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PREAMBUL 
 

Admiterea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE, în învățământul de stat și 

particular acreditat din România, se face: 

✓ în conformitate cu OMECS 3473/05.04.2017, ”Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a 

cetățenilor străini începând din anul universitar 2017 – 2018”; 

✓ în conformitate cu prevederile Legii 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; 

✓ având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor 

în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, 

în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale 

Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din 

Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010; 

✓ în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale. 

 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, dispune, desfășurarea admiterii 

la ciclul de studii universitare de licență, conform prezentei metodologii, și a Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1.  

Cetăţenii străini sunt persoanele care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin 

deţinerea unui paşaport valabil. 

 

Art. 2.  

 (1) Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini se realizează pe locuri de studii cu plata taxelor de 

şcolarizare în valută (CPV), în învăţământul superior de stat şi particular acreditat din România; 

(2) Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini se realizează în funcţie de numărul locurilor 

aprobate pentru cetăţenii străini de către Senatul UNEFS. Pentru admiterea la studii universitare de licență, 

candidații vor fi înmatriculați după calcularea mediei de admitere.  

 

 

II. ADMITEREA LA STUDII 

 

II.1 STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 

Art. 3 

La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limba română, admiterea este 

condiţionată de dobândirea cunoştinţelor necesare de limba română. 

 

Art. 4 

Durata cursului de iniţiere în limba română este de 1 an şcolar.  

 

Art. 5 

Cetăţenii străini pot fi înscrişi la anul pregătitor de limba română în cadrul instituțiilor de învățământ 

superior care organizează an pregătitor pentru învățarea limbii române, conform prevederilor legale privind 

organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba română (Anexa 1). 

 

Art. 6 

Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de iniţiere, respectiv a 

anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de 

persoane: 

a) care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare 

atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate şcolară din sistemul 

naţional din România; 

b) care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de 

competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
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străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul 

pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie 

românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român. 

 

II.2 STUDII ÎN LIMBI STRĂINE 

 

Art. 7 

(1) La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limbi străine, admiterea 

este condiţionată de promovarea unui test de cunoştinţe lingvistice organizat de către UNEFS, conform 

metodologiei proprii. 

(2) Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este 

limba în care se efectuează cursurile şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au urmat cursurile în acea 

limbă. 

 

II.3. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

Art. 8 

 Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de licenţă în UNEFS, dacă îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 

b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în Anexa 

3. 

 

Art. 9 

 Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 8 conţine următoarele: 

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

c) copie de pe paşaport; 

d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta metodologie, completată la toate  rubricile; 

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de 

către autorităţile de resort din ţara emitentă; pentru programele din cadrul UNEFS este obligatorie îndeplinirea 

unui punctaj minim final de 11/20 și a unui punctaj de 16 la disciplina Educație fizică (corespunzător notei 

minime 8 (opt)). 

f) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru 

absolvenţii anului curent; 

g) foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 

h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz; 

i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care 

urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea 

profesie și respectiv de SARS- COV 2; 
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j) declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal 

(Anexa nr. 6). 

 Candidații admiși vor prezenta la înmatricularea în UNEFS, personal, următoarele documente, în 

funcție de reglementările în vigoare:  

a) Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de 

izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 

zile; 

b) Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate și eventuale antecedente personale 

legate de coli cronice și respectiv de SARS- COV 2 în limba română; 

c) Rezultatul negativ al setului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat cu 3-4 

zile înainte de prezentarea la UNEFS. 

 

Art. 10 

 Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 8 se desfăşoară astfel: 

a. Oferta locurilor de studii alocate se publică pe site-ul UNEFS (www.unefsb.ro); 

b. Dosarul de candidatură : 

-  va fi transmis pe adresa de email admission_unefs@unefs.ro  până la data de 31.08.2021; 

-  dosarul candidaților va fi admis dacă este îndeplinit criteriul stabilit de către UNEFS, respectiv 

acela de avea unui punctaj minim final de 11/20 la bacalaureat și a unui punctaj de 16 la disciplina 

Educație fizică (corespunzător notei minime 8 (opt)); prin excepție, cu acceptul MEC, se pot 

admite și dosare cu punctaje de 9 – 11 la bacalaureat și a unui punctaj de 19 la disciplina Educație 

Fizică. 

- UNEFS va confirma primirea dosarelor, corespunzător transmiterii acestora, prin e-mail către 

adresant, prin care se certifică primirea documentelor; 

- UNEFS evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi întocmește și comunică 

MEC-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;  

- lista candidaţilor va fi transmisă MEC, conform machetei; 

- lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 9; 

- numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi 

şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare; 

- după analiza dosarului, MEC emite, scrisoarea de acceptare; 

- MEC transmite către UNEFS scrisorile de acceptare la studii şi, după caz, misiunilor diplomatice; 

- UNEFS înștiințează candidatul referitor la emiterea scrisorii de acceptare în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea acesteia;  

- dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, 

UNEFS va relua etapele descrise în metodologia de admitere, în vederea procesării acestora de 

către MEC; 

- dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de către 

UNEFS, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 

 

c. Desfășurarea concursului de admitere va consta din:  

1) PROMOVAREA EXAMENULUI MEDICAL, la sosirea în România în vederea 

înmatriculării 

mailto:admission_unefs@unefs.ro
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 Fişa de consultaţii medicale (Anexa nr. 4) va conţine următoarele informaţii: 

 Rezultatele examinării medicului de familie în care se vor preciza antecedentele personale ale candidatului 

(va fi completată cu maximum 6 luni înainte de data efectuării examenului medical din UNEFS de către 

medicul de familie al candidatului, în care vor fi consemnate bolile cronice și stările patologice care 

contraindică efortul fizic sportiv); 

 Rezultatele examenului cardiologic care constă din examen clinic de specialitate și EKG de efort la 

cicloergometru (bicicletă / bandă). Candidatul va prezenta comisiei medicale de admitere din UNEFS, în 

original, concluziile examenului de specialitate și înregistrarea EKG de efort la cicloergometru (bicicletă 

/ bandă) a cărei interpretare este consemnată în fișa medicală cu menţiunea ”APT pentru efort fizic” 

parafată de către medicul specialist cardiolog.  

Candidaţii au posibilitatea să efectueze examenul cardiologic și EKG de efort la cicloergometru 

(bicicletă / bandă), în urma unei programări prealabile şi în limita locurilor disponibile, contra cost şi în 

centrele medicale partenere UNEFS. 

 Punctul D) din fișa medicală poate fi completat NUMAI de către comisia medicală de admitere din 

UNEFS care va funcționa în CENTRELE MEDICALE PARTENERE UNEFS, precizate mai jos: 

-  Centrul de Excelenţă în Medicină şi Recuperare Sportivă UNEFS - GRAL aflat în incinta Complexului 

Central UNEFS, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, Bucureşti. Programările se pot face la tel. +4 0372 127 

345, +40 725 004 306. 

- Clinica de Recuperare Medicală Wellcare, strada Uranus 100 (intersecție cu strada Calea 13 Septembrie), 

sector 5, Bucureşti. Programările se pot face la tel +4 0771 235 235 , +4 0771 151 151 sau +4 0314255235. 

 

Vizita medicală, desfășurată, în conformitate cu precizările anterioare, este considerată probă de 

examen, notată cu admis / respins. 

 

2) Pentru admiterea în CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE de LICENŢĂ, admiterea la studii 

universitare de licență, a candidaților care participă la concursul de admitere pe locurile rezervate cetățenilor 

din state terțe UE, se realizează în baza mediei aritmetice calculată între:  

- nota obținută la examenul de bacalaureat  

și  

- media obținută la disciplina Educație fizică și sport în ultimul an de studiu în care a fost prevăzută în 

planul cadru din învățământul preuniversitar. 

 

3) CONTESTAȚII  

Contestaţiile cu privire la rezultatul final al concursului de admitere se depun la Comisia Centrală 

de Admitere în termen de maxim 24 de ore de la afişarea acestora.  

Contestaţiile pot avea ca obiect eventuale erori de transcriere sau erori de calcul. 

În cazul depistării unor probleme de sănătate incompatibile cu activitatea sportivă, candidații 

respectivi vor fi respinși. 

 

d. Candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original precum şi alte documente, 

solicitate de instituţia de învățământ superior, în vederea înmatriculării.  

 

Art. 11 
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(1) Cetăţenii străini care au efectuat studii parţiale într-un alt stat pot să-şi continue studiile în cadrul 

UNEFS, la studii universitare de licenţă, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele  condiţii: 

a) au documente care atestă cetăţenia străină; 

b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform anexei 3;  

c) au fost înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de autorităţile statului respectiv; 

d) deţin foi matricole parțiale şi programa analitică aferentă studiilor efectuate; 

e) au acceptul UNEFS de a studia în cadrul universității. 

(2) Continuarea studiilor în cadrul UNEFS se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul 

penultimului an de studii, la aceeaşi specializare, condiţionat de respectarea prevederilor art. 10 lit. e). 

(3) Continuarea studiilor în cadrul UNEFS este condiţionată de obţinerea scrisorii de acceptare la studii. 

 

Art. 12 

 Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 11 conţine următoarele: 

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

c) copie de pe paşaport; 

d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în Anexa nr. 2, completată la toate 

rubricile; 

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de 

către autorităţile de resort din ţara emitentă; pentru programele din cadrul UNEFS este obligatorie îndeplinirea 

unui punctaj minim final de 11/20 și a unui punctaj de 16 la disciplina Educație fizică. 

f) foile matricole şi programa analitică - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 

g) adeverinţa oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia la care a studiat, 

echivalarea acestuia în Sistemul European de Credite Transferabile (sistemul ECTS) şi traducerea legalizată, 

după caz; 

h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, 

după caz, conform art. 5 şi 6; 

k) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care 

urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea 

profesie și respectiv de SARS- COV 2; 

i) procesul - verbal al comisiei de echivalare/recunoaștere a studiilor, din care să rezulte anul de studii 

în care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de către UNEFS, prin 

compararea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice.  

 Obligativitatea verificării autenticităţii documentelor prezentate revine UNEFS, prin corespondenţă 

directă cu instituţiile de învăţământ emitente ale actelor de studii. 

Candidații admiși vor prezenta la înmatricularea în UNEFS, personal, următoarele documente:  

a) Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de 

izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 

zile; 

b) Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate și eventuale antecedente personale 

legate de coli cronice și respectiv de SARS- COV 2 în limba română; 

c) Rezultatul negativ al setului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat cu 3-4 

zile înainte de prezentarea la UNEFS. 
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Art. 13 

 Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 11 se desfăşoară conform celor precizate la 

articolul 10. 

 

  Conform OM 3473/05.04.2017, perioada de primire la studii a cetățenilor din state terțe UE 

poate fi prelungită până la finalul semestrului I.  

  UNEFS va organiza concurs de admitere pe bază de dosar pentru candidații care au depus 

documentele de înscriere în termen și au primit scrisoare de acceptare la data prezentării la UNEFS în 

termenul precizat de lege. 

 

 

II.4. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 

Art. 14 

Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de master, la programe de studii acreditate în cadrul 

UNEFS, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 

b) sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia.  

 

Art. 15 

 Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 14 conţine următoarele: 

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

c) copie de pe paşaport; 

d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în Anexa nr. 2, completată la toate 

rubricile; 

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de 

către autorităţile de resort din ţara emitentă; pentru programele din cadrul UNEFS este obligatorie îndeplinirea 

unui punctaj minim final de 11/20 și a unui punctaj de 16 la disciplina Educație fizică. 

f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către 

autorităţile de resort din ţara emitentă; 

g) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 

h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competenţă lingvistică, 

după caz, conform art. 5 şi 6; 

i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care 

urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea 

profesie și respectiv de SARS- COV 2; 

j) declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal 

(Anexa nr. 6). 

 Candidații admiși vor prezenta la înmatricularea în UNEFS, personal, următoarele documente, în 

funcție de reglementările în vigoare:  
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a) Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de 

izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 

zile; 

b) Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate și eventuale antecedente personale 

legate de coli cronice și respectiv de SARS- COV 2 în limba română; 

c) Rezultatul negativ al setului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat cu 3-4 

zile înainte de prezentarea la UNEFS. 

 

 

Art. 16 

Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 14 se desfăşoară astfel: 

a) Oferta locurilor de studii alocate se publică pe site-ul UNEFS (www.unefsb.ro); 

b) Dosarul de candidatură : 

- va fi transmis pe adresa de email admission_unefs@unefs.ro până la data de 31.08.2021;  

- dosarul candidaților va fi admis dacă este îndeplinit criteriul stabilit de către UNEFS, respectiv 

acela de avea unui punctaj minim final de 11/20 la bacalaureat și a unui punctaj de 16 la disciplina 

Educație fizică (corespunzător notei minime 8 (opt); prin excepție, cu acceptul MEC, se pot 

admite și dosare cu punctaje de 9 – 11 la bacalaureat și a unui punctaj de 19 la disciplina Educație 

Fizică. 

- UNEFS va confirma primirea dosarelor, corespunzător transmiterii acestora, prin e-mail către 

adresant, prin care se certifică primirea documentelor; 

- UNEFS evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi întocmește și comunică 

MEC-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;  

- lista candidaţilor va fi transmisă MEC, conform machetei; 

- lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 15; 

- numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi 

şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare; 

- după analiza dosarului, MEC emite, scrisoarea de acceptare; 

- MEC transmite către UNEFS scrisorile de acceptare la studii şi, după caz, misiunilor diplomatice; 

- UNEFS înștiințează candidatul referitor la emiterea scrisorii de acceptare în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea acesteia;  

- dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, 

UNEFS va relua etapele descrise în metodologia de admitere, în vederea procesării acestora de către 

MEC; 

- dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de către 

UNEFS, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 

 

  Conform OM 3473/05.04.2017, perioada de primire la studii a cetățenilor din state terțe UE 

poate fi prelungită până la finalul semestrului I.  

  UNEFS va organiza concurs de admitere pe bază de dosar pentru candidații care au depus 

documentele de înscriere în termen și au primit scrisoare de acceptare la data prezentării la UNEFS în 

termenul precizat de lege. 

 

mailto:admission_unefs@unefs.ro
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II.5. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

Art. 17 

Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat în învăţământul superior din România, 

dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 

b) sunt absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.  

 

Art. 18 

Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 17 conţine următoarele: 

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

c) copie de pe paşaport; 

d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa nr. 2, completată la toate 

rubricile; 

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de 

către autorităţile de resort din ţara  emitentă; 

f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către 

autorităţile de resort din ţara emitentă; 

g) copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, autentificată de către 

autorităţile de resort din ţara  emitentă; 

h) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de licenţă și/sau master, 

pentru absolvenţii anului curent; 

i) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 

j) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, 

conform art. 5 şi 6; 

k) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care 

urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase; 

l) declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal 

(Anexă nr. 6); 

m) CV EUROPASS;  

n) memoriu de activitate ştiinţifică şi didactică; 

o) lista lucrărilor publicate; 

p) 2(două) fotografii tip carte de identitate (pe  verso se va scrie numele şi prenumele candidatului). 

q) chitanța/ordin de plată a taxei de înscriere, achitatǎ la casieria UNEFS sau prin transfer bancar.  

Candidații admiși vor prezenta la înmatricularea în UNEFS, personal, următoarele documente:  

a) Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de 

izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 

zile; 

b) Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate și eventuale antecedente personale 

legate de coli cronice și respectiv de SARS- COV 2 în limba română; 

c) Rezultatul negativ al setului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat cu 3-4 

zile înainte de prezentarea la UNEFS. 
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Art. 19 

Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 17 se desfăşoară astfel: 

a) Oferta locurilor de studii alocate se publică pe site-ul UNEFS (www.unefsb.ro și pe 

www.scoaladoctoralaunefs.ro ); 

b) Dosarul de candidatură : 

 -  va fi transmis pe adresa de email secretariat_doctorat@unefs.ro  în perioada 28.06 – 15.08.2021; 

- UNEFS va confirma primirea dosarelor, corespunzător transmiterii acestora, prin e-mail către 

adresant, prin care se certifică primirea documentelor; 

- UNEFS evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi întocmește și comunică 

MEC-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;  

- lista candidaţilor va fi transmisă MEC, conform  machetei; 

- lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 18; 

- numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi 

şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare; 

- după analiza dosarului, MEC emite, scrisoarea de acceptare; 

- MEC transmite către UNEFS scrisorile de acceptare la studii şi, după caz, misiunilor diplomatice; 

- UNEFS înștiințează candidatul referitor la emiterea scrisorii de acceptare în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea acesteia;  

- dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, 

UNEFS va relua etapele descrise în metodologia de admitere, în vederea procesării acestora de 

către MEC; 

- dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de către 

UNEFS, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 

c) admiterea se realizează în domeniul de studii universitare de doctorat aprobat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

d) Selecția candidaților se va realiza în cadrul Școlii doctorale UNEFS în zilele de 14 – 17.09.2021, 

conform Metodologiei de admitere și a calendarului aprobat pentru anul universitar  2021 - 2022; 

Admiterea la studii universitare avansate de doctorat este compusă din din 3 (trei) probe de concurs: 

- colocviu de competenţă lingvistică1 într-o limbă de circulaţie internaţională, cu apreciere prin 

calificativele admis/respins. Această probă este eliminatorie și se susține, de regulă, în limba 

franceză/engleză; 

- examen scris care vizează 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 

(Anexa 5 - tematică doctorat) 

- 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. 

Candidații admiși vor confirma locul până la data de 20 septembrie 2021, conform procedurii 

UNEFS; 

e) Listele candidaților admiși vor fi înaintate de UNEFS către M.E.C.-D.G.R.I.A.E. în vederea 

emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis. MEC, și MAE pot solicita dosarul de 

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

acestora și echivalarea cu examenul de competenţă lingvistică. 

http://www.unefsb.ro/
http://www.scoaladoctoralaunefs.ro/
mailto:secretariat_doctorat@unefs.ro
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candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare. 

 

Art. 20 

Durata programului de studii universitare de doctorat este de regulă de 3 ani, poate fi prelungită cu 2 

ani fără a depăși 5 ani și se încheie cu susţinerea publică a tezei şi dobândirea titlului de doctor.  

 

 

II.6. MOBILITATE ACADEMICĂ INTERNĂ DEFINITIVĂ 

 

Art. 21 

(1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează conform Ordinului ministrului educaţiei 

naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 

651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, cu acceptul UNEFS, al 

instituției de provenienţă, respectiv primitoare, şi cu acordul MEC, prin eliberarea unei noi scrisori de acceptare 

la studii. 

(2) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după încheierea unui an de studii, 

după îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute în programul de învăţământ. Înmatricularea se realizează odată 

cu începerea noului an universitar. 

(3) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu condiţia respectării capacităţii de 

şcolarizare. 

(4) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an şi până la încheierea 

penultimului an de studii, la aceeaşi specializare. 

(5) Mobilitatea academică internă definitivă este condiţionată de obţinerea scrisorii de acceptare la 

studii. 

 

Art. 22 

Dosarul de mobilitate academică internă definitivă trebuie să conţină următoarele: 

a) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

b) copie de pe paşaport; 

c) copie de pe permisul de şedere în România; 

d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa nr. 2, completată la toate 

rubricile, în două exemplare; 

e) foile matricole/situaţiile şcolare - copii conforme cu originalul; 

f) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, 

conform art. 5 şi 6; 

g) procesul - verbal al comisiei de echivalare / recunoaștere a studiilor, din care să rezulte anul de studii 

în care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de către UNEFS, prin 

compararea planurilor de învăţământ și a programelor analitice sau a proiectelor de cercetare, după caz.  

h) adeverință medică din care să reiasă starea actuală de sănătate și eventuale antecedente personale 

legate de coli cronice și respectiv de SARS- COV 2 

Candidații admiși vor prezenta la înmatricularea în UNEFS, personal, următoarele documente:  

a) Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de 
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izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 

zile; 

b) Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate și eventuale antecedente personale 

legate de coli cronice și respectiv de SARS- COV 2 în limba română; 

c) Rezultatul negativ al setului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat cu 3-4 

zile înainte de prezentarea la UNEFS. 

 

Obligativitatea verificării autenticităţii documentelor prezentate revine UNEFS, prin corespondenţă 

directă cu instituţiile de învăţământ emitente ale actelor de studii. 
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III. ÎNMATRICULARE LA STUDII 

 
Art. 23 

(1) Înmatricularea la studii universitare de licență este condiţionată de promovarea 

examenului/concursului de admitere pe bază de dosar şi de obţinerea scrisorii de acceptare la studii eliberate 

de MEC. 

(2) Înmatricularea la studii universitare de masterat este condiţionată obţinerea scrisorii de acceptare 

la studii eliberate de MEC. 

(3) Înmatricularea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea colocviului de 

admitere şi de obţinerea scrisorii de acceptare la studii eliberate de MEC. 

 

Art. 24 

Înmatricularea cetăţenilor străini la toate ciclurile de studii universitare se va realiza prin decizia 

Rectorului.   

 

Art. 25 

(1) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele de studii şi de identitate din dosarul de 

candidatură, în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop 

"studii". 

(2) Documentele de studii originale emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la 

Haga trebuie să fie vizate de autorităţile competente din ţările emitente cu Apostila de la Haga. 

(3) Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părţi ale  Convenţiei privind Apostila de 

la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi de ambasada/oficiul 

consular al României din ţara respectivă. 

 

Art. 26 

La înmatriculare, UNEFS va înscrie în documentele şcolare numele integral al cetăţenilor străini, 

conform datelor din paşaport. Acelaşi nume va fi înscris şi pe documentele eliberate la finalizarea studiilor 

(diplomă, suplimentul diplomei). 

 

Art. 27 

UNEFS are obligaţia încheierii contractelor de studii între studenţii înmatriculaţi şi Rectorul 

universităţii, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 28 

După înmatriculare, cetăţenii străini sunt înscrişi în registrul matricol cu un număr unic, valabil pentru 

întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi. 
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IV. DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 29 

Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în 

Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009, prin Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 30 

(1) UNEFS va transmite MEC locurile puse la dispoziţia cetățenilor străini din state terțe UE, cu 

încadrarea în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare; 

(2) Dosarele candidaţilor se transmit la MEC în vederea emiterii scrisorii de acceptare în conformitate 

cu calendarul de admitere stabilit de către conducerea UNEFS. Calendarul de admitere se transmite la MEC 

spre informare. 

(3) Înmatricularea studenţilor străini se realizează conform calendarului stabilit prin hotărârea senatului 

UNEFS. Calendarul de înmatriculare se transmite la MEC spre informare. 

 

Art. 31 

Cetăţenii străini care dobândesc cetăţenia română pot ocupa un loc de studii finanţat de la bugetul de 

stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de senatul UNEFS pentru cetăţenii români, cu condiţia 

promovării concursului de admitere organizat într-o sesiune legal stabilită, conform reglementărilor proprii 

UNEFS. 

 

Art. 32 

Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituţia de învăţământ superior pentru care a fost 

emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă şi pentru ciclul universitar respectiv. Orice 

schimbare în parcursul universitar, care contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare iniţială, va fi 

reglementată, la solicitarea UNEFS, prin emiterea de către MEC a unei noi scrisori de acceptare. 

 

Art. 33 

Înmatricularea la studii, mobilitatea academică, temporară sau definitivă, schimbarea domeniului de 

studii şi reînmatricularea se realizează exclusiv cu aprobarea MEC. 

 

Art. 34 

Cetăţenii străini au următoarele obligaţii: 

a) să respecte Constituţia României şi legile statului român; 

b) să respecte prevederile Cartei UNEFS; 

c) să respecte ”Codul drepturilor și obligațiilor studenților” 

d) să respecte regulamentele și metodologiile proprii UNEFS; 

e) să respecte prevederile prezentei metodologii. 

 

Art. 35 

Anexele 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 
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Art. 36 

Autoritățile Române pot impune cerințe suplimentare de sănătate publică aplicabile transportului 

internațional, procesului de înmatriculare și participare la cursuri în funcție de evoluția situației epidemiologice 

de la momentul în care vor avea loc aceste acțiuni. 

 

Prezenta Metodologie a fost analizată şi aprobată în şedinţa Senatului UNEFS din data de 

18.02.2021  


