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GENERALITĂŢI 

 

 

Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 

universitare de  doctorat în Universitatea Naţională de Educaţie Fizicǎ şi Sport 

din Bucureşti (UNEFS) au la bază prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 

privind Codul studiilor universitare de doctorat. Programele de studii se 

organizează pentru doctorat ştiinţific şi doctorat profesional, conform Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, Hotărârii Guvernului nr. 681/2011, adresei 

M.I.nr.37316/o8.1990, Legii Învățământului nr. 84/1995, Ordonanței de 

Urgență nr.36/1997 și H.G. nr. 37/1999 . 

 

Art. 2. Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate anual de: 

a) Ministerul Educaţiei și Cercetării (MEC) pentru doctoratul în regim de 

finanţare de la bugetul de stat sub formă de burse doctorale; 

b) Ministerul Educaţiei și Cercetării (MEC) pentru forma cu frecvență sau 

frecvență redusă, fără bursă; 

b) UNEFS, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare  de 

Doctorat (IOSUD), pentru doctoratul în regim cu taxă / CPV. 

  

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Etapa I - Admiterea la studii universitare avansate de doctorat, compusă din 3 

(trei) probe, astfel: 

- colocviu de competenţă lingvistică1 într-o limbă de circulaţie 

internaţională, eliminatoriu, cu apreciere prin calificativele admis/respins. 

Această probă poate fi susţinută, de regulă, în limba franceză/engleză. 

Calificativul ”admis” permite candidatului continuarea concursului și 

prezentarea la proba următoare a etapei I, a  concursului de admitere; 

- eseu structurat pe baza cunoştinţelor fundamentale și de specialitate în 

domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE,  pe baza unei tematici 

stabilite de către conducătorii de doctorat, avizată de consiliul școlii 

doctorale;  

- interviu în care candidații vor prezenta propriile preocupări de 

cercetare, argumentarea temei pe baza bibliografiei studiate și a 

direcției în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. 

La probele 2 și 3 aprecierea candidaților se face prin note de la 1-10; proba 2 va 

 
1 Candidații care dețin atestate / certificate de competență lingvistică (tip Toefl, Cambridge, DELF,s.a) 

beneficiază de recunoașterea acestora și echivalarea cu examenul de competenţă lingvistică 
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reprezenta 30% și proba 3 - 70% din nota finală. 

Admiterea candidaților pe locurile scoase la concurs se face în ordinea mediei 

notelor obținute de candidați la probele 2 și 3. 

Repartizarea candidaților admiși se va realiza în următoarea ordine: locuri la 

buget cu bursă, locuri la buget fără bursă, locuri cu taxă.  

Candidații declarați admiși vor fi coordonați de conducătorii de doctorat 

menționați în cererea/dosarul de înscriere, în funcție de numărul de locuri pe 

care acesta le are alocate.  

Etapa a II-a - Evaluarea proiectelor individuale de cercetare științifică. 

Aceasta va fi planificată după parcurgerea programului de studii universitare 

avansate. Evaluarea proiectelor de cercetare științifică, parte integrantă a 

concursului de admitere, ca etapă a II-a, se realizează în cadrul unor dezbateri 

organizate de Școala doctorală, în fața unei comisii a cărei componență este  

propusă de Consiliul Școlii doctorale. Aprecierea se face prin calificative 

”admis / respins”; calificativul ”admis” dă dreptul doctorandului să parcurgă 

programul de cercetare științifică care se va finaliza cu susținerea publică a 

tezei. 

Art. 3. Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în sesiunea 

septembrie 2020, în conformitate cu programul de desfăşurare a concursului de 

admitere: 

• Înscrierea candidaţilor se desfășoară în perioada: 31 august – 10 

septembrie 2020; 

• În perioada 14.09. – 17.09.2020 va avea loc admiterea pentru studiile 

universitare de doctorat: proba de competenţă lingvistică într-o limbă de 

circulaţie internaţională – eliminatorie, apreciată prin admis/respins, proba 

scrisă de evaluare a cunoştinţelor specifice domeniului tip eseu și interviul în 

cadrul căruia candidații vor prezenta și argumenta tema de cercetare, pe baza 

bibliografiei studiate. 

• Validarea rezultatelor concursului și înmatricularea se va realiza până la 1 

octombrie 2020; 

• Semnarea contractelor de studii doctorale se va efectua până la 1 

octombrie 2020. 

 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

 

Art. 4. Locurile alocate pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, 

distribuite pe regimuri de finanţare (de la buget sau cu taxă), se aduc la 

cunoştinţa candidaţilor prin afişare publică la avizierul universității, pe site-ul 

școlii doctorale și în  broșura de admitere. 
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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 să fi absolvit un ciclu de studii aprofundate sau de masterat. 

c) Candidații care au parcurs un alt program de studii doctorale în regim fără 

taxă, se pot înscrie exclusiv pe locurile cu taxă. (anexă declarație pe proprie 

răspundere). 

 

Art. 6. Doctoranzii exmatriculaţi au dreptul să participe la un nou concurs de 

admitere la doctorat numai pe locurile alocate în regim cu taxă. 

 

PROCEDURA ÎNSCRIERII LA CONCURS 

 

Art. 7. Preînscrierea online – platforma de înscriere va fi operațională începând 

cu data de 1 iulie 2020. 

Candidații care doresc să se înscrie la concursul de admitere vor face o 

preînscriere online, înainte de a depune actele.  

http://unefsb.ro/admitere/inscriere/ 

 

Art. 8. Depunerea actelor: 31 august – 10 septembrie 2020 

Depunerea actelor pentru concursul de admitere la studii universitare de 

doctorat se poate face personal sau în numele candidatului de către o altă 

persoană pe bază de procură notarială, la secretariatul Școlii doctorale. 

Depunerea actelor este condiționată de preînscrierea online. 

Dosarul de înscriere (dosar mapă cu elastic) trebuie să conțină următoarele 

documente: 

- Cerere de înscriere tipizat (Anexa 1); 

- Cerere de înscriere pentru proba de competență lingvistică (Anexa 2); 

- Certificat de naştere original și copie; 

- Act de schimbare a numelui (dacă este cazul) original și copie; 

- Copie B.I./C.I./paşaport;  

- Diploma de Bacalaureat original și copie;  

- Diploma de Licenţă şi Diploma de Master, sau echivalenta acesteia -

original și copie  (pentru promoţia 2020 - adeverinţă);  

- Foaia matricolă/Diplomă Supliment, anexă a diplomei de Licenţă şi de 

Master - original și copie; 

- Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se 

înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni 

incompatabile; 

http://unefsb.ro/admitere/inscriere/


 

 

 

 5 

- CV EUROPASS;  

- Memoriu de activitate ştiinţifică şi didactică; 

- Lista lucrărilor publicate; 

- 2 (două) fotografii tip buletin;  

- Declarație privind forma de finanțare (Anexa 3); 

 - Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării 

datelor cu caracter personal  (Anexa 4) 

- Chitanţa de plată a taxei de înscriere, (achitată la casieria U.N.E.F.S). 

Valoarea taxei de înscriere la concursul de  admitere este: 

- 150 euro / lei la cursul zilei stabilit de BNR pentru persoanele din afara 

instituției, cetățeni români și străini ;   

- 75 euro / lei la cursul zilei stabilit de BNR pentru persoanele angajate în 

UNEFS. 

 

Sunt scutite 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 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   

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; 

Notă: * Prevederile se aplică pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani. 

 
Art. 9.Confirmarea locului (Anexa 5) se va face în data de 20 septembrie, prin:  

➢ achitarea taxei de înmatriculare pentru candidații declarați admiși (50 euro, 

în lei la cursul zilei BNR); 

➢ depunerea în original la secretariatul Școlii doctorale, a documentelor 

contractuale care se vor descărca de pe site-ul UNEFS. 

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Art. 10. Admiterea la studii universitare avansate de doctorat este compusă din 

3(trei) probe: 
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- colocviu de competenţă lingvistică2 într-o limbă de circulaţie 

internaţională, de regulă, în limba franceză /engleză; 

- eseu structurat pe baza cunoştinţelor fundamentale și de specialitate în 

domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE, pe baza unei tematici 

stabilite de către conducătorii de doctorat, avizată de Consiliul Școlii doctorale 

(Anexa 6); 

-  interviu în care candidații vor prezenta propriile preocupări de cercetare, 

argumentarea temei pe baza bibliografiei studiate și a direcției în care ar urma să 

fie finalizată teza de doctorat. 

 

Art. 11. a) Pentru susţinerea examenului de competenţă lingvistică se 

nominalizează comisii 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. 

 

b) Pentru examenul de specialitate comisia este 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.12. 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. 

 

Art.13. Proba 1 este eliminatorie, cu apreciere prin calificativele admis/respins. 

La probele 2 și 3 aprecierea candidaților se face prin note de la 1-10; proba 2 va 

reprezenta 30% și proba 3 - 70% din nota finală. 

Nota finală de concurs este media aritmetică, cu două zecimale fără rotunjire, 

a notelor acordate de către membrii 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. 

 

Art. 15. (1) Sunt declaraţi admişi candidaţii - în ordinea descrescătoare a 

mediilor obţinute - până la completarea locurilor (de la buget și cu taxă) scoase 

la concurs. 

Doctoranzii se repartizează la conducătorii de doctorat care au locuri 

disponibile, pe bază de opțiune. 

 
2 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. 
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Dacă pentru un conducător de doctorat se exprimă mai multe opțiuni decât 

numărul de locuri disponibile, doctoranzii se repartizează în funcție de media de 

admitere până la completarea acestora .  

Doctoranzii declarați admiși, dar care depășesc numărul de locuri al unui 

conducător de doctorat, vor putea să își exprime opțiunea pentru un alt 

conducător de doctorat care dispune de locuri libere. 

(2) În caz de egalitate a mediilor obţinute, departajarea se va efectua după 

următoarele criterii: nota la proba 2 – eseu structurat pe baza cunoştinţelor 

fundamentale și de specialitate; 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. 

  

Art. 16. Rezultatele concursului de admitere se afişează în cel mult 24 ore de la 

încheierea acestuia la sediul central UNEFS și pe site-ul școlii doctorale. În liste 

vor fi înscrişi candidaţii admişi şi respinşi, pentru fiecare conducător ştiinţific şi 

nota finală a fiecăruia cu menţiunea regimului de finanțare: buget cu bursă / 

buget fără bursă /taxă.  

 

Art. 17. Candidaţii declaraţi respinşi pot depune contestaţii în termen de 24 de 

ore de la comunicarea rezultatului, la secretariatul școlii doctorale. Poate fi 

solicitată recorectarea lucrării de la proba 2 sau pot fi sesizate vicii de procedură 

în desfăşurarea concursului, ori abateri ale examinatorilor de la deontologia 

profesională. 

  

 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. 

Președinte poate fi unul dintre membrii 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. 

 Comisia  trebuie să rezolve contestaţia în termen de 24 de ore de la 

depunerea acesteia. Eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului 

de admitere la doctorat se vor face cu aprobarea Directorului / Consiliului Școlii 

Doctorale, după caz. Candidatului i se va comunica rezultatul în scris, de către 

secretariatul Școlii Doctorale. 

 

Art.17.1. În condițiile prelungirii stării de alertă impusă de prevenirea și 

combaterea pandemiei cu COVID – 19, probele de concurs se vor susține 

online, prin intermediul platformei elearning a UNEFS, după cum urmează: 
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- colocviu de competenţă lingvistică3 într-o limbă de circulaţie 

internaţională, de regulă, în limba franceză /engleză, cu ajutorul sistemului de 

videoconferință integrat în platforma elearning; 

- eseu structurat pe baza cunoştinţelor fundamentale și de specialitate în 

domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE, pe baza unei tematici 

stabilite de către conducătorii de doctorat, avizată de Consiliul Școlii doctorale; 

subiectele de examen și răspunsurile candidaților vor fi încărcate pe platforma 

elearning, în spațiul destinat acestui examen;  

-  interviu în care candidații vor prezenta propriile preocupări de cercetare, 

argumentarea temei pe baza bibliografiei studiate și a direcției în care ar urma să 

fie finalizată teza de doctorat, cu ajutorul sistemului de videoconferință integrat 

în platforma elearning. 

 

Art.17.3. (1) Pentru asigurarea calității și obiectivității procesului de admitere, 

toți membrii comisiilor de evaluare își vor desfășura activitatea în sistem 

prezențial, cu respectarea măsurilor instituite în UNEFS în vederea prevenirii și 

combaterii răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2.  

(2) Candidații vor participa la concurs doar în sistem online. Informațiile 

privind accesarea și utilizarea platformei elearning sunt disponibile în Ghidul de 

utilizare al platformei postat pe site-ul UNEFS. https://unefsb.ro/anunt-8/ 

 

Art.17.4. (1) În condițiile desfășurării examenului în sistem online, toate 

celelalte prevederi referitoare la constituirea comisiilor de evaluare, ponderea 

notelor în media finală, ierarhizarea candidaților și ocuparea locurilor, rămân 

neschimbate. 

(2) Comunicarea dintre secretariat și candidați se va realiza exclusiv prin 

intermediul mijloacelor electronice (email, fax, platformă elearning).  

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 18. Listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat sunt validate 

prin semnare de către Rectorul UNEFS. Listele cu rezultatele concursului de 

admitere la doctorat se afişează apoi la avizierul Școlii doctorale şi pe site-ul 

acesteia. 

 

Art.19.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. 

 

 
3 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. 

https://unefsb.ro/anunt-8/
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Art. 20. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 10 

 

Anexa 1 

 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN 

BUCUREȘTI 

 

 

 

 

 

 

Domnule Director,  

 
 

 

 

 Subsemnatul (a) ___________________________________________vă rog să 

binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la studii de doctorat din 

sesiunea ________________________, în cadrul IOSUD – UNEFS Şcoala Doctorală din 

Bucureşti, în domeniul de doctorat Știinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, specializarea 

Educaţie Fizică şi Sport, sub îndrumarea ştiinţifică a domnului/doamnei prof. univ. 

dr._______________________conducător ştiinţific de doctorat (opțional), atestat în 

cadrul I.O.S.U.D. – U.N.E.F.S. din Bucureşti la forma de învățământ: 

 

Subvenționat de la buget 

Cu bursă IF /Fără bursă IF/   IFR  

În regim cu taxă: IF / IFR 

(se taie ceea ce nu corespunde opțiunilor) 

 

 

 

        Data,       Semnătura, 

 

_________________                                            ______________________ 

 

 

 

 

 

 
Anexa 2 
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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI 

 

 

 

 

 

 

 

Domnule Director,  

 

 

 
 Subsemnatul (a) _____________________________________________ 

vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea în concursul de admitere la studii de 

doctorat, în cadrul IOSUD – UNEFS Şcoala Doctorală din Bucureşti, în 

domeniul de doctorat Știinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, specializarea 

Educaţie Fizică şi Sport sesiune septembrie 2019, forma de învățământ -  curs 

de zi / frecvență redusă, sub îndrumarea ştiinţifică a domnului/doamnei prof. 

univ. dr. _______________________  conducător ştiinţific de doctorat, atestat 

în cadrul I.O.S.U.D. – U.N.E.F.S. din Bucureşti. 

 Solicit susţinerea probei de „Competenţă lingvistică pentru o limbă de 

circulaţie internaţională” la limba __________________________.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             Data                                                                                            Semnătura 

 

 

______________________      ____________________ 

 

 

Anexa 3 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND FORMA DE FINANȚARE  
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Subsemnatul/a (nume, prenume) ________________________________, domiciliat/ă 

în localitatea ____________________________, județul ____________, strada 

_________________________, posesor al CI seria ____ numărul _______, eliberat de 

________, la data de __________________, 

Îmi exprim consimțământul ca Școala Doctorală din cadrul Universității Naționale de 

Educație Fizică și Sport, cu sediul în Bucuresti, Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6, 

C.P.060057, să prelucreze următoarele date cu caracter personal: 
1. Nume și prenume; 

2. Prenumele părinților; 

3. CNP; 

4. Domiciliul stabil, reședința, codul poştal; 

5. Date carte de identitate/pașaport (serie, număr, emitent, valabilitate) ; 

6. Studii universitare de licenţă/masterat/doctorat: date de identificare adeverință/diplomă, serie şi 

număr act de studiu, domeniul, programul de studiu, promoția, media, titlul şi conducătorul științific; 

7. Date pentru: repartiţie buget-taxă.  

 

Declar pe proprie răspundere ca nu am / am urmat cursurile Școlii Doctorale -  

__________________________________________________________ anul obțineri 

titlului de doctor  ___________ pe locuri de la buget/în regim taxă studii.  

 

Declar că sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de 

către subsemnatul/subsemnata să se realizeze în perioada 2 septembrie – 1 octombrie 

2019, în următoarele scopuri: verificare de către personalul desemnat din cadrul Școlii 

Doctorale UNEFS a modalității de efectuare a studiilor, respectiv pe locuri de la buget  sau 

în regim  taxă  studii.  

 

Înțeleg și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie dezvăluite către 

următoarele categorii de destinatari: Ministerul Educației și Cercetării și alte ministere de 

resort interesate. 

Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de 

Regulamentul UE 2016/679, astfel: 
a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se 

face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor fi 

stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența drepturilor prevăzute de 

Regulamentul UE 2016/679 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate. 

b) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau 

nu date cu caracter personal care o/îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la 

informațiile prevăzute de lege.  

c) Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, 

rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o/îl privesc.  

d) Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter 

personal care o/îl  privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege.  

e) Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea 

prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege.  

f) Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o/îl privesc 

și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit 

automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.  

g) Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, 

că datele care o/îl vizează să facă obiectul unei prelucrări sau creării de profiluri, cu excepția cazurilor 

în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care 

prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, 

exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.  

h) Dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe 

baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.  
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i) Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 care le-au fost 

încălcate. 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă, datată și 

semnată, care va cuprinde solicitările formulate si motivele acestora către Școala Doctorală din cadrul 

Universității Naționale de Educație Fizică și Sport,  la adresa: București, Str. Constantin Noica, Nr. 

140, Sector 6, C.P.060057, mail: secretariat_doctorat@unefs.ro.  

Declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și, cunoscând 

dispozițiile art. 326 din Codul penal, îmi asum responsabilitatea datelor cu caracter personal 

furnizate, garantând că acestea sunt actuale, reale, corecte și complete.  

Mă angajez  ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale indicate 

în cadrul dosarului de înscriere (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) să informez în scris 

Comisia de Admitere în timp util. 

Am fost informat/ă de către Școala Doctorală din cadrul Universității Naționale de 

Educație Fizică și Sport, cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter personal, al bazei 

legale pentru colectarea și procesarea acestora, al categoriilor de destinatari, al păstrării 

datelor cu caracter personal si a drepturilor pe care le am în ceea ce privește datele cu caracter 

personal.  

Sunt de acord ca Școala Doctorală din cadrul Universității Naționale de Educație 

Fizică și Sport să transfere în state ce nu fac parte din Uniunea Europeană datele cu caracter 

personal.  

Mi s-a adus la cunoștință faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal 

necesare și solicitate de către Comisia de Admitere determină  neînscrierea la concursul de 

Admitere.  

 

 

Data:______________________       

         Semnătură, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI ÎN VEDEREA 

PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ________________________________, domiciliat/ă 

în localitatea ____________________________, județul ____________, strada 

_________________________, posesor al CI seria ____ numărul _______, eliberat de 

________, la data de __________________, 

Îmi exprim consimțământul ca Universitatea Naționala de Educație Fizică și Sport din 

București – Școala Doctorală, cu sediul în Bucuresti, Str. Constantin Noica, Nr. 

140, Sector 6, C.P.060057, să prelucreze următoarele date cu caracter personal: 

1. Nume și prenume; 

2. Prenumele părinților; 
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3. Data şi locul nașterii (ţara, județul/localitatea, localitatea/sectorul); 

4. CNP; 

5. Sexul; 

6. Domiciliul stabil, reședința, codul poştal; 

7. Naționalitatea şi cetățenia;  

8. Etnia; 

9. Stare socială specială; 

10. Situaţie medicală specială; 

11. Fotografie recentă; 

12. Date de contact (număr telefon, e-mail) ; 

13. Date carte de identitate/pașaport (serie, număr, emitent, valabilitate) ; 

14. Studii preuniversitare: date de identificare adeverință/diplomă bacalaureat (emitent, 

serie şi număr act de studiu, filieră, profil, specializare, promoţie, medie) ; 

15. Studii universitare de licenţă/masterat/doctorat: date de identificare adeverință/diplomă, 

serie şi număr act de studiu, domeniul, programul de studiu, promoția, media, titlul şi 

coordonatorul lucrării; 

16. Date pentru: repartiţie buget-taxă.  

Declar că sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către 

subsemnatul/ subsemnata să se realizeze în perioada: 31 august – 1 noiembrie 2020, în 

următoarele scopuri: EXAMEN DE ADMITERE. 

Înțeleg și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie dezvăluite către 

următoarele categorii de destinatari: Ministerul Educației și Cercetării. 

Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de 

Regulamentul UE 2016/679, astfel: 

a. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul 

în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, 

perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această 

perioadă, existența drepturilor prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 pentru persoana 

vizată și condițiile în care pot fi exercitate. 

b. Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se 

prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la 

datele respective și la informațiile prevăzute de lege.  

c. Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri 

nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.  

d. Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor 

cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume 

prevăzute de lege.  

e. Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului 

restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege.  

f. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal 

care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în 

mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui 

operator.  

g. Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația 

sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări sau creări de 

profiluri, cu excepția cazurilor în care operatorul demonstrează că are motive legitime și 

imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și 

libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui 

drept în instanță.  
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h. Dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării 

efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.  

i. Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de 

Regulamentul UE 2016/679 care le-au fost încălcate. 

j. Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă 

scrisă, datată și semnată, care va cuprinde solicitările formulate si motivele acestora către 

UNEFS la adresa: Bucuresti, Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6, C.P.060057, mail: 

secretariat@unefs.ro.  

Declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și, cunoscând 

dispozițiile art. 326 din Codul penal, îmi asum responsabilitatea datelor cu caracter personal 

furnizate, garantând că acestea sunt actuale, reale, corecte și complete.  

Mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale indicate în 

cadrul dosarului de înscriere (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) să informez în scris 

secretariatul Școlii Doctorale în timp util. 

Am fost informat de către UNEFS cu privire la scopul prelucrării datelor mele cu 

caracter personal, al bazei legale pentru colectarea și procesarea acestora, al categoriilor de 

destinatari, al păstrării datelor cu caracter personal si a drepturilor pe care le am în ceea ce 

privește datele mele cu caracter personal.  

Sunt de acord ca Universitatea Naționala de Educație Fizică și Sport din București – 

Școala Doctorală să transfere în state ce nu fac parte din Uniunea Europeană datele mele cu 

caracter personal.  

Mi s-a adus la cunoștință faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal 

necesare și solicitate de către secretariatul Școlii doctorale determină neînscrierea la 

concursul de Admitere.  

 

Data:______________________                   

         Semnătură, 
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Anexa 5 

 

 

 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN 

BUCUREȘTI 

 

 

 

 

 

Declarație,  

 

 

 

 
 

 

 Subsemnatul (a) ___________________________________________declarat (ă) 

admis (ă) la studii doctorale în urma concursului din sesiunea septembrie 2019 IOSUD 

UNEFS , forma de finanțare buget: IF / IFR  sau cu taxă: IF / IFR , confirm locul 

ocupat.  Atașez dovada taxei de înmatriculare. 

 

 

 

 

 

 

        Data,       Semnătura, 

 

_________________                                            ______________________ 
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Anexa 6 

 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT  

 

Școala Doctorală 

 
TEMATICĂ 

 

- examenul de cunoștințe de specialitate - 
 

Motricitatea umană –  aspecte generale și specifice  

Educație fizică – sport – kinetoterapie – activități motrice relevante pentru 

domeniul motricității umane   

Capacitatea motrică  -  capacitatea de performanță  

Calități motrice / aptitudini motrice / fitness – componente ale capacității 

motrice 

Deprinderi și priceperi motrice  - componente ale capacității motrice 

Efort și  capacitate de efort în activitățile motrice   

Exercițiul fizic – mijloc de îmbunătățire a capacității motrice 

Măsurare și evaluare în domeniul Științei sportului și educației fizice  

Cercetarea științifică în domeniul educației fizice, sportului și kinetoterapie 

Metodele de cercetare descriptive în Știința sportului și educației fizice 

Metodele de cercetare experimentale în Știința sportului și educației fizice 

 

BIBLIOGRAFIE 

Bota, A., (2007) Kinesiologie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  

Bota, C., (2002) Fiziologie. Aplicaţii la efortul fizic. Editura Medicală, București. 

Cordun, M. (1999) Kinetologie medicală. Editura AXA, Bucureşti.  

Dragnea, A., Bota, A., Stănescu, M., Șerbănoiu, S., Teodorescu, S., Tudor, V. (2006) 

Educaţie fizică şi sport - teorie şi didactică. Editura FEST Bucureşti  

Dragnea, A., Teodorescu-Mate S., (2002) Teoria sportului. Editura FEST, Bucureşti  

Epuran, M., (2013) Motricitate și psihism în activitățile corporale. Editura FEST, 

București (vol.1 și 2).  

Epuran, M., Stănescu, M. (2010) Învățare motrică. Aplicații în activități corporale. 

Editura Discobolul, București 

Epuran, M., (2005) Metodologia cercetării activităților corporale. Exerciții fizice. 

Sport. Fitness, ed.a 2-a, Editura FEST, București 

Sbenghe, T., (2002) Kinesiologie, Ştiinţa mişcării. Ed. Medicală, Bucureşti  



 

 

 

 18 

Teodorescu, S., Ganera, C.(2003) Teoria și managementul competițiilor sportive. 

Editura Discobolul, București 

Tudor, V., (2005) Măsurarea şi evaluarea în cultură fizică şi sport. Editura Alpha, 

Buzău  

 Weineck, J., (1992)  Biologia sportului.  Editura Vigot, Paris 


