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I .  A D M I T E R E A  L A  S T U D I I  U N I V E R S I T A R E  D E  L I C E NłĂ  

Domeniul de licenŃă Specializarea Nr. locuri fără 

taxă 

Nr. locuri cu taxă 

EducaŃie Fizică şi Sport EducaŃie fizică şi sportivă 
Kinetoterapie şi motricitate specială 

38 100 

 
 

 Pentru anul universitar 2009 – 2010 Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport Oradea organizează 
concursul de admitere în domeniul de licenŃă „EducaŃie Fizică şi Sport”, candidaŃii având dreptul să opteze 
liber pentru una din specializările oferite (la finele anului II de studii, primii 2 ani fiind comuni).  
Aceste specializări sunt: 
  - EducaŃie fizică şi sportivă; 
  - Kinetoterapie şi motricitate specială. 
   
 
Proba de concurs: 
 - proba de aptitudini motrice (eliminatorie) – practic. 

Proba de concurs constă în verificarea aptitudinilor motrice ale candidaŃilor, aceştia având 
posibilitatea să opteze pentru una din cele două probe descrise la capitolul „Proba de 
aptitudini motrice” 

  
 
Notă: 
 Simultan cu înscrierea candidaŃilor se efectuează un control medical de specialitate (control efectuat 
în cadrul FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi Sport - corpul C, etaj I) cu caracter eliminatoriu. Vor fi înscrişi în 
concurs numai candidaŃii care: 
  - prezintă stare de sănătate bună, integritate corporală, indici de nutriŃie şi dezvoltare   
    fizică armonioasă, în limitele normale, acuitate vizuală mai bună de + 4 la ambii ochi; 
  - nu au deficienŃe de vorbire şi auz. 

 
 
1. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 
  

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea IULIE 2009 
 
- 13 – 24 iulie 2009 - înscrierea candidaŃilor (la secretariatul FacultăŃii de EducaŃie  

                                Fizică şi  Sport, pavilionul C, etajul I);  
- 27 iulie 2009 – concursul de admitere (susŃinerea probei de aptitudini motrice); 
- 28 iulie 2009 - afişarea rezultatelor; 
- 29 iulie – 7 august – confirmarea acceptării locului; 
- 7 august ora 1700 - afişarea rezultatelor finale. 

    
Pentru studiile universitare de licenŃă, pe locurile rămase vacante se va organiza concurs de 

admitere în sesiunea SEPTEMBRIE 2009. 
 
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea SEPTEMBRIE 2009 
 
- 07 – 16 septembrie 2009 - înscrierea candidaŃilor (la secretariatul FacultăŃii de EducaŃie 

                                         Fizică şi  Sport, pavilionul C, etajul I);  
- 17 septembrie 2009 – concursul de admitere (susŃinerea probei de aptitudini motrice);     
- 18 septembrie 2009 - afişarea rezultatelor; 
- 19 – 25 septembrie - confirmarea acceptării locului; 
- 25 septembrie - afişarea rezultatelor finale. 
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           2. ÎNSCRIEREA CANDIDAłILOR  
 
Se pot înscrie la concursul de admitere în învăŃământul superior, în ciclul universitar de 

licenŃă, cetăŃeni ai României:  
- absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta); 
- studenŃii care vor să urmeze un alt domeniu/specializare  
- absolvenŃii cu diplomă de licenŃă (a II-a facultate).  
-  

 Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe domenii/specializări din 
Universitatea din Oradea sau din alte  instituŃii în condiŃiile stabilite de Senatul fiecărei instituŃii 
organizatoare. CandidaŃii care se vor înscrie la două sau mai multe specializări, vor depune dosarul cu 
actele originale la prima opŃiune, iar înscrierea pentru celelalte specializări se va face în baza 
documentelor, prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinŃă de înscriere de la facultatea 
unde s-a depus dosarul cu actele originale. 
 
 Pentru înscrierea la concurs candidaŃii vor completa o cerere de înscriere, în care vor menŃiona, sub 
semnătură proprie, toate datele solicitate în documentul respectiv. 

În cerere, candidaŃii vor menŃiona: 
• proba pentru care optează (proba A sau proba B);                             
•  ramura de sport pentru care optează (dacă optează pentru proba B). 

    
La cererea de înscriere se anexează următoarele acte : 
 
� diploma de bacalaureat în original.  

- AbsolvenŃii de liceu din promoŃia anului 2009  pot prezenta, în locul diplomei 
de bacalaureat, adeverinŃa tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul 
de bacalaureat; cei care sunt declaraŃi admişi în urma concursului, au obligaŃia 
de a depune la facultate diploma de bacalaureat până la data confirmării 
acceptării locului; 

� foaia matricolă de la liceu, în original; 
� certificat de naştere -  copie; 
� certificat de căsătorie dacă este cazul – copie; 
� carte de identitate/buletin de identitate - copie; 
� patru fotografii tip buletin de identitate; 
� adeverinŃă medicală eliberată de medicul de familie, care să cuprindă sau să aibă ataşate 

următoarele:       
                        - dacă este suferind sau nu; 

      - rezultatele de la radiologia pulmonară;  
      - rezultatul de la serologia sifilisului; 
      - recomandări; 
      - rubrica: "apt pentru educaŃie fizică şi sport". 
� diploma de licenŃă sau diploma de absolvire a unei facultăŃi  sau a unei forme scurte de 

învăŃământ însoŃită de foaia matricolă în original (pentru aII-a facultate sau completare de 
studii); 

� chitanŃa cu taxa de înscriere – 150 RON; 
� candidaŃii care urmează cursurile altei facultăŃi în paralel ( licenŃă) sau cei care au 

absolvit deja o facultate ( licenŃă), vor depune la dosar şi o adeverinŃă eliberată de 
facultatea respectivă din care să rezulte dacă  au fost şcolarizaŃi cu taxă sau fără taxă şi pe 
ce perioadă (ani universitari); 

� dosar plic. 
 

Taxe  
- taxa de înscriere la concursul de admitere  - 150 RON 
- taxa pentru contestaŃii                               – 150 RON 
- taxa de înmatriculare                                 – 50 RON 
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 Scutiri de taxe  
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenŃă 

următoarele categorii de candidaŃi: 
� orfanii de ambii părinŃi; 
� cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial; 
� cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea; 
� cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice); 
� cei care provin din familii care au mai mulŃi membri – elevi şi/sau studenŃi – în 

întreŃinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie. 
  

CandidaŃii care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, trebuie să prezinte 
următoarele acte doveditoare: 
 

- copii după certificate de deces ale părinŃilor (în cazul celor orfani de ambii părinŃi); 
- adeverinŃe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaŃi în   

această situaŃie); 
- adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau  

decedat), a susŃinătorilor legali;  
- adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea 

din Oradea (în activitate, pensionat sau decedat), a susŃinătorilor legali;     
- acte doveditoare a venitului  pentru candidaŃii proveniŃi din familii care au mai mulŃi 

membri – elevi şi/sau studenŃi – în întreŃinere şi care realizează un venit mai mic decât 
venitul minim pe economie. 
 

 Scutirea de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor 
doveditoare prezentate de candidaŃi la înscriere, aceştia (candidaŃii) având vârsta sub 25 de ani. 

    
 Pot candida la examenul de  admitere pentru studiile universitare de licenŃă pe locuri cu taxă, 

cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European 
şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români, inclusiv în 
ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

 
 Pentru candidaŃii proveniŃi din statele membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului 
Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene sunt necesare următoarele acte: 

� diploma de bacalaureat tradusă în limba română, legalizată; 
� foaia matricolă pentru studiile liceale tradusă în limba română, legalizată; 
� certificat de competenŃă lingvistică, pentru limba română; 
� dovada echivalării studiilor (certificat de echivalare a studiilor) sau declaraŃie că  până 

la data înmatriculării (1 octombrie 2009) vor prezenta această dovadă;  
� certificat de naştere tradus în limba română, legalizat; 
� certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie) tradus în 

limba română, legalizat; 
� act de identitate sau paşaport copie legalizată; 
� certificat medical care să cuprindă sau să aibă ataşate următoarele:                                     
                          - dacă este suferind sau nu; 

      - rezultatele de la radiologia pulmonară;  
      - rezultatul de la serologia sifilisului; 
      - recomandări; 
      - rubrica: "apt pentru educaŃie fizică şi sport". 
� patru poze tip paşaport; 
� dosar plic. 

 
 Secretariatul facultăŃii emite, tuturor candidaŃilor ale căror dosare de concurs au fost aprobate de 
comisia de admitere, legitimaŃii de concurs cu fotografie. Pe întregul interval al desfăşurării concursului 
candidaŃii vor avea asupra lor cartea de identitate şi legitimaŃia de concurs. 
 La Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport din Oradea pot fi admişi fără examen de admitere, pe 
locurile fără taxă, absolvenŃi de liceu  cu bacalaureat care au obŃinut locurile I, II sau III la Jocurile 
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Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) şi sportivii calificaŃi 
cu echipe ale jocurilor sportive la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi 
Campionatelor Europene (seniori, tineret, juniori). 
 Pot fi admişi fără examen de admitere, pe locurile cu taxă, ocupanŃii locurilor IV, V şi VI la 
aceleaşi competiŃii. 
 Sportivii care au obŃinut performanŃele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de 
facilităŃile de mai sus, într-o perioadă de maximum patru ani de la obŃinerea rezultatelor la Jocurile 
Olimpice şi Campionate Mondiale şi într-o perioadă de maxim doi ani pentru rezultatele obŃinute la 
Campionatele Europene. 
 Până la data de 30 septembrie 2009 facultatea va comunica Rectoratului UniversităŃii din Oradea 
listele nominale ale olimpicilor acceptaŃi, menŃionând concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul 
obŃinerii premiului. 

 
3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI  

 În vederea informării candidaŃilor, comisia de admitere desemnată pe Universitate va afişa: 
  - cifrele de şcolarizare stabilite pentru anul I; 
  - metodologia de desfăşurare a concursului de admitere în anul universitar  
    2009/2010 la Universitatea Oradea. 

   
 După încheierea perioadei de înscriere la concurs, comisia de admitere va afişa cu cel puŃin 24 de ore 
înainte de începerea probei, listele nominale ale candidaŃilor înscrişi, în ordinea alfabetică, pe tabele tip, în 
care se vor preciza:  

•  proba pentru care a optat candidatul (proba A sau proba B);                             
•  ramura de sport pentru care a optat candidatul (dacă optează pentru proba B). 

 CandidaŃii au obligaŃia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să aducă 
imediat la cunoştinŃa comisiei de admitere eventualele neconcordanŃe cu datele precizate în cererea de 
înscriere sau faŃă de actele depuse la dosar. După începerea concursului nu se vor mai face nici un fel de 
modificări faŃă de datele precizate în listele afişate. 

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

Examinarea candidaŃilor la probele practice se face, în funcŃie de specificul probei, de către 2-
7 cadre didactice, în conformitate cu prevederile cuprinse în această broşură. 

CandidaŃii vor prezenta buletinul de identitate/cartea de identitate şi legitimaŃia de concurs 
înaintea începerii  probei. 

 

4. STABILIREA REZULTATULUI  FINAL AL CONCURSULUI 

  Întrucât proba de aptitudini motrice este eliminatorie, vor fi admişi numai candidaŃii care la 
proba de aptitudini motrice au obŃinut cel puŃin media 5,00.  
 Calculul mediei la proba de aptitudini motrice: 
  Proba A – media aritmetică a celor şapte teste –  MAM = T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7 
                           7 
  MAM – media aptitudini motrice; T1... T7 – Testul 1... Testul7) 
  
  Proba B – conform tabelelor prezentate în broşură, paginile 16 – 23. 
   
 La stabilirea notei finale de concurs ponderea probei de aptitudini motrice este de 70% iar a mediei 
generale de absolvire de 30%.  
 Calculul mediei generale de absolvire se face după următoarea formulă:   
  MGA – media generală de absolvire 
  M1 – media ultimilor patru ani de studii 
  M2 – media de la bacalaureat  
 Nota finală  se calculează după următoarea formulă: 

    N = MAM * 70 + MGA * 30 
        100 

MGA = M1 + M2 
                   2 
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  CandidaŃii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului sunt eliminaŃi din concurs. 
  Comisia de admitere stabileşte lista candidaŃilor, în ordinea de clasificare, pe baza notelor 
finale rezultate. Vor fi declaraŃi admişi candidaŃii, în ordine descrescândă a mediilor finale, conform 
opŃiunilor pe specializări, în limita numărului de locuri planificate, până la cel puŃin media 5,00. În cazul în 
care pe ultimul loc sunt 2 sau mai mulŃi candidaŃi cu aceeaşi medie, departajarea se va face pe baza notei 
obŃinute la proba de aptitudini motrice.  
   
 Rezultatele concursului de admitere, verificate de comisia de admitere pe facultate şi aprobate de 
către preşedintele comisiei centrale de admitere, se aduc la cunoştinŃa celor interesaŃi prin afişare.  
 Confirmarea ocupării  locului se va face obligatoriu în termen de 10 zile calendaristice de la 
data afişării rezultatelor. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele de admitere şi va 
aduce rezultatele la cunoştinŃa candidaŃilor prin afişare. După întocmirea noilor liste, candidaŃii care au fost 
declaraŃi admişi prin redistribuire au obligaŃia de a confirma locul în termenul stabilit de facultate prin 
metodologie şi afişat la avizierul facultăŃii. În caz contrar candidatul îşi va pierde locul ocupat prin 
admitere. 
 Confirmarea ocupării locului de către candidat se va face prin: 

- achitarea taxei de înmatriculare şi depunerea chitanŃei la secretariatul facultăŃii (50 RON); 
- plata taxei de şcolarizare, tranşa I (pentru studenŃii cu taxă) şi depunerea chitanŃei la 

secretariatul facultăŃii; 
- depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăŃii; 
- depunerea diplomei de bacalaureat în original (în cazul celor care s-au înscris în baza 

actelor în copie legalizată). 
 CandidaŃii declaraŃi admişi sunt înmatriculaŃi în anul I de studii, în baza rezultatelor concursului, 
pentru anul universitar curent, prin decizia rectorului UniversităŃii. Actele candidaŃilor respinşi se restituie 
acestora la cerere în termen de 12 luni de la afişarea rezultatelor. (Eliberarea dosarelor se efectuează 
personal candidaŃilor respinşi, pe bază de buletin de identitate şi legitimaŃie de concurs, sau altei persoane 
prin procură legalizată la notariatul de stat). După acest termen dosarele se vor preda la arhivă.  
  La probele practice eventualele contestaŃii se rezolvă în timpul desfăşurării concursului. 
Taxa pentru contestaŃii este de 150 RON. 
 
NOTĂ: Se rezervă dreptul FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi Sport de a nominaliza anual discipline la testul 
de aptitudini specifice unei ramuri sportive. 
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5. P R O B A   D E   A P T I T U D I N I   M O T R I C E 
 

 

CandidaŃii pot să  opteze  pentru una din următoarele probe: 

 PROBA A – calităŃi motrice 

 PROBA B  – o ramură de sport la alegere din cele propuse de către Facultatea de  

         EducaŃie Fizică şi Sport Oradea 

 
 
D E S C R I E R E A   C O Nł I N U T U L U I   P R O B E L O R  
 

PROBA A – conŃine următoarele 7 (şapte) teste: 

 
BĂIEłI  

TESTUL  1 - TracŃiuni din atârnat 

          

NOTA NORMA 
 10 16 
9 14 
8 12 
7 10 
6 8 
5 6 
4 5 
3 4 
2 3 
1 2 

 
Se iau în considerare tracŃiunile la care bărbia ajunge peste nivelul prizei şi se întinde la 

atârnat. Priza poate fi la alegere de sus, de jos sau mixtă. 
 
TESTUL  2  - Flotări din sprijin la paralele 

 

 NOTA NORMA 
10 16 
9 14 
8 12 
7 10 
6 8 
5 6 
4 5 
3 4 
2 3 
1 2 

 
Flotările se execută cu spatele rotunjit şi nu în extensie. 
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TESTUL  3 - Mobilitate – îndoire înainte - din poziŃia aşezat pe sol, picioarele (tălpile) 

sprijinite pe scăunelul gradat. 

     
  
NOTA NORMA 

10 16 
9 14 
8 12 
7 10 
6 8 
5 5 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 
0 0 

            

             

           TESTUL  4 -  Săritura în lungime fără elan 

TESTUL  5  -  Alergare 50 m – start din picioare, plecare liberă 

TESTUL  6 - Aruncarea mingii mici (oină) fără elan  

 
NOTA 50 METRI 

(sec.) 
Lungime fără 
elan (metri) 

Aruncarea mingii mici 
(150 g), fără elan (metri) 

10 6.4 2.55 64 
9.90   63.80 
9.80  2.54 63.60 
9.70   63.40 
9.60  2.53 63.20 
9.50   63 
9.40  2.52 62.80 
9.30   62.60 
9.20  2.51 62.40 
9.10   62.20 

9 6.5 2.50 62 
8.90   61.80 
8.80  2.49 61.60 
8.70   61.40 
8.60  2.48 61.20 
8.50   61 
8.40  2.47 60.80 
8.30   60.60 
8.20  2.46 60.40 
8.10   60.20 

8 6.6 2.45 60 
7.90   59.80 
7.80  2.44 59.60 
7.70   59.40 
7.60  2.43 59.20 
7.50   59 
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7.40  2.42 58.80 
7.30   58.60 
7.20  2.41 58.40 
7.10   58.20 

7 6.7 2.40 58 
6.90   57.80 
6.80  2.39 57.60 
6.70   57.40 
6.60  2.38 57.20 
6.50   57 
6.40  2.37 56.80 
6.30   56.60 
6.20  2.36 56.40 
6.10   56.20 

6 6.8 2.35 56 
5.90   55.80 
5.80  2.34 55.60 
5.70   55.40 
5.60  2.33 55.20 
5.50   55 
5.40  2.32 54.80 
5.30   54.60 
5.20  2.31 54.40 
5.10   54.20 

5 6.9 2.30 54 
4.90   53.80 
4.80  2.29 53.60 
4.70   53.40 
4.60  2.28 53.20 
4.50   53 
4.40  2.27 52.80 
4.30   52.60 
4.20  2.26 52.40 
4.10   52.20 

4 7.0 2.25 52 
3.90   51.80 
3.80  2.24 51.60 
3.70   51.40 
3.60  2.23 51.20 
3.50   51 
3.40  2.22 50.80 
3.30   50.60 
3.20  2.21 50.40 
3.10   50.20 

3 7.1 2.20 50 
2.90   49.80 
2.80  2.19 49.60 
2.70   49.40 
2.60  2.18 49.20 
2.50   49 
2.40  2.17 48.80 
2.30   48.60 
2.20  2.16 48.40 
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2.10   48.20 
2 7.2 2.15 48 

1.90   47.80 
1.80  2.14 47.60 
1.70   47.40 
1.60  2.13 47.20 
1.50   47 
1.40  2.12 46.80 
1.30   46.60 
1.20  2.11 46.40 
1.10   46.20 

1 7.1 2.10 46 
 
La aruncarea mingii mici (oină) pentru fiecare 2 cm se acordă 0,01 puncte. 

Notă: La probele de săritură în lungime fără elan şi aruncarea mingii mici candidaŃii au dreptul la 2 
încercări. 

 
FETE 
 
TESTUL  1 - Flotări în sprijin culcat cu sprijinul pe bancă, picioarele pe sol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
TESTUL  2 - Abdomen - atârnat dorsal la scară fixă: ridicarea picioarelor în atârnat, echer şi 

revenire în atârnat. 
 
NOTA NORMA 

10 12 
9 10 
8 9 
7 8 
6 7 
5 6 
4 5 
3 4 
2 3 
1 2 
0 1 

  
 
Atârnatul echer se menŃine la orizontală. Cele executate sub orizontală nu se iau în considerare. 

NOTA NORMA 

10 14 

9 12 
8 10 

7 8 

6 6 

5 4 

4 3 

3 2 

2 1 

0 0 
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TESTUL  3  - Mobilitate - la alegere – podul (de sus sau de jos)  sau  sfoara. Aprecierea  se  

            face luând în consideraŃie tehnica corectă de execuŃie. 

TESTUL  4 -  Săritura în lungime fără elan 

TESTUL  5  -  Alergare 50 m  - start din picioare, plecare liberă 

TESTUL  6 - Aruncarea mingii mici (oină)  fără elan  

  

NOTA 50 metri 
(sec.) 

Lungime fără 
elan (metri) 

Aruncarea mingii mici 
(150 g), fără elan (metri) 

10 7.0 2.30 40 
9.90   39.80 
9.80  2.29 39.60 
9.70   39.40 
9.60  2.28 39.20 
9.50   39 
9.40  2.27 38.80 
9.30   38.60 
9.20  2.26 38.40 
9.10   38.20 

9 7.1 2.25 38 
8.90   37.80 
8.80  2.24 37.60 
8.70   37.40 
8.60  2.23 37.20 
8.50   37 
8.40  2.22 36.80 
8.30   36.60 
8.20  2.21 36.40 
8.10   36.20 

8 7.2 2.20 36 
7.90   35.80 
7.80  2.19 35.60 
7.70   35.40 
7.60  2.18 35.20 
7.50   35 
7.40  2.17 34.80 
7.30   34.60 
7.20  2.16 34.40 
7.10   34.20 

7 7.3 2.15 34 
6.90   33.80 
6.80  2.14 33.60 
6.70   33.40 
6.60  2.13 33.20 
6.50   33 
6.40  2.12 32.80 
6.30   32.60 
6.20  2.11 32.40 
6.10   32.20 

6 7.4 2.10 32 
5.90   31.80 
5.80  2.09 31.60 
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5.70   31.40 
5.60  2.08 31.20 
5.50   31 
5.40  2.07 30.80 
5.30   30.60 
5.20  2.06 30.40 
5.10   30.20 

5 7.5 2.05 30 
4.90   29.80     
4.80  2.04 29.60 
4.70   29.40 
4.60  2.03 29.20 
4.50   28 
4.40  2.02 28.80 
4.30   28.60 
4.20  2.01 28.40 
4.10   28.20 

4 7.6 2.00 28 
3.90   27.80 
3.80  1.99 27.60 
3.70   27.40 
3.60  1.98 27.20 
3.50   27 
3.40  1.97 26.80 
3.30   26.60 
3.20  1.96 26.40 
3.10   26.20 

3 7.7 1.95 26 
2.90   25.80 
2.80  1.94 25.60 
2.70   25.40 
2.60  1.93 25.20 
2.50   25 
2.40  1.92 24.80 
2.30   24.60 
2.20  1.91 24.40 
2.10   24.20 

2 7.8 1.90 24 
1.90   23.80 
1.80  1.89 23.60 
1.70   23.40 
1.60  1.88 23.20 
1.50   23 
1.40  1.87 22.80 
1.30   22.60 
1.20  1.86 22.40 
1.10   22.20 

1 7.9 1.85 22 
 
La aruncarea mingii mici pentru fiecare 2 cm se acordă 0,01 puncte. 

Notă: La probele de săritură în lungime fără elan şi aruncarea mingii mici candidaŃii au dreptul la 2 
încercări. 
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TESTUL 7 -  testul de coordonare 

La acest test  candidaŃii pot să aleagă un joc sportiv din următoarele:  

• baschet, fotbal, handbal, volei (pentru candidaŃi)  

• baschet, handbal, volei (pentru candidate). 

 

 

BASCHET 

Proba contra cronometru. 

 Pe jumătatea unui teren de baschet se vor amplasa 6 jaloane aşezate ca în figură.  

       De la linia de fund, cu mingea aşezată pe sol, 

la semnal, candidatul ridicã mingea şi, în dribling, 

şerpuieşte printre jaloane ca în figură. După 

ultimul jalon pe care îl ocoleşte în dribling, se 

îndreaptă driblând, direct spre coş. Executã 

aruncarea obligatoriu cu o mânã de sus din faŃã. 

Înscrierea coşului este obligatorie, în caz de 

ratare, recuperează şi aruncă de sub coş până 

înscrie.  

 După ce înscrie coşul, recuperează mingea 

şi reia exerciŃiul pe cealaltă parte a terenului, 

driblând printre jaloane ca în figură, ocoleşte 

ultimul jalon şi, în dribling, se îndreaptă spre panou, aruncă la coş din dribling cu o mână de sus din faŃã, 

înscrierea coşului fiind obligatorie. 

 

 

Cronometrul este pornit când candidatul 

atinge mingea aşezată pe sol şi se opreşte când înscrie 

cel de-al doilea coş. Timpul de execuŃie determină 

nota pentru această probă. Comiterea abaterii de paşi 

sau dublu dribling se sancŃionează cu o secundă de 

întârziere. 

 

 

 

 

 

 

Transformarea timpului de parcurs în notă se va face în conformitate cu următoarea scală: 

 

 

2,5m 2,5 m 

2,5 m 

2,5 m 

1,5m 
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NOTA FETE BĂIEłI 
10 20 sec. 17 sec. 
9 20,1 - 21,0 17,1 - 18,0 
8 21,1 - 22,0 18,1 - 19,0 
7 22,1 - 23,0 19,1 - 20,0 
6 23,1 - 24,0 20,1 - 21,0 
5 24,1 - 25,0 21,1 - 22,0 
4 25,1 - 26,0 22,1 - 23,0 
3 26,1 - 27,0 23,1 - 24,0 
2 27,1 - 28,0 24,1 - 25,0 
1 28,1 25,1 

 

 

HANDBAL 

CandidaŃii vor efectua exerciŃiul din figura de mai jos. 

Descrierea exerciŃiului: Candidatul, plasat cu faŃa spre vârful triunghiului desenat în faŃa 

semicercului de la 6m, având un picior în cercul din partea dreaptã, începe deplasarea cu paşi adăugaŃi   -

lateral, înainte şi înapoi - executând o deplasare completă pe laturile triunghiului. După atingerea cercului 

din care s-a dat startul, candidatul va alerga spre mingea plasată la nivelul vârfului triunghiului la distanŃa 

de 1,5 m în lateral, dreapta. Ridică mingea, execută dribling multiplu până în partea opusă, aruncare la 

poartă dintre cele două semicercuri, după care candidatul se va întoarce în mare viteză până la semicercul 

de 6 m de la care a pornit. 
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IndicaŃii:  

I. Triunghiul se marchează astfel: baza triunghiului o constituie linia dreaptă de 3 m a 

semicercului de 6 m; pe această bază se ridică din mijlocul ei o perpendiculară de 3 m, care va ajunge la 

semicercul punctat de la 9 m şi va constitui înălŃimea triunghiului. Laturile triunghiului se trasează prin 

unirea celor trei puncte. În vârfurile triunghiului şi tangent cu acestea se marchează câte un cerc cu 

diametrul de 20 cm..  

II. Cronometrul se porneşte de la prima mişcare a candidatului 

 

 

 

Notă: Aşa cum se observă şi în figurã, poarta va fi împărŃită în patru careuri, după cum 

urmează: la înălŃimea de 1 m se vor uni cei doi stâlpi cu ajutorul unei frânghii (bandaj sau cauciuc), iar 

partea de sus a porŃii se împarte din metru în metru în trei pătrate. Aruncările efectuate în pătratele din 

lateral sus nu se penalizează. Aruncările efectuate în mijlocul porŃii se penalizează cu două zecimi de 

secundă, iar cele efectuate în partea de jos, se penalizează cu patru zecimi de secundă. 

 

NOTA BĂIEłI FETE 
10 12"8 14" 

9,50 12"9 14"1 
9,00 13"1 14"3 
8,50 13"4 14"6 
8,00 13"7 14"9 
7,50 14" 15"2 
7,00 14"3 15"5 
6,50 14"6 15"8 
6,00 14"9 16"1 
5,50 15"2 16"4 
5,00 15"5 16"7 
4,50 15"8 17" 
4,00 16"1 17"3 
3,50 16"4 17"6 
3,00 16"7 17"9 
2,50 17" 18"1 
2,00 17"3 18"4 
1,50 17"6 18"7  
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  FOTBAL 
 

 
 
Descriere: Candidatul se află cu faŃa spre poartă pe linia jaloanelor, în spatele unei linii  aflată 

la 18 m de suprafaŃa de pedeapsă, cu mingea în mânã. La comandã candidatul îşi aruncã mingea deasupra 
capului şi uşor înainte, executând preluarea mingii, apoi se deplasează în conducere printre 5 jaloane 
aşezate la distanŃă de 3 m unul de celălalt. 

După depăşirea ultimului jalon candidatul execută şut la poartă din afara suprafeŃei de 
pedeapsă (16 m). 

Cronometrarea se începe din momentul preluării mingii şi va înceta în momentul lovirii mingii 
sub formă de şut la poartã (cu forŃă). 

 
 
 Notarea se face pe baza timpului realizat apreciat cu note de la 10 la 1, după cum urmează: 

   
4"6 - 5"  = 10 7"3 - 7"5 =  5 
5"1 - 5"2 =  9,5 7"6 - 7"8   =  4,5 
5"3 - 5"5 =  9 7"9 - 8"   =  4 
5"6 - 5"8   =  8,5 8"1 - 8"3  =  3,5 
5"9 - 6" =  8 8"4 - 8"5  =  3 
6"1 - 6"2 =  7,5 8"6 - 8"8  =  2,5 
6"3 - 6"5 =  7 8"8 - 9"  = 2 
6"6 - 6"8   =  6,5 9"1 - 9"2  = 1,5 
6"9 - 7"   =  6 9"3 - 9"5  = 1 

   
   
Transmiterea mingii sub formã de şut la poartă în afara spaŃiului porŃii sau din interiorul 

careului de 16 m şi fără forŃă vor fi penalizate fiecare cu câte un punct. 
CandidaŃii se vor prezenta cu adidaşi şi cu ghete cu crampoane. Se vor executa două încercări, 

luându-se în considerare rezultatul cel mai bun. 
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VOLEI  

SERVICIU - PRECIZIE 
Serviciul va fi executat în condiŃii regulamentare, de sus sau de jos, într-o zonă de 6 m / 4,5 m 

dincolo de   linia de 3 m, conform schiŃei de mai jos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Se serv 
 
 

 
 
 Se serveşte din orice loc din zona de serviciu iar notarea se va face conform tabelului de mai jos: 
 

ÎN SPAłIUL DELIMITAT  NOTA 
5 servicii de sus 
4 servicii de sus + 1 serviciu de jos 
3 servicii de sus + 2 servicii de jos 
2 servicii de sus + 3 servicii de jos 
1 serviciu de sus + 4 servicii de jos 
                              5 servicii de jos 

10 
9,75 
9,50 
9,25 
9,00 
8,75 

4 servicii de sus 
3 servicii de sus + 1 serviciu de jos 
2 servicii de sus + 2 servicii de jos 
1 serviciu de sus + 3 servicii de jos 
                             4 servicii de jos 

8,50 
8,00 
7,75 
7,50 
7,25 

3 servicii de sus 
2 servicii de sus + 1 serviciu de jos 
1 serviciu de sus + 2 servicii de jos 
                              3 servicii de jos 

7,00 
6,50 
6,00 
5,50 

2 servicii de sus 
1 serviciu de sus + 1 serviciu de jos 
                              2 servicii de jos 

5,00 
4,50 
4,00 

1 serviciu de sus 3,00 
1 serviciu de jos 2,00 

 
 
 
PROBA B. 
 
CandidaŃii pot opta pentru una din următoarele ramuri de sport: atletism, baschet, fotbal, 

gimnastică, gimnastică ritmică, handbal, înot,  judo, karate, tir sportiv, tenis de câmp, volei. 
 

 
 
 

4,5m 

       6  m  
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ATLETISM 
 

Candidatul concurează, la alegere, la una din probele prevăzute în tabelele de mai jos. Pentru performanŃele intermediare (necuprinse în tabele) se 
acordă note intermediare (cu zecimale) pe aceeaşi bază de calcul. Concursul se desfăşoară în spiritul regulamentului F. R. de Atletism. 
 

ATLETISM - CANDIDAłI (BĂIEłI) 
 

NOTA 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 5000 m 110 mg 400 mg ÎnălŃime Lung Tr. salt Greutate Disc SuliŃă 
10 11.7 23.8 53.2 2:02 4:12 15:50 16.6 61.0 1.86 6.60 13.50 13.30 38 52 
9 11.8 23.9 53.6 2:04 4:14 16:00 16.8 61.4 1.84 6.50 13.40 13.20 37 50 
8 11.9 24.0 54.0 2:06 4:16 16:10 17.0 61.8 1.82 6.40 13.30 13.10 36 48 
7 12.0 24.1 54.4 2:07 4:18 16:20 17.2 62.2 1.80 6.30 13.20 13.00 35 46 
6 12.1 24.2 54.8 2:08 4:20 16:25 17.3 64.4 1.78 6.20 13.15 12.90 34 44 
5 12.2 24.3 55.2 2:09 4:22 16:30 17.4 64.6 1.76 6.10 13.10 12.80 33 42 
4 12.3 24.4 55.4 2:10 4:24 16:35 17.5 64.8 1.74 6.00 13.05 12.70 32 40 
3 12.4 24.5 55.6 2:11 4:26 16:40 17:6 65.0 1.72 5.90 13:00 12.60 31 38 
2 12.5 24.6 55.8 2:12 4:28 16:45 17:7 65.2 1.70 5.80 12:95 12.50 30 36 
1 12.6 24.7 56.0 2:13 4:30 16:50 17:8 65.4 1.68 5.70 12:90 12.40 29 34 

 
 

ATLETISM - CANDIDATE (FETE) 
 

NOTA 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 5000 m 100 mg 400 mg ÎnălŃime Lung Tr. salt Greutate Disc SuliŃă 
10 12.9 28.2 60.4 2:18 4:42 18:00 16.0 68.0 1.62 5.40 11.60 13.30 38 45 
9 13.0 28.3 60.6 2:20 4:44 18:20 16.2 68.5 1.60 5.30 11.40 13.20 37 44 
8 13.1 28.4 60.8 2:22 4:46 18:40 16.4 69.0 1.58 5.20 11.20 13.10 36 42 
7 13.2 28.5 61.0 2:24 4:48 19:00 16.6 69.5 1.56 5.10 11.10 13.00 35 39 
6 13.3 28.6 61.2 2:25 4:50 19:20 16.7 70.0 1.55 5.00 10.90 12.80 34 38 
5 13.4 28.7 61.4 2:26 4:52 19:40 16.8 70.5 1.54 4.90 10.70 12.60 33 37 
4 13.5 28.8 61.6 2:27 4:54 19:50 16.9 71.0 1.53 4.80 10.50 12.40 32 36 
3 13.6 28.9 61.8 2:28 4:56 20:00 17.0 71.5 1.52 4:75 10.30 12.20 31 35 
2 13.7 29.0 62.0 2:29 4:58 20:10 17.1 72.0 1.51 4:70 10.10 12.00 30 34 
1 13.8 29.1 62.2 2:30 5:00 20:20 17.2 72.5 1.50 4:65 10.00 11.80 29 33 
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GIMNASTICĂ 

Testul la Gimnastică cuprinde un exerciŃiu liber ales la sol cu elemente acrobatice 
prevăzute în programa şcolară. 

  
GIMNASTICĂ  RITMICĂ 

 
1. Examenul practic la gimnastică ritmică va consta din prezentarea unui exerciŃiu liber ales cu 

obiect portativ la alegere, care să conŃină procedeele de mânuire specifice obiectului. 
2.  Muzica este obligatorie şi va fi înregistrată la începutul unei casete audio sau CD. 
3.  Echipamentul sportiv va fi cel specific gimnasticii ritmice. 

 
 
 

JUDO 
 

  TEST 1 

 
 

Nr. 
 

NAGE-WAZA 
 

Notă  
 

PENALIZĂRI 
crt.  maximă PoziŃia 

iniŃială 
Prize 

Dezechili- 
brare 

Intrare 

Aruncare 
(Traiectorie) 

Asigurare Necunoaştere 
Confuzie 

1. KO-UCHI-GARI 0,5 0,10 0,15 0,15 0,10 0,5 
2. UCHI-MATA 0,5 0,10 0,15 0,15 0,10 0,5 
3. HARAT-T.K.-ASHI 0,5 0,10 0,15 0,15 0,10 0,5 
4. HARAI-GOSHI 0,5 0,10 0,15 0,15 0,10 0,5 
5. MOROTE-SEOI-

NAGE 
0,5 0,10 0,15 0,15 0,10 0,5 

6. SODE-T.K.-GOSHI 0,5 0,10 0,15 0,15 0,10 0,5 
7. SOTO-MAKI-KOMI 0,5 0,10 0,15 0,15 0,10 0,5 
8. YOKO-GURUMA 0,5 0,10 0,15 0,15 0,10 0,5 

Nota maximă 4,00      
 

 

  TEST 2 

 
 

Nr. 
NE-WAZA Nota 

maximă 
PENALIZĂRI 

crt.   PoziŃie 
Prize 

Control Nerecunoaştere 
Confuzie 

1. KAMI-SANKAKU-G 0,5 0,25 0,25 0,5 
2. UKI-GATAME 0,5 0,25 0,25 0,5 
3. OTHEN-JIME 0,5 0,25 0,25 0,5 
4. GYAKU-U.H.I.-

GATAME 
0,5 0,25 0,25 0,5 

5. UDE-H-
HENKAWAZA 

0,5 0,25 0,25 0,5 

6. WAKI-GATAME 0,5 0,25 0,25 0,5 
Nota maximă 3,00    
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TEST 3 

 

Nr SHIAI Nota maximă PENALIZĂRI 
crt.   Capacitate de 

luptă 
Gândire 
tactică 

AcurateŃe tehnică 

1. SHIAI - 3 minute 3,00 1,00 1,00 1,00 
 
 
- Nota finală este între 1 şi 10 şi se obŃine prin însumarea notelor de la cele trei teste. 
- Fiecare procedeu tehnic se execută o singură dată. 
 

 
KARATE (STIL LIBER) 

 
KIHON (tehnică de bază /3 puncte)  

• Două combinaŃii de braŃe la perne;  
• Două combinaŃii de braŃe şi picioare; 

 
Se urmăreşte:  

• PoziŃie şi echilibru; 
• Deplasare şi dinamică; 
• Formă de execuŃie şi precizie; 
• RespiraŃie şi forŃă (kime). 

 
KATA (formă standardizată /3 puncte) 

• Formă standard sau compoziŃie liberă ce implică tehnici de braŃe şi de picioare, 
schimbări de direcŃie şi de ritm;   

 
Se apreciează: 

• Nivelul de dificultate şi calitatea execuŃiei. 
 

KUMITE (lupă liberă /3 puncte) 
• 2 minute de luptă în sistem light-contact; 

 
Se evaluează  

• În apărare: stăpânirea procedeelor specifice de apărare (blocaje, parări, eschive) şi 
controlul luptei; 

• În atac: procedee şi combinaŃii tehnice utilizate, timing şi strategie. 
 

- Nota finală este între 1 şi 10 şi se obŃine prin însumarea notelor de la cele trei teste (1 punct 
din oficiu). 

 - Fiecare probă este obligatorie şi se execută o singură dată. 
 

 
 

JOCURI  SPORTIVE 
 

Candidatul poate opta pentru un joc sportiv la alegere din următoarele:  

• baschet, fotbal, handbal, volei (pentru candidaŃi)   

• baschet, handbal, volei (pentru candidate). 
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BASCHET  

 (Joc bilateral)  

  Atac 
•  Alergare cu sprinturi scurte, opriri, porniri bruşte, cu schimbări de ritm şi de  

     direcŃie. 
•  Prinderea mingii, oprirea, pivotarea urmată de pasă, dribling sau aruncarea la  
  coş. 
•  Prinderea şi pasarea mingii din deplasare. 
•  Aruncarea la coş din deplasare sau din săritură precedată de prinderea mingii  
 din  pasă sau din dribling. 
•  Driblingul cu variaŃii de ritm şi schimbări de direcŃie. 
•  Demarcajul, pătrunderea, depăşirea. 
•  Aşezarea în teren în sistemul de atac cu jucător centru. 
•  Contraatacul. 

 Apărare 
•  PoziŃia fundamentală şi deplasările cu paşi adăugaŃi. 
•  Marcajul. 

   Apărarea om la om. 
 
 
HANDBAL 

 (Joc bilateral)  

   Atac 
•  Alergarea şi schimbarea direcŃiei de alergare pentru realizarea demarcajului 

faŃă de apărătorii care se repliază. 
•  Pasă din alergare în doi, trei sau mai mulŃi jucători. 
•  Lansarea contraatacului de către portar 
•  Driblingul. 
•  Aşezarea în teren în sistemul de atac cu un jucător pivot. 
•  Pasele în pătrundere succesivă. 
•  Depăşirea individuală. 
•  Pasele de angajare a jucătorilor de semicerc. 
•  Aruncarea la poartă din alergare, din săritură, cu elan de pas adăugat, încrucişat 

şi  de pe  extreme. 
   Apărare 

•  Opriri, întoarceri, porniri. 
•  Alergare de viteză. 
•  Marcajul adversarilor care contraatacă. 
•  Deplasarea cu spatele. 
•  Aşezarea în teren în sistemul de apărare pe zonă: 6:0. 
•  PoziŃia fundamentală şi deplasările în apărare. 
•  Atacarea adversarului aflat în posesia mingii. 
•  Blocarea mingilor aflate în poartă. 
•  Marcarea pivotului.  

  

  FOTBAL  

  (Joc bilateral)   Timp: 2 reprize a 20 minute 

  În cadrul jocului bilateral candidatul va fi apreciat cu notă de la 10 la 1 pentru 
următoarele acŃiuni şi execuŃii tehnice: 

•  Pentru jucătorii de câmp 
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În atac: 
- Lovirea mingii cu piciorul (cu interiorul labei piciorului), cu şiretul plin, cu şiretul      
   interior, cu şiretul exterior etc.); 
- Lovirea mingii cu capul (din deplasare, din săritură); 
- Preluarea mingii cu piciorul, cu pieptul, cu capul; 
- Conducerea mingii - Mişcări înşelătoare - Protejarea mingii; 
- Aruncarea mingii de la margine; 
- CombinaŃii tactice în doi sau mai mulŃi jucători; 
- Schimbul de locuri. 
În apărare: 
- Replierea după pierderea mingii; 
- Dublajul - Deposedarea de minge a adversarului. 

•  Pentru portari: 
- Pentru candidaŃii care solicită să  joace pe acest post se apreciază: 

În apărare: 
- Deplasările în teren - PoziŃia fundamentală; 
- Prinderea mingii cu şi fără plonjon; 
- Devierile - boxarea mingii - Preluarea mingii. 
În atac: 
- Repunerea mingii în joc cu mâna şi cu piciorul. 
- Schimbarea direcŃiei de atac; 
- Declanşarea contraatacului. 

 
 
 

VOLEI  

  (Joc bilateral) 

 AcŃiuni tactice individuale şi colective executate în condiŃii de adversitate în joc 6 x 6. 
 Atac 

•  Servicii de sus sau de jos din faşã. 
•  Atac pe direcŃia elanului sau cu evitarea blocajului. 
•  Ridicarea mingii cu două mâini de sus înainte sau peste cap. 
•  Dublare şi plasament în atac. 
•  Organizarea atacului cu ridicătorul pe zona 2 lângă plasă. 

 Apărare 
•  Preluare de sus sau de jos din serviciu. 
•  Preluare de sus sau de jos din atac, cu sau fără plonjon.  
•  Sistem de apărare cu jucătorul din zona 6 retras, blocaj individual la  
 corespondent:  

                dublare cu cel mai apropiat jucător din linia I şi plasament corespunzător. 
 
Modul de desfăşurare: 
CandidaŃii ocupă cele 6 zone din ambele terenuri (în ordinea catalogului) şi efectuează 

acŃiuni alternative de atac şi apărare (joc bilateral). 
 Schimbul de zone şi alte precizări privind desfăşurarea jocului se vor efectua numai la cererea 
comisiei (rotaŃie suplimentară, schimbări de jucători, etc.) 
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ÎNOT 

CandidaŃii concurează, la alegere, la una din probele cuprinse în tabele alăturate. 
TABEL 

cuprinzând  probele de înot şi transformarea performanŃelor în note 

BĂIEłI 

Proba LIBER BRAS SPATE FLUTURE MIXT 
Nota 100 m 200 m 400 m 1500 m 100 m 200 m 100 m 200 m 100 m 200 m 200 m 400 m 

10 1,02 2,19 4,52 18,57 1,19 2,51 1,10 2,31 1,09 2,31 2,36 5,28 
9 1,06 2,27 5,08 19,57 1,23 2,59 1,14 2,39 1,13 2,39 2,44 5,54 
8 1,11 2,37 5,28 20,02 1,28 3,09 1,19 2,49 1,18 2,49 2,54 6,04 
7 1,17 2,49 5,52 20,32 1,34 3,21 1,25 3,01 1,24 3,01 3,06 6,28 
6 1,24 3,03 6,20 21,07 1,41 3,35 1,32 3,15 1,31 3,15 3,20 6,56 
5 1,32 3,19 6,52 23,07 1,49 3,51 1,40 3,31 1,39 3,31 3,36 7,28 
4 1,41 3,37 7,28 25,27 1,58 4,09 1,49 3,49 1,48 3,49 3,54 8,04 
3 1,51 3,57 8,08 28,12 2,08 4,29 1,59 4,09 1,58 4,09 4,14 8,44 
2 2,02 4,19 8,52 31,12 2,19 4,51 2,10 4,31 2,09 4,31 4,36 9,28 
1 2,14 4,43 9,40 34,52 2,31 5,15 2,22 4,55 2,21 4,55 5,00 10,16 

FETE 

Proba LIBER BRAS SPATE FLUTURE MIXT 
Nota 100 m 200 m 400 m 800 m 100 m 200 m 100 m 200 m 100 m 200 m 200 m 400 m 

10 1,10 2,30 5,10 10,36 1,29 3,10 1,18 2,46 1,15 2,44 2,49 5,54 
9 1,14 2,38 5,26 11,08 1,33 3,18 1,22 3,07 1,19 2,50 2,57 6,10 
8 1,19 2,48 5,46 11,48 1,38 3,28 1,27 3,17 1,24 3,02 3,07 6,30 
7 1,25 3,00 6,10 12,36 1,44 3,40 1,33 3,29 1,30 3,14 3,19 6,54 
6 1,32 3,14 6,38 13,32 1,51 3,54 1,40 3,43 1,37 3,28 3,33 7,22 
5 1,40 3,30 7,10 14,38 1,59 4,00 1,48 3,59 1,45 3,44 3,49 7,54 
4 1,49 3,48 7,46 15,48 2,08 4,28 1,57 4,17 1,54 4,02 4,07 8,30 
3 1,59 4,08 8,26 17,08 2,18 4,48 2,07 4,37 2,04 4,32 4,27 9,10 
2 2,10 4,30 9,10 17,36 2,29 5,10 2,18 4,59 2,15 4,44 4,49 9,58 
1 2,22 4,54 9,58 20,12 2,41 5,34 2,30 5,23 2,27 5,08 5,13 10,46 
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 TENIS DE CÂMP 

Testul 1 - Joc bilateral (partidă de simplu) 
În cadrul jocului bilateral se vor aprecia în principal: 
  -  serviciul şi returul de serviciu; 
  -  capacitatea de alegere şi de execuŃie corectă a celor mai adecvate acŃiuni  
                   tehnico-tactice ale jocului de aşteptare; 
  - capacitatea de valorificare a situaŃiilor care favorizează atacul la plasã şi            
                 finalizare. 
Testul 2 - Complex tehnico-tactic, executat în condiŃii izolate de joc. 

            - optarul precedat de serviciul cu retur 
 
 

 TIR SPORTIV 
 

Candidatul concurează, la alegere, la una din următoarele probe de tir: 
  - puşcă aer comprimat, 40 lovituri la 10 m; 
  - pistol aer comprimat, 40 lovituri la 10 m. 
Probele se desfăşoară în poligoane de tir omologate de către FederaŃia Română de 

Tir Sportiv, pe Ńinte oficiale şi în conformitate cu regulamentele de tir în vigoare. 
Transformarea performanŃelor în note se face pe baza sistemului prevăzut în tabelul 

de mai jos: 
====================================== 

          Proba:    PUŞCA ŞI PISTOL AER COMPRIMAT 

NOTA   BĂIEłI  FETE 
====================================== 

10   355   350 
9   350   345 
8   345   340 
7   340   335 
6   335   330 
5   330   325 
4   325   320 
3   320   315 
2   315   310 
1   305   300 

====================================== 
 
CandidaŃii pot folosi în concurs echipamentul personal şi materialele specifice de 

tragere cu care au efectuat pregătirea. 
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I I .  A D M I T E R E A  L A  S T U D I I  U N I V E R S I T A R E  D E  
M A S T E R A T ( L E G E A  2 8 8 / 2 0 0 4 )  
 

Domeniul de licenŃă Specializarea Nr. locuri fără 

taxă 

Nr. locuri cu taxă 

EducaŃie Fizică şi Sport EducaŃie fizică şi antrenament sportiv 
Kinetoterapia în reeducarea funcŃională 

21 124 

 

 
 1. CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 

  

   Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea SEPTEMBRIE   2009 
 

- 07 – 16 septembrie 2009 - înscrierea candidaŃilor (la secretariatul FacultăŃii de    
                                            EducaŃie Fizică şi  Sport, pavilionul C, etajul I);  

- 17 septembrie 2009 - afişarea rezultatelor; 
- 17 – 25 septembrie - confirmarea rezultatelor; 
- 25 septembrie - afişarea rezultatelor finale; 
- eventualele contestaŃii se depun la Secretariat, în termen de 24 de ore de la 

afişarea rezultatelor. 
 

        
 2. ÎNSCRIEREA CANDIDAłILOR 
 

Se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de masterat cetăŃeni 
români, absolvenŃi cu diplomă de licenŃă sau echivalentul acesteia, indiferent de numărul de ani 
de studii, instituŃia şi anul în care candidatul a obŃinut diploma de licenŃă sau echivalentul 
acesteia.  

� Se pot înscrie la masterat specializarea  EducaŃie fizică şi antrenament sportiv 
absolvenŃii cu diplomă de licenŃă în următoarele domenii şi specializări: 

• profilul/domeniul EducaŃie fizică şi sport, toate specializările 
 

� Se pot înscrie la masterat specializarea Kinetoterapia în reeducarea 
funcŃională          absolvenŃii cu diplomă de licenŃă în următoarele domenii şi 

specializări: 
•     profilul/domeniul EducaŃie fizică şi sport, toate specializările 
•     profilul/domeniul Medicină, toate specializările 
•     profilul/domeniul ŞtiinŃe ale educaŃiei, specializarea Psihopedagogie specială. 

 
Pentru înscrierea la concurs candidaŃii vor completa o cerere de înscriere, în care vor 

menŃiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în documentul respectiv. 
     
 
La cererea de înscriere se anexează următoarele acte : 
 

• diploma de bacalaureat şi diploma de licenŃă (sau echivalenta acesteia), ambele în original; 
• foaia matricolă sau suplimentul la diploma de licenŃă, în original; 
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• certificatul de naştere , în copie; 
• certificat de căsătorie, în copie; 
• B.I. sau C.I., în copie; 
• trei fotografii tip buletin de identitate; 
• chitanŃă – taxă de înscriere (150 RON); 
• candidaŃii care urmează cursurile altei facultăŃi în paralel (masterat) sau cei care au 

absolvit deja o facultate (masterat), vor depune la dosar şi o adeverinŃă eliberată de 
facultatea respectivă din care să rezulte dacă  au fost şcolarizaŃi cu taxă sau fără taxă şi 
pe ce perioadă (ani universitari); 

• dosar plic. 
 Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe 
domenii/specializări din Universitatea din Oradea sau din alte  instituŃii în condiŃiile 
stabilite de Senatul fiecărei instituŃii organizatoare. CandidaŃii care se vor înscrie la două 
sau mai multe specializări, vor depune dosarul cu actele originale la prima opŃiune, iar 
înscrierea pentru celelalte specializări se va face în baza documentelor, prezentate în 
copie legalizată, la care se adaugă o adeverinŃă de înscriere de la facultatea unde s-a 
depus dosarul cu actele originale. 

 
        Taxe  

- taxa de înscriere la concursul de admitere  - 150 RON 
- taxa pentru contestaŃii                               – 150 RON 
- taxa de înmatriculare                                 – 50 RON 

 
 Scutiri de taxe  

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de 
licenŃă 

următoarele categorii de candidaŃi: 
� orfanii de ambii părinŃi; 
� cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial; 
� cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea; 
� cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor 

didactice); 
� cei care provin din familii care au mai mulŃi membri – elevi şi/sau studenŃi – 

în întreŃinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe 
economie. 
  

CandidaŃii care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, trebuie să prezinte 
următoarele acte doveditoare: 
 

- copii după certificate de deces ale părinŃilor (în cazul celor orfani de ambii 
părinŃi); 

- adeverinŃe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor 
aflaŃi în   această situaŃie); 

- adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, 
pensionat sau decedat), a susŃinătorilor legali;  

- adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în 
Universitatea din Oradea (în activitate, pensionat sau decedat), a susŃinătorilor 
legali;     

- acte doveditoare a venitului  pentru candidaŃii proveniŃi din familii care au mai 
mulŃi membri – elevi şi/sau studenŃi – în întreŃinere şi care realizează un venit 
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mai mic decât venitul minim pe economie. 
 Scutirea de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza 
actelor doveditoare prezentate de candidaŃi la înscriere, aceştia (candidaŃii) având vârsta sub 25 
de ani. 

    
 

Pot candida la examenul de  admitere pentru studiile universitare de masterat  pe locuri cu 
taxă, cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului 
Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru 
cetăŃenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 
 
 Pentru candidaŃii proveniŃi din statele membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând 
SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene sunt necesare următoarele acte: 

• dosar plic 
• diploma de bacalaureat, tradusă în limba română, legalizată; 
• diploma de licenŃă, tradusă în limba română, legalizată;  
• foaia matricolă pentru studiile universitare, tradusă în limba română, legalizată; 
• dovada echivalării studiilor (certificat de echivalare a studiilor) sau declaraŃie ca până la 

data înmatriculării (1 octombrie 2009) vor prezenta această dovadă;  
• certificat de competenŃă lingvistică  pentru limba română; 
• certificat de naştere tradus în limba română legalizat; 
• certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie) tradus în 

limba română legalizat; 
• act de identitate sau paşaport copie legalizată; 
• certificat medical care să cuprindă sau să aibă ataşate următoarele:   

- dacă este suferind sau nu 
- rezultatele de la radiologia pulmonară 
- rezultatul de la serologia sifilisului 
- recomandări; - rubrica: "apt pentru educaŃie fizică şi sport” 
- patru poze tip paşaport. 

 
 
           3. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI 

 
- media de promovare a anilor de studii din ciclul de licenŃă – 50%; 
- media examenului de licenŃă – 50%. 
- în cazul egalităŃii ultimelor medii   departajarea va fi dată de media de promovare a anilor de 
studii din ciclul de licenŃă. 
 Rezultatele concursului de admitere, verificate de comisia de admitere pe facultate şi 
aprobate de către preşedintele comisiei centrale de admitere, se aduc la cunoştinŃa celor interesaŃi 
prin afişare.  
 
 
 Confirmarea ocupării  locului se va face obligatoriu până la data de 25 septembrie 
2009. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele de admitere şi va aduce 
rezultatele la cunoştinŃa candidaŃilor prin afişare. După întocmirea noilor liste, candidaŃii care au 
fost declaraŃi admişi prin redistribuire au obligaŃia de a confirma locul în termenul stabilit de 
facultate prin metodologie şi afişat la avizierul facultăŃii. În caz contrar candidatul îşi va pierde 
locul ocupat prin admitere. 
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 Confirmarea ocupării locului de către candidat se va face prin: 

- achitarea taxei de înmatriculare şi depunerea chitanŃei la secretariatul facultăŃii 
(50 RON); 

- plata taxei de şcolarizare, tranşa I (pentru studenŃii cu taxă) şi depunerea 
chitanŃei la secretariatul facultăŃii; 

- depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăŃii; 
- depunerea actelor de studii  în original (în cazul celor care s-au înscris în baza 

actelor în copie legalizată). 
 CandidaŃii declaraŃi admişi sunt înmatriculaŃi în anul I de studii, în baza rezultatelor 
concursului, pentru anul universitar curent, prin Decizia Rectorului universităŃii. Actele 
candidaŃilor respinşi se restituie acestora la cerere în termen de 12 luni de la afişarea rezultatelor. 
(Eliberarea dosarelor se efectuează personal candidaŃilor respinşi, pe bază de buletin de identitate 
şi legitimaŃie de concurs, sau altei persoane prin procură legalizată la notariatul de stat). După 
acest termen dosarele se vor preda la arhivă.  
   
 
 
 
            DECAN,  
Prof.univ.dr. Octavian Bâc 
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