înscriere;
- Certificat de naştere (în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie şi certificat de cǎsǎtorie,
în copie legalizatǎ sau conform cu originalul);
- Copie xerox a cărții de identitate;
- Diploma de Bacalaureat (sau echivalentǎ cu aceasta), în copie legalizatǎ (sau conform cu
originalul);
- Diploma de Licenţǎ (sau adeverință în original pentru candidații care au promovat
examenul de licență în sesiunea 2017 - 2018), în copie legalizatǎ (sau conform cu originalul);
- Diploma supliment, anexǎ a diplomei de licenţǎ, în copie legalizatǎ (sau conform cu
originalul); absolvenții promoției 2018 vor depune la dosarul personal diploma supliment, pe
parcursul școlarizării;
- Pentru cei care urmează sau au absolvit unul sau mai multe programe de Master,
adeverințe de la Facultățile organizatoare din care sa reiasă dacă programele au fost urmate în
regim de buget sau cu taxă;
- 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate;
- Chitanţa de platǎ a taxei de înscriere, achitatǎ la casieria U.N.E.F.S.
SECŢIUNEA 3
DESFǍŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
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Art. 41. (1)Comisia Centrală de Admitere va afişa la sediul central din Str. Constantin Noica nr.
140, sector 6 și pe site-ul instituției www.unefs.ro, cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii
fiecǎrei probe de concurs listele nominale ale candidaţilor înscrişi, locurile de desfǎşurare și orele
de apel.
(2)Pentru proba de competenţă lingvistică listele nominale ale candidaţilor vor fi structurate pe
GRUPE / OPŢIUNE, în ordine alfabetică.
Art. 42. (1)Pentru proba scrisǎ listele nominale vor fi întocmite în ordine alfabetică, pe săli.
Candidaţii vor respecta urmǎtoarele cerinţe:
- Se vor prezenta la sălile de concurs la orele afişate;
- Cei absenţi în momentul comunicǎrii subiectelor de concurs pierd dreptul de susţinere a
probei;
- Foile de concurs şi ciornele (ştampilate) sunt furnizate EXCLUSIV de către Comisia
Centrală de Admitere;
- Pentru proba scrisă se va folosi numai pix cu pastǎ albastrǎ sau neagrǎ;
- Timpul de susţinere a probei scrise este de 3 (trei) ore şi nu va fi depǎşit sub nici un
motiv;
- Candidații pot părăsi sala de concurs numai după o oră de la comunicarea subiectelor;
(2)Este interzis accesul cu telefoane mobileîn sala de susținere a probei scrise. Dacă totuși vor fi
candidați care au asupra lor telefoane mobile, acestea vor fi predate comisiei de supraveghere,
sigilate si depuse la Comisia Centrală de Admitere. Acestea vor fi returnate după expirarea
timpului alocat desfășurării probei scrise – 3 ore.
(3) Dacă în timpul desfășurării probei scrise este depistat un candidat care are asupra lui telefon
mobil, acesta va fi eliminat din concurs.
(4) Accesul candidaților în sălile de concurs, la toate probele, este permis EXCLUSIV pe baza
actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.
SECŢIUNEA 4: NOTAREA PROBELOR DE CONCURS
Art. 43. Media generalǎ a concursului de admitere la studiile universitare de MASTERAT
reprezintǎ media aritmeticǎ a notelor obţinute la disciplinele din cadrul probei de cunoştinţe
fundamentale și de specialitate ale domeniului Știința Sportului și Educaţiei Fizice.
Art. 44. Criteriile de departajare în cazul existenţei mai multor candidaţi cu aceeaşi medie
pentru ocuparea ultimului loc subvenţionat de la bugetul de stat sunt:
a) Media generalǎ a examenului de licenţǎ;
b) Media generalǎ a anilor de studii;
c) Nota la subiectul ce vizează cunoștințe fundamentale ale domeniului din cadrul probei
II (pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport);
d) Nota la proba II (Proba scrisǎ din cunoştinţe fundamentale şi de specialitate ale
domeniului – pentru Facultatea de Kinetoterapie).
Art. 45. (1) Contestaţiile se depun numai la Comisia Centrală de Admitere după cum urmează:
Cele cu privire la rezultatele probelor de concurs, în termen de 24 de ore de la afişarea acestora,
iar cele care au ca obiect rezultatul final al concursului de admitere, în termen de 48 de ore de la
afişare.
Pentru probele de competenţă lingvistică şi pentru calculul mediei generale contestaţiile pot avea
ca obiect eventuale:
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- erori de transcriere;
- erori de calcul.
(2) Este exclusǎ reexaminarea candidaţilor pentru oricare dintre probele concursului de
admitere. Dupǎ afişarea rezultatului final al concursului de admitere, nu se mai iau în considerare
contestaţiile care au ca obiect rezultatele probelor de concurs.

SECŢIUNEA 5
REZULTATELE CONCURSULUI
Art. 46. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de
Admitere, se fac publice prin AFIŞARE la sediul central din Str. Constantin Noica nr. 140, sector
6 și pe site-ul instituției www.unefs.ro.
Art. 47. (1) Admiterea în ciclul II – studii universitare de masterat se face strict în limita
locurilor subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi în limita locurilor cu taxǎ de studii
stabilitǎ prin hotǎrârea Senatului U.N.E.F.S.
(2) U.N.E.F.S. are obligația să restituie, după afișarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de
la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaților respinși sau
ale celor care renunță la locul obținut prin admitere.
(3) Retragerea dosarului de înscriere se face personal, pe baza actului de identitate şi a
legitimaţiei de concurs sau de cǎtre o altǎ persoanǎ, în baza unei procuri legalizate la notariatul
public.
(4) Ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat se face în ordinea de clasificare rezultată în
urma admiterii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați.
(5) Ocuparea locurilor în regim cu taxă se face după ocuparea locurilor cu finanțare de la bugetul
de stat, în ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii și a opțiunii exprimate în scris, după
afișarea rezultatelor finale.
Art. 48. (1) Pentru anul universitar 2018 -2019, admiterea în ciclul II – studii universitare de
masterat la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport se face în ordinea descrescǎtoare a mediilor
generale obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunea pentru programele de studii, în limita
numǎrului de locuri aprobat pentru fiecare program.
(2) Criteriul de redistribuire a candidaților pentru alte programe de studii din cadrul Facultății
de Educație Fizică și Sport este nota obținută la subiectul ce vizează cunoștințele fundamentale
ale domeniului din cadrul probei II.
Art. 49. (1) Pentru anul universitar 2018 -2019, admiterea în ciclul II – studii universitare de
masterat la Facultatea de Kinetoterapie se face în ordinea descrescǎtoare a mediilor generale
obţinute de candidaţi, în limita numǎrului de locuri aprobat pentru fiecare program.
Nu este admisă depășirea capacității de școlarizare aprobată, conform prevederilor legale în
vigoare.
SECŢIUNEA 6
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ÎNMATRICULARE
Art. 50. (1)Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face
prin decizia Rectorului UNEFS. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în registrul
matricol unic, cu număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la programul de
studii la care au fost admiși.
(2)UNEFS încheie contracte de studii cu studenții înmatriculați.

CAPITOLUL VI
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SECŢIUNEA 1
PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. Admiterea la studii universitare avansate de doctorat este compusă din 2 (două) examene care se
susţin sub formă orală:
- examen de competenţă lingvistică1 într-o limbă de circulaţie internaţională, eliminatoriu, cu
apreciere prin calificativele admis/respins. Această probă se susține, de regulă, în limba
franceză /engleză;
- examen de specialitate care constă în evaluarea cunoştinţelor în domeniul ȘTIINȚA
SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE, pe baza unei tematici stabilite de către conducătorii
de doctorat, avizată de Consiliul Școlii doctorale şi aprobată de prorectorul desemnat cu
coordonarea activităţii doctorale.
Tematica și bibliografia probelor de concurs vor fi aduse la cunoștința candidaților prin
afișare, postare pe site-ul universității și prin broșura de admitere la studii universitare de
doctorat.
Proba de evaluare a cunoştinţelor de specialitate constă în :
propunerea unei teme prezentarea de către candidat a preocupărilor proprii şi a direcţiilor alese
pentru cercetare;
o sesiune de întrebări şi dezbateri cu membrii comisiei pe baza bibliografiei studiate.
SECŢIUNEA 2
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS
Art.Candidatul la concursul de admitere la studii universitare de doctorat va depune la secretariatul
Școlii doctorale un dosar de înscriere (dosar mapă cu elastic),care trebuie să conţină următoarele
documente :
- Cerere de înscriere se completează la Secretariat;
- Certificat de naştere copie xerox și original;
Candidații care dețin atestate / certificate de competență lingvistică (tip Toffel, Cambridge,DELF,s.a) beneficiază de
recunoașterea acestora și echivalarea cu examenul de competenţă lingvistică.
1
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- Act de schimbare a numelui copie xerox și original (dacă este cazul);
- Copie B.I./C.I./paşaport;
- Diploma de Bacalaureat copie xerox și original;
- Diploma de Licenţă şi Diploma de Master, sau echivalenta acesteia - copie xerox și original
(pentru promoţia 2018 - adeverinţă);
- Foaia matricolă/Diplomă Supliment, anexă a diplomei de Licenţă şi de Master - copie xerox și
original;
- Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă
de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatabile;
- CV EUROPASS;
- Memoriu de activitate ştiinţifică şi didactică;
- Lista lucrărilor publicate;
- 2 (două) fotografii tip buletin;
- Chitanţa de plată a taxei de înscriere, (achitată la casieria U.N.E.F.S)
SECŢIUNEA 3
REZULTATELE CONCURSULUI
Art. (1)Sunt declaraţi admişi candidaţii - în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute - până la
completarea locurilor (de la bugetși cu taxă)scoase la concurs pentru conducătorul de doctorat
respectiv.
(2) În caz de egalitate a mediilor obţinute, departajarea se va efectua după următoarele criterii: media
generală a anilor de studii universitare (licență și master) sau echivalente; media examenului de
finalizare a studiilor universitare (licență și master sau echivalente), număr publicații, număr programe
de master absolvite.
SECŢIUNEA 4
NOTAREA PROBELOR DE CONCURS
Art. Fiecare component al comisiei de examinare apreciază prestaţia candidatului privind nivelul
de pregătire şi informare în domeniu, capacitatea de a aborda probleme de cercetare, de a găsi căi
de rezolvare şi soluţii şi acordă o notă întreagă de la 10 la 1.
Nota finală de concurs este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de
către componenţii comisiei, calculată de preşedintele acesteia. Catalogul de concurs cu notele
membrilor comisiei şi cu nota finală (media notelor) se semnează de către toţi membrii comisiei.
Media minimă de promovare este 8,00.
SECŢIUNEA 5
REZULTATELE CONCURSULUI
Art. Rezultatele concursului de admitere se afişează în cel mult 48 ore de la încheierea acestuia la
sediul central UNEFS și pe site-ul școlii doctorale. În liste vor fi înscrişi candidaţii admişi şi respinşi,
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pentru fiecare conducător ştiinţific şi nota finală a fiecăruia cu menţiunea regimului de finanțare: buget
cu bursă / buget fără bursă / taxă.
Art. Candidaţii declaraţi respinşi pot depune contestaţii în termen de 48 de ore de la comunicarea
rezultatului, la secretariatul școlii doctorale. Acestea pot fi luate în considerare dacă prin ele se
demonstrează vicii de procedură legală în desfăşurarea concursului sau abateri de la deontologia
profesională din partea examinatorilor.
Art. Contestaţiile se adresează directorului Școlii doctorale şi se analizează de comisia de contestaţii
numită prin decizia Rectorului, la propunerea Consiliului școlii doctorale.
Comisia este formată
dintr-un preşedinte şi 2 membri. Președintele poate fi unul dintre membri Consiliului Școlii doctorale,
dar altul decât conducătorul de doctorat al contestatarului. Comisia astfel constituită are datoria să
cerceteze faptele relatate în contestaţie şi să încheie un raport scris,în care să se precizeze clar dacă
respectiva contestaţie este respinsă / admisă. În cazul în care contestația este admisă, în raportul
comisiei trebuie să fie înscrise măsurile care se impun.
Art. Comisia trebuie să rezolve contestaţia în termen de 5 zile de la depunerea acesteia, să opereze
eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat şi să comunice
candidatului rezultatul, în scris.

SECŢIUNEA 6
ÎNMATRICULARE
Art. Candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna, împreună cu conducătorul de doctorat,
Directorul Școlii doctorale şi cu Rectorul universităţii, contractul de studii universitare de doctorat.
Art. Candidaţii declaraţi admişi, care au semnat contractul de studii universitare de doctorat sunt
înmatriculaţi şi primesc statutul de studenți-doctoranzi, prin decizie a Rectorului UNEFS.
5. DISPOZIŢII FINALE
Art.51. Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul Universitar în data de 26.04.2018și
intră în vigoare începând cu data de 02.05.2018.
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