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I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

 

  Art. 1.  

   

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, dispune, 

desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de licență, conform prezentei metodologii, având 

în vedere prevederile 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. 

 Admiterea la studii a românilor de pretutindeni se realizează conform Legii 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în 

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

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

2017-2018, aprobată prin Ordin Comun MEN-MAE-MRP nr. 3900/16.05.2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine 

română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor 

României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, 

cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-

români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, 

valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite 

semantic cu cele de mai sus, 

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și 

cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate. 

 

Art. 2.  

În baza prezentei Metodologii, în învățământul superior de stat din România, la programe de 

studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu cu predare exclusiv  în limba română, românii 

de pretutindeni pot beneficia de: 

2.1.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a 

universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de 

școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile 

abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform 

Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României; 

2.2.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri 

a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității 

de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de 

instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și 

conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României. 

 

  Art. 3.  

  Referitor la anul pregătitor de limba română, se precizează următoarele:  
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3.1 Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii 

universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

3.2 Pentru anul universitar 2021-2022, instituţiile de învăţământ superior organizatoare a anului 

pregătitor de limba română, sunt cuprinse în Anexa nr. 1. 

3.3 Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte 

nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim 

B1), definită conform Cadrului European comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi 

atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ superior 

acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străin i sau în 

străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul 

Cultural Român. 

3.4 În cazul instituțiilor de învățământ superior care nu organizează an pregătitor de limba 

română, acestea se vor adresa Ministerul Educației Naționale, denumit în continuarea MEN pentru a 

solicita repartizarea în an pregătitor a candidaților admiși la studii. Sunt exceptate de la obligația de a 

prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu 

predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de 

studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând 

cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ 

din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență 

lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române. 

3.5 După promovarea „Anului Pregătitor”, românii de pretutindeni vor continua studiile 

universitare de licenţă la UNEFS. „Certificatul de absolvire a anului pregătitor” va fi prezentat, în 

original.  În caz de nepromovare a testului de limbă română, candidatul își pierde locul de studii.  
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II. ȘCOLARIZAREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ A ROMÂNILOR DE 

PRETUTINDENI 

 

 

II.1. DOSARUL DE CANDIDATURĂ 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

 

Art. 4. 

   PENTRU ADMITEREA CETĂȚENILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: 

a) Cerere de înscriere  la studii universitare de licență în UNEFS, conform Anexei nr.2; 

b) Copia certificatului de naștere; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3  pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, după caz; 

e) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții 

anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal; 

f) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceeale  absolvite. 

g) Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal (Anexa 7). 

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. 

 

Art. 5.  

PENTRU ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DIN ALBANIA 

a) Cerere - formular de înscriere, conform Anexei nr. 5; 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3  pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6; 

f) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă: Deftese Pjekurie sau, după caz, adeverința 

(pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a 

învățământului liceal - tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau 

altă limbă de circulație internațională. 

h) Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 
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personal (Anexa 7). 

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.  

 

Art. 6.  

PENTRU ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DIN BULGARIA: 

a) Cerere de înscriere  la studii universitare de licență în UNEFS, conform Anexei nr.2; 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3  pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6; 

f) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă: Diploma za Sredno Obrazovanie sau 

echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a 

examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română sau altă 

limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau 

altă limbă de circulație internațională; 

h) Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Bulgaria 

sau de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au 

urmat liceul în România. 

i) Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal (Anexa 7). 

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. 

 

Art.7.  

PENTRU ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DIN CROAȚIA 

a) Cerere de înscriere  la studii universitare de licență în UNEFS, conform Anexei nr.2; 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 
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c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3  pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6; 

f) Copia diplomei de Bacalaureat Svjedodžba o zavrsnom ispitu / Svjedodzba (drzavnoj) o 

maturi / Maturatna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju sau 

echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a 

examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba  română  sau altă 

limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau 

altă limbă de circulație internațională; 

h) Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal (Anexa 7). 

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. 

 

 

Art. 8.  

PENTRU ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DIN DIASPORA 

a) Cerere de înscriere  la studii universitare de licență în UNEFS conform Anexei nr.2; 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3  pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6; 

f) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți 

anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, 

inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară,  pe teritoriul României, activități de 

învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din   altă   țară   acreditat  Agenția   

Română  de   Asigurare  a   Calității   în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare 

ARACIP- tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau 

altă limbă de circulație internațională. 

h) Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal (Anexa 7). 
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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. 

 

Art. 9.  

PENTRU ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DIN GRECIA 

a) Cerere de înscriere  la studii universitare de licență în UNEFS conform Anexei nr.2; 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3  pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6; 

f) Copia diplomei de Bacalaureat Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) sau 

echivalentă și a Panellinies Exetaseis inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, 

pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din 

altă țară acreditat ARACIP - tradusă în limba română sau altă limbă de circulație 

internațională; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau 

altă limbă de circulație internațională. 

h) Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal (Anexa 7). 

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. 

 

Art. 10.  

PENTRU ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DIN ISRAEL 

a) Cerere de înscriere  la studii universitare de licență în UNEFS conform Anexei nr.2; 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3  pagini; 
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d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6; 

f) Copia diplomei de Bacalaureat Israil Te’udat Bagrut / Matriculation Certificate sau 

echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a 

examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română sau altă 

limbă de circulație internațională; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau 

altă limbă de circulație internațională. 

h) Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal (Anexa 7). 

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. 

 

Art. 11.  

PENTRU ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DIN MACEDONIA 

a) Cerere de înscriere  conform Anexei nr. 5; 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6; 

f) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă: Svidetelstvo za zavreno sredno obrazovanie, 

sau după caz adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor 

naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română sau altă limbă de 

circulație internațională; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau 

altă limbă de circulație internațională. 

h) Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal (Anexa 7). 

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; 
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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. 12.  

PENTRU ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DIN SERBIA 

a) Cerere de înscriere  la studii universitare de licență în UNEFS,  conform Anexei nr.2; 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3  pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6; 

f) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă: Diploma/Uverenje o polozenom maturskom 

ispitu / Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi, sau 

după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale 

de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română sau altă limbă de circulație 

internațională; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau 

altă limbă de circulație internațională; 

h) Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Serbia sau 

de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au urmat 

liceul în România.  

i) Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal (Anexa 7). 

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. 

Art. 13.  

PENTRU ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DIN UCRAINA 

a) Cerere de înscriere  conform  Anexei nr. 5; 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3  pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6; 
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f) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă: Atestat, , sau după caz, adeverința (pentru 

absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a 

învățământului liceal – tradusă în limba română sau intr-o limbă de circulație 

internațională, după caz; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau 

altă limbă de circulație internațională.  

h) Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal (Anexa 7). 

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. 

Art. 14.  

PENTRU ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DIN UNGARIA 

a) Cerere de înscriere  la studii universitare de licență în UNEFS, conform Anexei nr.2; 

b) Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul - copie după primele 3  pagini; 

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz; 

e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6; 

f) Copia diplomei de Bacalaureat Gimnazium Érrettségi Bizonyitvány sau echivalentă sau, 

după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale 

de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română sau altă limbă de circulație 

internațională; 

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau 

altă limbă de circulație internațională; 

h) Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Ungaria sau 

de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul  candidaților care nu au urmat 

liceul în România. 

i) Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal (Anexa 7). 

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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II.2. PROCEDURA DE ADMITERE 

 

Procedura de admitere include următoarele etape: 

 

Art.15 

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

site-ul Ministerului Educației și Cercetării (http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii 

pretutindeni); 

b. Dosarul de candidatură : 

- va fi transmis în perioada 15 iunie – 15 iulie 2021 pe adresa de e-mail 

admission_unefs@unefs.ro  

sau 

- va fi transmis prin e-mail la Ministerul Educației și Cercetării, la adresa 

dosarerepmold@edu.gov.ro, până la data de 09.07.2021, dosarul urmând a fiind redirecționat către 

instituția de învățământ superior solicitată;  

c. Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenții din  Republica Moldova se 

poate realiza accesând http://www.edu.gov.md și, ulterior, accesarea paginii ”verificarea actelor de 

studii”; 

d. UNEFS va confirma primirea dosarelor, corespunzător transmiterii acestora, astfel: 

- prin e-mail către adresant, prin care se certifică primirea documentelor; 

- prin e-mail către MEC, prin care se certifică primirea documentelor.  

e. Dosarul candidaților va fi admis dacă este îndeplinit criteriul stabilit de către UNEFS, 

respectiv acela de avea media minimă 8 (opt) pe parcursul școlarizării la disciplina ”educație 

fizică”; 

f. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare MRP și Ministerul 

Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror 

școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu 

românii de pretutindeni; 

g. Rezoluția dosarului va fi transmisă candidatului, la MEC, MRP și MAE până la data de 

17.07.2021; 

h. Fiecare candidat al cărui dosar a fost acceptat va confirma un singur loc de studiu, la 

instituția de învățământ, prin trimiterea documentului din Anexa nr. 3, la adresa de mail 

admission_unefs@unefs.ro, în perioada 19.07 – 28.07.2021; 

 

1) PROMOVAREA EXAMENULUI MEDICAL, care se va desfășura până la data de 

15 septembrie 2021.  

 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 de 15 septembrie 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.  

http://www.edu.ro/cooperare
mailto:admission_unefs@unefs.ro
http://www.edu.gov.md/
mailto:admission_unefs@unefs.ro
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Candidaţii au posibilitatea să efectueze examenul cardiologic și EKG de efort la 

cicloergometru (bicicletă / bandă), până la data de 15 septembrie 2021, 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 perioada până la data de 15 septembrie 2021 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. 

 

 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 Românilor de pretutindeni, 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. 

 

Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

Media minimǎ generalǎ acceptată la concursul de admitere este 5 (cinci) 

 

Criteriile de departajare, în cazul candidaților, se aplică succesiv: 

a. Nota la examenul de bacalaureat; 

b. Media obținută la disciplina Educație fizică și sport în ultimul an de studiu în care a fost 

prevăzută în planul cadru din ciclul liceal; 

c. Nota la proba scrisă de Limba română, obținută la examenul de bacalaureat. 

 

Pentru absolvenții liceelor internaționale sau pentru absolvenții din alte state, cu diplomă de 

bacalaureat recunoscută CNRED, se aplică drept criteriu de departajare nota la limba străină din 

cadrul examenului de bacalaureat.  

Pentru absolvenții liceelor cu programe în limba maternă se aplică drept criteriu de 

departajare nota la limba maternă din cadrul examenului de bacalaureat. 

III.  CONTESTAȚII  

Contestaţiile cu privire la rezultatele probelor de concurs și rezultatul final al concursului 

de admitere se trimit prin e-mail la adresa admission_unefs@unefs.ro către 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. 

 

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI vor fi afișate după data de 15 

septembrie, după rezolvarea eventualelor contestații. 

 

mailto:admission_unefs@unefs.ro
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În cazul depistării unor probleme de sănătate incompatibile cu activitatea sportivă 

candidații respectivi vor fi respinși. 

i. Candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original precum şi alte 

documente, solicitate de instituţia de învățământ  superior, în perioada 15 – 17 septembrie 2021, în 

vederea înmatriculării.  

j. Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către Ministerul Educației și 

Cercetării - Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare MEC 

-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în 

concordanță cu opțiunile acestora. MEC, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea 

emiterii aprobării de școlarizare. 
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IV.  ȘCOLARIZAREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT A 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

Art. 16.  

Condiții de eligibilitate 

a) Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de 

studii de licență acreditate. 

b) Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum 

urmează: 

- pentru absolvenții din Republica Moldova, programele de studii și  diplomele pot fi 

verificate accesând pagina de web: http://www.anacip.md, 

- pentru celelalte țări diplomele de licență pot fi accesate site-urile:  

http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă  

și apoi Recognised higher education institutions, respectiv 

http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute,  

unde există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate. 

În cazul în care instituțiile de învățământ superior vor întâmpina dificultăți în procesul de 

evaluare a dosarelor, pot transmite la MEC - DGRIAE, la adresa de e-mail: 

verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat, diplomele candidaților respectivi, în vederea 

obținerii aprobării de școlarizare. 

 

Art. 17.  

Procedura de admitere la studii universitare de masterat 

a) Oferta locurilor alocate se publică pe site-urile instituțiilor de învățământ superior de 

stat, după consultarea MRP și MAE; 

b) Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile 

diplomatice ale României, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei 

educaționale; 

c) Înscrierea online – candidații care doresc să se înscrie la concursul de admitere vor 

transmite documentele la adresa de e-mail admission_unefs@unefs.ro  

d) UNEFS va confirma înscrierea și acceptarea dosarului până la data de 15.07.2021 pentru 

prima sesiune și până la data de 8.09.2021 pentru sesiunea a II-a.  

e) Dosarul de candidatură cuprinde următoarele acte:  

- Cerere de înscriere conform Anexei nr.2; 

- Copia certificatului de naștere tradus în limba română sau altă limbă de circulație 

internațională; 

- Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru 

care optează candidatul - copie după primele 3  pagini; 

- Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau altă limbă de circulație 

internațională, după caz; 

- Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 6; 

- Copia diplomei de bacalaureat tradusă în limba română sau altă limbă de circulație 

internațională; 

http://www.anacip.md/
http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx
http://www.enic-naric.net/romania.aspx#anc07_41
https://medc.edu.ro/owa/redir.aspx?C=jSCkFtxisEWNBJpNFyJPIQr0yN_Tq9MIQlbj28UhgnO5noZenY3ClaTTTuncihPNdKzJwNIcBug.&amp;URL=http%3a%2f%2fcnred.edu.ro%2fimipqnet%2fdoku.php%3fid%3dlista_universitatilor_recunoscute
mailto:verificarediplomerop@edu.gov.ro
mailto:de
mailto:admission_unefs@unefs.ro
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- Copia Diplomei de Licenţǎ tradusă în limba română sau altă limbă de circulație 

internațională; 

- Diploma supliment, anexǎ a diplomei de licenţǎ, tradusă în limba română sau altă limbă 

de circulație internațională; 

- Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română 

sau altă limbă de circulație internațională; 

- Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din statul 

respectiv (cu excepția candidaților proveniți din Republica Moldova, Albania, Croația, 

diaspora, Grecia, Israel, Macedonia și Ucraina)  sau de misiunile diplomatice ale 

României în această țară, în cazul  candidaților care nu au urmat liceul în România; 

-  (patru) fotografii tip buletin de identitate< 

- Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal. 

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. 

 

f) Admiterea la programele de studii de masterat, se realizează în baza mediei aritmetice 

calculate din:  

o media la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență; 

o media anilor de studii universitare de licență. 

 

g) Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

Media minimǎ generalǎ acceptată la concursul de admitere este 6 (șase). 

 

h) Criteriile de departajare pentru ocuparea ultimului loc subvenţionat de la bugetul de stat în 

cazul existenţei mai multor candidaţi cu aceeaşi medie sunt: 

-Media generalǎ a anilor de studii (ciclul licență); 

-Media la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență. 

 

i) MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România 

este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relații lor cu românii de pretutindeni; 

j) Candidații admiși vor confirma locul conform calendarului stabilit de către UNEFS;  

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

vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student masterand admis. MEC, MRP și 

MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de  școlarizare. 
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V. ȘCOLARIZAREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT A 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

Art. 18.  

Condiții de eligibilitate 

a) Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat 

absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții 

de studiii unviersitare de master obținută în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care 

au absolvit programe de studii de master acreditate. 

b) Pentru verificarea eligibilității diplomelor, instituțiile de învățământ superior vor consulta 

pentru cetățenii din Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md, iar pentru celelalte 

state pot fi accesate site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând 

țara respectivă și apoi Recognised higher education institutions, respectiv 

http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde există facultățile și 

domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate. 

c) În cazul în care instituțiile de învățământ superior vor întâmpina dificultăți în procesul de 

evaluare a dosarelor, pot transmite la MEN-DGRIAE, la adresa de e-mail: 

verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat, diplomele candidaților respectivi, în vederea 

obținerii aprobării de școlarizare. 

 

Art. 19.  

Procedura de admitere la studii universitare de doctorat 

a) Oferta locurilor alocate se publică pe site-ul UNEFS www.unefsb.ro, pe site-ul Școlii 

Doctorale www.scoaladoctoralaunefs.ro, după consultarea MRP și MAE; 

b) Informarea comunităților românești asupra condițiilor de admitere a românilor de 

pretutindeni și asupra ofertei educaționale se realizează cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile 

diplomatice ale României; 

c) Dosarul de candidatură cuprinde actele : 

- Dosarul de înscriere (dosar mapă cu elastic); 

- Cerere de înscriere (formularul poate fi descărcat accesând link-ul 

http://scoaladoctoralaunefs.ro/formulare/); 

- Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal 

(Anexa 7); 

- Certificat de naştere (în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie, şi certificat de cǎsǎtorie) conform 

cu originalul*; 

- Cartea de identitate/pașaport și copie aferentă;  

- Diploma de Bacalaureat conform cu originalul*; 

- Diploma de Licenţă şi Diploma de Master, sau echivalenta acesteia - (pentru promoţia 2021 - 

adeverinţă) conform cu originalul*; 

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

originalul*; 

- Adeverință medicală care să cuprindă rezultatele examinării medicului de familie în care se vor 

preciza antecedentele personale ale candidatului (bolile cronice); 

- CV EUROPASS;  

- Memoriu de activitate ştiinţifică şi didactică; 

http://www.anacip.md/
http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx
http://www.enic-naric.net/romania.aspx#anc07_41
https://medc.edu.ro/owa/redir.aspx?C=jSCkFtxisEWNBJpNFyJPIQr0yN_Tq9MIQlbj28UhgnO5noZenY3ClaTTTuncihPNdKzJwNIcBug.&amp;URL=http%3a%2f%2fcnred.edu.ro%2fimipqnet%2fdoku.php%3fid%3dlista_universitatilor_recunoscute
mailto:verificarediplomerop@edu.gov.ro
http://www.unefsb.ro/
http://www.scoaladoctoralaunefs.ro/
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- Lista lucrărilor publicate; 

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

- Chitanţa/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, 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. 

 

* Conform cu originalul - pentru certificarea conformităţii cu originalul, candidații vor 

prezenta documentele în original și în copie. 

 

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. 

d) Depunerea actelor – în perioada  30 august – 10 septembrie 2021. Dosarul de 

candidatură se depune la sediul UNEFS, personal de către candidații interesați sau prin împuternicit.  

UNEFS va confirma primirea dosarului odată cu depunerea acestuia prin înregistrarea cererii de 

înscriere la registratura UNEFS și predarea unei copii candidatului; 

e) Selecția candidaților se va realiza în cadrul Școlii doctorale UNEFS în perioada 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 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 8 - Tematică doctorat la Metodologia de admitere la studii 

universitare de 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. 

f) MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România 

este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni; 

g) Candidații admiși vor confirma locul în data de 20 septembrie 2021, conform 

procedurii UNEFS; 

 
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. 
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h) 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, MRP și MAE pot 

solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare. 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 20. 

(1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii: 

a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului  român; 

b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea; 

c) să respecte prevederile prezentei metodologii; 

d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ  superior la care 

au fost admiși, în vederea înmatriculării; 

e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor. 

(2) În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), precum și la propunerea 

instituţiilor de învăţământ superior, M.E.C. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză. 

 

Art. 21. 

Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE 

ȘCOLARIZARE, respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, 

DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură următoarele facilități: 

a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă 

lunară, după caz; 

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost 

admis și bursă lunară, după caz; 

c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEC, în limita 

subvenției alocate; 

d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial 

endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare; 

e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor  legale; 

f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în  vigoare. 

 

Art. 22. 

(1) Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajați să se implice în 

activități sociale și civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, 

lingvistice și culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, 

aceștia: 

a) vor fi încurajați să participe în cadrul asociațiilor studențești ale românilor de pretutindeni 

care studiază în România; 

b) vor fi încurajați să se implice în organizarea unor acțiuni și/sau programe dedicate 

românilor de pretutindeni de către MRP, ICR, MAE și alte instituții în România sau în țările 

de proveniență; 

c) vor fi încurajați să participe la orice altă acțiune descrisă de Legea 299/2007 desfășurată 

de orice entitate prevăzută de această lege. 

(2) Instituțiile de învățământ superior pot susține și stimula participarea bursierilor la activități 
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având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și 

religioase a românilor de pretutindeni, în concordanță cu Legea 299/2007. 

 

Art. 23. 

a) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul institutiilor de 

învățământ superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacității de scolarizare. 

b) În situația în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă și fără plata taxelor de 

școlarizare, respectiv pe loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare) solicită mobilitate 

academică internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva 

întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în 

Regulamentul activității profesionale a studenților instituției de învățământ la care solicită  transferul. 

c) Instituția de învățământ primitoare va transmite MEC dosarul de transfer, în vedere 

emiterii aprobării de școlarizare. 

 

Art. 24. 

Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru 

un singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând   fi urmat doar 

în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale 

în vigoare. 

 

Art. 25. 

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care 

se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul 

stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ 

superior. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care 

au avizul Senatului instituției de învățământ superior. 

 

Art. 26. 

(1) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe 

parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de 

învățământ superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul 

universitar următor. 

(2) Candidații pentru studii universitare de licență, care inițial au fost admiși la un program de 

studii și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou 

concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia 

își pot continua studiile în baza aprobării anterioare. 

 

ART. 27 

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

 

ART. 28 

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. 



ANEXA 1 

 

LISTA  

Instituțiilor de învățământ superior care organizează  

anul pregătitor pentru învățarea limbii române 

 

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT 

1. Universitatea din Bacău 
2. Universitatea ”Politehnica” din București 

3. Universitatea din București 
4. Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia 
5. Universitatea „Transilvania” din Brașov 

6. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 
7. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

8. Universitatea ”Ovidius” din Constanța 
9. Universitatea din Craiova 

10. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
11.Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

12. Universitatea din Oradea 
13. Universitatea din Pitești 

14. Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești 
15. Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

16. Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 
17. Universitatea de Vest din Timișoara 
18. Universitatea ”Valahia” din Târgoviște 

19. Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Targu-Jiu 
20. Academia de Studii Economice din București 

21. Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureș 
 

 

NOTĂ  Pentru învățământul preuniversitar, școlile în care se organizează 

cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, vor fi nominalizate de 

Inspectoratele Școlare Județene/ISMB. 



UNEFS BUCUREŞTI 

FACULTATEA………………………………………… 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

la concursul de admitere, sesiunea………………….………….. 

1. Numele, iniţiala tatălui și prenumele…………………………………………………… 

2. Sexul      masculin        feminin 

3. Data nașterii …………… Localitatea…………………………Țara………...………... 

4. Cetăţenia ……………………………………………………………………………….. 

5. Domiciliul stabil ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

6. Telefon (fix şi mobil) ………………………………./ ………………………………... 

7. Adresă email …………………………………………………………………………… 

8. Liceul şi anul absolvirii ………………………………………………………………... 

9. Student la (anul de studii)……………………………………………………………… 

10. Absolvent de studii superioare…………………………………………………………. 

 

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE ŞI SEMNEZ PENTRU CONFORMITATE, CĂ CELE 

MENŢIONATE CORESPUND REALITĂŢII. 

 

Data                                                                                             SEMNĂTURĂ CANDIDAT, 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formular de  confirmare  a locului de studii 

 

 
Subsemnatul (a) ………………………………………….., cetățean al ………………………, 

identificat (ă) cu pașaport …….,  seria …..,  nr.  ………, emis  la data de ………….., de către 

…………………….., confirm / nu confirm1 ocuparea locului de studii fără plata taxelor de 

școlarizare dar cu bursă/locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă1, la 

studii    universitare    de    licență    /    masterat    /    doctorat1,    la     programul    de studii 

……………………………..,   obținut   în  urma  admiterii  efectuate   de   către Universitatea 

……………………………………….., Facultatea …………………………….., 

specializarea............................... 

De asemenea, solicit cazare în căminele studențești/ nu solicit cazare în căminele 

studențești.2 

 
 
 

 
Data, Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1  Opțiunea aleasă va fi  lăsată liberă,  iar cealaltă  (celelalte)  va (vor)  fi  tăiată  (e) cu  o linie orizontală. 
 

2  Opțiunea aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă (celelalte) va (vor) fi tăiată (e) cu o linie orizontală. 



 
Anexa 4 

FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE 

PENTRU ADMITERE UNEFS  

CICLUL DE LICENŢĂ 

Ziua ________luna________anul________ 

 
 

 
A. DATE DE IDENTITATE 

Nume ______________________Prenume _______________________________ 

sexul M/F. Născut (ă) în anul __________ luna ______________ ziua __________ 

în orașul / comuna _____________________, județul _______________________, 

fiul/fiica lui ____________________  şi al (a) _____________________________ ,  

domiciliat în județul ____________________, localitatea  ____________________, str. 

___________________________________ nr._________ . 

CNP_______________________________________ , posesorul cărții de identitate seria 

___________ nr.____________ eliberat de ____________________________ 
 
 

 
 

 

     B. REZULTATELE EXAMINĂRII MEDICULUI DE FAMILIE 
 

ANTECEDENTELE PERSONALE 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Semnătura şi parafa medicului, 

 

 

 



DATE DE IDENTITATE 

Nume ________________________Prenume _________________________________________ 

CNP__________________________________ 

 

 

C. REZULTATELE EXAMENULUI CARDIOLOGIC (clinic de specialitate și EKG de 

efort la cicloergometru) 

Nr. fișei  ______________________Data _____________________ 

Concluzii examen clinic 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Concluzii EKG de efort 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

(se va anexa înregistrarea EKG în original) 

APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV 

                                                                       Semnătura şi parafa 

medicului specialist/primar cardiolog, 

 

 

D. CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE DE ADMITERE UNEFS 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV 

 

OBSERVAȚII 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

               Semnătura şi parafa  

                                                         medicului specialist/primar în medicină sportivă, 

 

 

UNEFS nu își asumă răspunderea pentru accidentele și incidentele cauzate de ascunderea 

adevărului privind starea de sănătate. 

Sunt / nu sunt de acord cu prelucrarea datelor în scop statistic.  

Semnătură candidat, 
 



Anexa 5 

Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de st at din România pentru românii de pretutindeni din 
ALBANIA, MACEDONIA, SERBIA, UCRAINA 

___    _    _   _   _    _   _   _    _   _   _    _   _    _    _   _    __   _    _    _   _    _    _   _    _    _   _    _    _   _    _    _   _  ___ 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

ROMÂNIA - 2017 

 

 

: …… 

: a 

: : 

Nr. înreg. MEN  _ din _    ATENŢIE ! 
A nu se completa de către candidat ! 

CERERE  DE ÎNSCRIERE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA1 

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

(Se va completa cu majuscule, cu datele din pașaport) 
DATE PERSONALE: 

 

 

Foto 

3/4 

 
                         

NUMELE DE FAMILIE: 
 

Se va completa cu litere latine majuscule 

PRENUME: 
 

 

Se va completa cu litere latine majuscule 

PAŞAPORT seria:             

număr: COD NUMERIC PERSONAL: 

DOMICILIUL STABIL:   Țara: Regiunea: 

Localitate: Strada  Nr: 

Telefon:  E-mail: 

DATA NAŞTERII: LOCUL NAŞTERII: Țara: 
         

 

Localitatea: SEXUL: Masculin… Feminin… STAREA CIVILĂ:Căsătorit(ă) 

Necăsătorit(ă)  CETĂŢENIA:  NAŢIONALITATEA: 

PRENUMELE PĂRINŢILOR: 

Tata: Cetățenia Naționalitate 

 
 

Mama Cetățenia Naționalitatea 

STUDII ABSOLVITE: 

 
Ţara şi localitatea 

 
Denumirea instituţi ei şi anul 

absolvirii 

 
Domeniul / 

profilul 

Media anilor de studii Media 

examen 

de  

absolvir e 

Denumirea actului de 

studii3 
I II III IV V 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

 
1Toate câmpurile se completează obligatoriu 

        

Z Z L L A A A A 

 



Anexa 5 

Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de st at din România pentru românii de pretutindeni din 
ALBANIA, MACEDONIA, SERBIA, UCRAINA 

___    _    _   _   _    _   _   _    _   _   _    _   _    _    _   _    __   _    _    _   _    _    _   _    _    _   _    _    _   _    _    _   _  ___ 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

ROMÂNIA - 2017 

 

 

 

CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE Da  Nu 


*Alegerea instituțiilor de învățământ superior se va face înbaza ofertei de locuri de studii a instituțiilor de învățământ superior, publicate pe site-ul 

www.edu.ro-cooperare-internatională/romaniidepretutindeni 

STUDII SOLICITATE: 
1. AN PREGĂTITOR : 

La instituţia de învăţământ (aleasă din ANEXA Nr. 1): 

………………………………………………..……………………………………………………….…………….………………………………………………………………. 

 

2. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Instituţia de învăţământ:*…………………………………………………………………………………………………………………… 

Specializarea 

1)      ………………………………………………………………………………     14) ………………………………………………………………………… 

 
2)      ………………………………………………………………………………     15) ………………………………………………………………………… 

 
3)      ………………………………………………………………………………     16) ………………………………………………………………………… 

 
4)     ………………………………………………………………………………    17)  ………………………………………………………………………… 

 
5)      ………………………………………………………………………………     18) ………………………………………………………………………… 

 
6)      ………………………………………………………………………………     19) ………………………………………………………………………… 

 
7)      ………………………………………………………………………………     20) ………………………………………………………………………… 

 
8)      ………………………………………………………………………………     21) ………………………………………………………………………… 

 
9)      ………………………………………………………………………………     22) ………………………………………………………………………… 

 
10)   …………………………………………………………………………… 23)   ………………………………………………………………………… 

 
11)   …………………………………………………………………………… 24)   ………………………………………………………………………… 

 
12)   …………………………………………………………………………… 25)   ………………………………………………………………………… 

 
13)   …………………………………………………………………………… 26)   ………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA……………………………………… SEMNĂT URĂ CANDIDAT ……………………………….. 

 

LOCALITATEA……….…………………… 
 

http://www.edu.ro-cooperare-internationaläƒ/romanii


Anexa 6 
 

 

 

DECLARAŢIE 
 

privind apartenenţa la identitatea culturală română 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata................................................................................., cetăţean(ă) 

al (a)........................................................................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de 

identitate/paşaportul   seria...........nr…..........................eliberat  (ă) de ........................................... , 

domiciliat(ă) în ....................................................................................................................................................... , 

declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală 

română. 

În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, şi să mi le exercit cu bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturale române. 

 

Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunostinţă de prevederile Codului 

penal al României privind falsul în în declaraţii şi sancţiunile aplicabile . 

 

 
 

Data.......................... Semnătura............................ 
 

 

 

Ministerul  pentru  Românii  de  Pretutindeni  /  Ambasada României la ................................. / 

Consulatul General al României la ........................................................ certifică faptul că prezenta 

declaraţie a fost dată de dl/dna .......................................................................................... pe propria 

răspundere şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

 
Data.......................... Semnătura............................ 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/87091#id_artA52
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/87091#id_artA52


Anexa 7 

 

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 – Facultatea de Educație Fizică și Sport / Facultatea de Kinetoterapie, 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. 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 15 iunie – 1 decembrie 2021, 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 Naționale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni,  

Ministerul Afacerilor Externe. 

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.  

http://www.mprp.gov.ro/web/natalia-elena-intotero/
http://www.mae.ro/
http://www.mae.ro/


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.  

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. 

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 Comisia de 

Admitere 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 – 

Facultatea de Educație Fizică și Sport / Facultatea de Kinetoterapie 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 Comisia de Admitere determină  neînscrierea la concursul de 

Admitere.  

 

Data:______________________                   

         Semnătură, 

 



Anexa 8 

 

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 
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