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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA 

EDIŢIEI 

  

 

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 

Revizia/Data 

aplicării 

Nr. 

capitolului 

şi paginilor 

revizuite 

Conţinutul modificării Elaborat Verificat Avizat Aprobat 

1. Rev.1/25.11.2020 Art.1. (3) Modificat ...........directorului de 

departament. fiecărui cadru 

didactic de specialitate pe ramură 

de sport,, ......... directorul de 

departament, directorului de 

departament în vederea avizării 

propunerii, în ședința 

departamentului și a Consiliului 

Facultății. ............ decanului spre 
aprobare de acordare a facilităților, 

Consiliului Facultății și apoi 

decanului spre aprobare. 

Conf.univ.dr. 

Liviu 

MIHĂILESCU 

Lect. univ. 

dr. 

Alina 

TRUȚĂ 

Conf. 

univ. dr. 

Leonard 

Fleancu 

În şedinţa CF 

din data de 

07.12.2020 

2. Rev.1/25.11.2020 Art.8 directorului de departament. 

cadrelor didactice de specialitate pe 

ramură de sport.   

Conf.univ.dr. 

Liviu 

MIHĂILESCU 

Lect. univ. 

dr. 

Alina 

TRUȚĂ 

Conf. 

univ. dr. 

Leonard 

Fleancu 

În şedinţa CF 

din data de 

07.12.2020 

3.  Rev.1/25.11.2020 8.1. Modificat total Directorul de 

departament  

cu 8.1. Cadrele didactice de 

specialitate pe ramură de sport 

Conf.univ.dr. 

Liviu 

MIHĂILESCU 

Lect. univ. 

dr. 

Alina 

TRUȚĂ 

Conf. 

univ. dr. 

Leonard 

Fleancu 

În şedinţa CF 

din data de 

07.12.2020 

4.  Rev.1/25.11.2020 8.1.2. Modificat total  Înaintează 

decanului FSEFI solicitarea de 
aprobare a listei nominale a 

studenților sportivi potențiali 

beneficiari de facilități și nivelul de 
facilitate, după avizarea ei în cadrul 

Departamentului și a Consiliului 

Facultății. 
cu Înaintează lista nominală 

directorului de departament. 

Conf.univ.dr. 

Liviu 

MIHĂILESCU 

Lect. univ. 

dr. 

Alina 

TRUȚĂ 

Conf. 

univ. dr. 

Leonard 

Fleancu 

În şedinţa CF 

din data de 
07.12.2020 

5. Rev.1/25.11.2020 8.1.3. Modificat total  Răspunde la toate 
solicitările studenților sportivi. 

cu Păstrează la dosarul personal 

documentele justificative care fac 
dovada acordării facilității. 

Conf.univ.dr. 

Liviu 

MIHĂILESCU 

Lect. univ. 

dr. 

Alina 

TRUȚĂ 

Conf. 

univ. dr. 

Leonard 

Fleancu 

În şedinţa CF 
din data de 

07.12.2020 

6. Rev.1/25.11.2020 8.2. Modificat total  Decanul FSEFI 

cu Directorul de departament 

Conf.univ.dr. 

Liviu 

MIHĂILESCU 

Lect. univ. 

dr. 

Alina 

TRUȚĂ 

Conf. 

univ. dr. 

Leonard 

Fleancu 

În şedinţa CF 

din data de 

07.12.2020 

Elemente privind 

responsabilităţi/operaţiuni 

Responsabili cu 

elaborarea/verificare

a ediţiei 

FUNCŢIA DATA SEMNĂTURA 

1. 2. 3. 4. 5. 

Elaborare 
Conf.univ.dr. Liviu 

MIHĂILESCU 
Director DEFS 25.11.2020 

 

Verificare 
Lect. univ. dr. 

Alina TRUȚĂ 
Prodecan 

FSEFI 
25.11.2020 

 

Avizare 
Conf. univ. dr. 

Leonard Fleancu 
Decan FSEFI 25.11.2020 

 

Aviz juridic Elena MATEESCU 
Consilier 

juridic 
25.11.2020 
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7. Rev.1/25.11.2020 8.2.1.  Modificat total  Aprobă lista 

nominală a studenților sportivi 

beneficiari și nivelul de facilitate 
acordat fiecăruia. 

cu Avizează lista nominală a 

studenților sportivi beneficiari şi 
nivelul de facilitate acordat 

fiecăruia. 

Conf.univ.dr. 

Liviu 

MIHĂILESCU 

Lect. univ. 

dr. 

Alina 

TRUȚĂ 

Conf. 

univ. dr. 

Leonard 

Fleancu 

În şedinţa CF 

din data de 

07.12.2020 

8. Rev.1/25.11.2020  Introdus   

8.2.2. Înaintează decanului FSEFI 
solicitarea de aprobare a listei 

nominale a studenților sportivi 
potențiali beneficiari de facilități şi 

nivelul de facilitate, după avizarea 

ei în cadrul Consiliului Facultății.  

Conf.univ.dr. 

Liviu 

MIHĂILESCU 

Lect. univ. 

dr. 

Alina 

TRUȚĂ 

Conf. 

univ. dr. 

Leonard 

Fleancu 

În şedinţa CF 

din data de 
07.12.2020 

8. Rev.1/25.11.2020  Introdus   
8.2.3. Răspunde la toate solicitările 

studenţilor sportivi. 

Conf.univ.dr. 

Liviu 

MIHĂILESCU 

Lect. univ. 

dr. 

Alina 

TRUȚĂ 

Conf. 

univ. dr. 

Leonard 

Fleancu 

În şedinţa CF 
din data de 

07.12.2020 

8. Rev.1/25.11.2020  Introdus   

8.3. Decanul FSEFI 

Conf.univ.dr. 

Liviu 

MIHĂILESCU 

Lect. univ. 

dr. 

Alina 

TRUȚĂ 

Conf. 

univ. dr. 

Leonard 

Fleancu 

În şedinţa CF 

din data de 

07.12.2020 

8. Rev.1/25.11.2020  Introdus   

8.3.1. Aprobă lista nominală a 

studenților sportivi beneficiari şi 
nivelul de facilitate acordat 

fiecăruia. 

Conf.univ.dr. 

Liviu 

MIHĂILESCU 

Lect. univ. 

dr. 

Alina 

TRUȚĂ 

Conf. 

univ. dr. 

Leonard 

Fleancu 

În şedinţa CF 

din data de 

07.12.2020 

 

 

3. SCOP 
 

 Având în vedere că o parte însemnată a studenților programelor de studii din cadrul 

Departamentului Educație Fizică și Sport o reprezintă studenții sportivi de performanță din 

loturile olimpice/naționale de seniori, tineret și juniori ale României, de la cluburile și asociațiile 

sportive de nivel național care își desfășoară activitatea competițională și acțiunea de pregătire 

sportivă în sistem centralizat, s-a elaborat prezentul Regulament privind acordarea unor 

facilități în activitatea didactică pentru studenții sportivi de performanță care reglementează 

condițiile optime de studiu și de îndeplinire a criteriilor de evaluare, pe parcursul studiilor 

universitare de licență și masterat, prin armonizarea structurii generale anuale a activităților 

universitare cu structura calendarului competițional. 

 

4. DOMENIUL DE APLICARE 

 

 Regulamentul se aplică la nivelul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, 

Departamentul de Educație Fizică și Sport. 

 

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

  

1) Legea Educației Naționale nr.1/2011: 

   Art.123.  (1) Autonomia universitară este garantată prin Constituție. Libertatea 

academică este garantată prin lege. Instituțiile de învățământ superior se organizează și 

funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice sau religioase. 
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   (2) Autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea 

proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprie, 

gestionarea resurselor materiale și umane cu respectarea strictă a legislației în vigoare. 

 (3) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimă în Carta universitară, 

aprobată în senatul universitar, în concordanță strictă cu legislația în vigoare. 

 (4) Autonomia universitară se exercită numai cu condiția asumării răspunderii publice. 

  

 2) Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului 

 Art. 15. (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini pregătirea 

sportivă, integrarea în sistemul de învăţământ, integrarea socială şi profesională a sportivilor de 

performanţă, după caz, pe întreaga perioadă a carierei sportive. 

 (2) În sensul prevederilor alin. (1), unităţile sau instituţiile de învăţământ asigură, după 

caz, pentru sportivii de performanţă scutiri de frecvenţă, sesiuni de examene deschise şi condiţii 

de înscriere în învăţământul universitar, potrivit legii. 

 3) Prevederile OM nr. 5159 / 05. 12. 1998, privind unele reglementări pe linie şcolară a 

studenţilor sportivi de performanţă care participă la acțiuni de pregătire și competiții sportive de 

interes național și internațional 

 4) Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti, studii universitare de 

licenţă, Universitatea din Piteşti, cod: REG-DSG-02,  (Art. 15, lit.a, b, c) 

5) Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti, studii universitare de 

masterat, Universitatea din Piteşti, cod: REG-DSG-04,  (Art. 14, lit.c) 

 

 

 

6. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN REGULAMENT 

 

6.1. Definiţii 

activitate sportivă – complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor 

obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: 

acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună 

acțiuni sportive. 

acțiune de pregătire sportivă – acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, 

realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane 

calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții 

sportive. 

competiție sportivă – acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte 

entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor 

sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei. 

competiție sportivă internă de nivel național – competiție sportivă internă care are ca 

obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național. 

competiție sportivă internațională – competiție sportivă la care, conform 

regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai 

multe țări. 



 

 

REGULAMENT  

privind 

ACORDAREA UNOR FACILITĂȚI ÎN ACTIVITATEA 

DIDACTICĂ PENTRU STUDENȚII SPORTIVI DE 

PERFORMANȚĂ 

 

Cod: REG-FSEFI-DEFS-01 

Ediţia 2 

Revizia 1 

 

 

Pagina 5 din 11 

 

sportivi de performanţă – persoane care practică sistematic şi organizat sportul şi 

participă în competiţii cu scopul de a obţine victoria asupra partenerului, pentru autodepăşire sau 

record. 

 performanță – rezultat (deosebit de bun) obținut de cineva într-o întrecere sportivă. 

 studenți sportivi nivel „A” – studenții sportivi din loturile olimpice / naționale de 

seniori / tineret / juniori 

 studenți sportivi nivel „B” – studenții sportivi cu categoria superioară de clasificare 

sportivă (maestru emerit, maestru al sportului și categ. I) și cei legitimați la echipele cluburilor și 

asociațiilor sportive din Liga Națională și diviziile A și B  

 

 6.2. Abrevieri  

 UPIT – Universitatea din Pitești  

 FSEFI – Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 

 CA – Consiliul de Administrație  

 CF – Consiliul Facultății  

 DAMK – Departamentul Asistență Medicală și Kinetoterapie 

 DEFS – Departamentul Educație Fizică și Sport 

 DIMSIA – Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate 

 DMI – Departamentul Matematică Infirmatică 

 DSN – Departamentul Științe ale Naturii 

 

7. DESCRIERE REGULAMENT 

 Prezentul regulament aduce reglementări pe linia activității didactice pentru 

studenții sportivi de performanță care participă la acțiuni de pregătire sportivă 

centralizată și competiții de interes național și internațional (facilități pe perioada studiilor 

de licență și masterat). 

Art.1 (1) Studenții sportivi de performanţă de la cursurile de zi ale programelor de studiu 

de licență și masterat pot beneficia de facilităţi în activitatea didactică pe timpul studiilor 

universitare. 

(2) Facilităţile se acordă nominal pentru fiecare an de studiu, pe baza solicitărilor 

structurilor sportive interesate, formulate în scris. 

(3) Propunerea facilităților acordate pentru studenţii sportivi de performanţă revine ca 

obligație fiecărui cadru didactic de specialitate pe ramură de sport,, care decide nivelul de 

acordare a facilităților pe baza actelor doveditoare pe care le va prezenta directorului de 

departament Ulterior, directorul de departament înaintează propunerea de acordare a 

facilităților, Consiliului Facultății și apoi decanului spre aprobare. Aprobarea listei nominale de 

sportivi beneficiari, precum și nivelul de facilitate obținut este de competența Decanului FSEFI. 

 

 (4) În vederea acordării graduale a facilităţilor în activitatea didactică pentru studenții 

sportivi de performanță pe timpul studiilor universitare, sportivii de performanţă se împart în 

două categorii astfel: 

 (4.1.) Studenți sportivi nivel „A”  

 Sunt considerați studenți sportivi nivel „A” următorii: 

• studenții sportivi din loturile olimpice / naționale de seniori / tineret / juniori, la 

disciplinele sportive olimpice. 
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(4.2.) Studenți sportivi nivel „B”  

Sunt considerați studenți sportivi nivel „B” următorii: 

• studenții sportivi cu categoria superioară de clasificare sportivă (maestru emerit, 

maestru al sportului și categ. I) și cei legitimați la echipele cluburilor și asociațiilor 

sportive din Liga Națională și diviziile A și B.  

 

Art. 2 (1) Potrivit legislaţiei naţionale privind unele facilităţi pe timpul studiilor 

universitare pentru studenţii sportivi de performanţă care participă la acţiuni de pregătire şi 

competiţii sportive de interes naţional şi internaţional, se acordă următoarele facilităţi: 

(2) Facilități acordate studenților sportivi nivel „A” 

 (2.1.) Susţinerea tuturor formelor de promovare a disciplinelor din planul de învăţământ 

în cadrul unor sesiuni deschise eşalonate pe tot parcursului anului universitar, cu aprobarea 

decanului. 

 (2.2.) Scutire de frecvenţă într-un cuantum de până la 50% pentru fiecare disciplină din 

planul de învățământ. 

 (2.3.) Motivarea absenţelor pentru convocarea la loturile olimpice și naționale 

(cantonamente și competiții) la solicitarea federaţiei naționale de specialitate către facultatea 

respectivă cu minim 7 zile înaintea începerii acţiunii. 

 (2.4.) Întreruperea anului de învățământ, la solicitarea studentului și a federației 

respective, în tot timpul anului, pe timp nelimitat și de câte ori este nevoie pentru pregătirea și 

participarea la competiții internaționale, cu dreptul de prelungire a școlarității în anul universitar 

următor. 

 (2.5.) Studenții care la încheierea anului de studii nu au promovat cel mult două examene 

vor beneficia de reexaminare. 

 (2.6.) Recunoașterea tuturor formelor de examinare, promovate pe parcursul anilor de 

studii, pe o perioadă de maximum 4 ani pentru fiecare ciclu de învățământ. 

(3) Facilități  acordate studenților sportivi nivel „B” 

 (3.1.) Acordarea facilităților stabilite pentru studenții sportivi de la nivelul „A” dacă 

îndeplinesc cerințele stabilite de federațiile sportive naționale și sunt promovați în loturile 

olimpice/naționale la orice dată în timpul anului. 

 (3.2.) Scutire de frecvenţă într-un cuantum de până la 25% pentru fiecare disciplină din 

planul de învățământ. 

 (3.3.) Motivarea absenţelor pe timpul participării la cantonamente și competiții interne și 

internaționale, cu caracter oficial, se face de către decanatul facultății la solicitarea cluburilor și 

asociațiilor sportive cu minimum 7 zile înaintea începerii acţiunii. 

 (3.4.) Prelungirea perioadei de încheiere a situației școlare din semestrul I, până la 30 

aprilie și a semestrului II până la 20 iulie. 

Art. 3  Potrivit OM nr. 5159 din 5.12.1998 privind unele facilități pe timpul studiilor 

universitare pentru studenţii sportivi de performanţă, se acordă posibilitatea de a-şi susţine 

examenele în sesiunile deschise astfel: 

● pentru semestrul I – prelungirea perioadei de încheiere a situației școlare până la data 

de 30 aprilie. 

● pentru semestrul al II-lea – prelungirea perioadei de încheiere a situației școlare până la 

data de 20 iulie. 
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● prelungirea perioadei de restanțe până la 20 septembrie.  

● studenții sportivi din anii terminali au obligația de a-și încheia situația școlară până la 

ultima dată a sesiunii de restanțe din vară a anului universitar în curs pentru a putea participa la 

examenul de finalizare studii licență sau disertație. 

(3.5.) Întreruperea studiilor pentru o perioadă de maximum doi ani cu recunoașterea 

tuturor obligațiilor școlare îndeplinite. 

 Art. 4 Dat fiind faptul că situațiile școlare ale studenților trebuiesc comunicate la sfârșitul 

anului universitar (RMU, ANS, Emsys, în conformitate cu prevederile Legii 224/11.07.2005), 

sesiunea deschisă a studenților sportivi de performanță va dura până la data de 20 septembrie a 

anului universitar în curs. 

Art. 5 Susținerea evaluărilor (examene, colocvii, verificări și/sau proiecte) în afara 

datelor programate în sesiunile de drept, se face în baza unei „Cereri pentru susținerea 

evaluărilor în sesiunea deschisă a sportivilor de performanță”, adresată decanului facultății și 

depusă la secretariatul facultății (Anexa 1- F01-REG-FSEFI-DEFS-01). 

Art. 6 În perioada vacanței de iarnă și în perioada 20 iulie – 31 august nu se susțin 

evaluări în regim de sesiune deschisă. 

Art. 7 Documentele sportive justificative sunt emise de federația de specialitate / clubul, 

asociația sau altă entitate sportivă la care activează studentul, semnate și ștampilate de către 

președintele / directorul structurii sportive și se depun în original la secretariatul facultății 

(Anexa 2- F02-REG-FSEFI-DEFS-01). 

Art. 8 Depunerea documentelor sportive justificative se face până la data de 31 

octombrie a fiecărui an universitar în curs, la secretariatul Departamentului de Educație Fizică și 

Sport, urmând ca acestea să fie predate cadrelor didactice de specialitate pe ramură de sport.   

Art. 9 Statutul de disciplină sportivă olimpică / neolimpică este stipulat în nomenclatorul 

disciplinelor, redactat de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român. 

Art. 10 În urma excluderii studenților sportivi din unitățile de performanță aceștia pierd 

dreptul la facilitățile menționate anterior. 

Art. 11 Studenții beneficiari de facilităţi în activitatea didactică pe timpul studiilor 

universitare, care sunt solicitați să reprezinte UPIT-ul în cadrul competițiilor universitare 

naționale și internaționale și nu participă la acestea, nu vor mai beneficia de facilitățile acordate 

pe timp de un an. 

Art. 12 Planificarea examenelor programate în sesiunile prelungite se face după aceleași 

reguli ca și pentru cele susținute în sesiunile regulate. De asemenea, elementele desfășurării 

acestor examene (denumirea disciplinei, comisia de examen, data susținerii, sala și ora) vor fi 

afișate la avizierele facultății și pe site-ul www.upit.ro, conform Regulamentului de examinare și 

notare a studenților COD REG-CMCPU-09 Ed.3, rev. 0. 

 Art. 13 Studenții sportivi de performanță care doresc să fie luați în calculul burselor 

pentru semestrul al II-lea al anului universitar în curs, au obligația de a susține examenele 

semestrului I până la data de 15 martie. În caz contrar, după data de 15 martie,  ei vor putea 

susține examenele conform OMEN 5159/5.12.1998  până la data de 30 aprilie, dar nu vor mai 

intra în calcul pentru obținerea unei burse pe semestrul al II-lea 

 

http://www.upit.ro/
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8. RESPONSABILITĂŢI 

 

 8.1. Cadrele didactice de specialitate pe ramură de sport 

8.1.1. În baza solicitărilor structurilor sportive și a documentelor doveditoare întocmește  

lista nominală a studenților sportivi beneficiari și nivelul de facilitate acordat fiecăruia. 

 8.1.2. Înaintează lista nominală directorului de departament. 

 8.1.3. Păstrează la dosarul personal documentele justificative care fac dovada acordării 

facilității. 

 8.2. Directorul de departament 

 8.2.1. Avizează lista nominală a studenților sportivi beneficiari şi nivelul de facilitate 

acordat fiecăruia. 

 8.2.2. Înaintează decanului FSEFI solicitarea de aprobare a listei nominale a studenților 

sportivi potențiali beneficiari de facilități şi nivelul de facilitate, după avizarea ei în cadrul 

Consiliului Facultății.  

 8.2.3. Răspunde la toate solicitările studenţilor sportivi. 

8.3. Decanul FSEFI 

 8.3.1. Aprobă lista nominală a studenților sportivi beneficiari şi nivelul de facilitate 

acordat fiecăruia. 

 

   

9. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE 

   

  
10. ANEXE ŞI FORMULARE 

ANEXA 1 - F01-REG-FSEFI-DEFS-01 – Cerere pentru susținerea evaluărilor în sesiunea 

deschisă a sportivilor de performanță  

      ANEXA 2 - F02-REG-FSEFI-DEFS-01 – Model adeverință sportiv de performanță 
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       ANEXA 1 - F01-REG-FSEFI-DEFS-01 

 

 

CERERE PENTRU SUSȚINEREA EVALUĂRILOR ÎN SESIUNEA DESCHISĂ A 

SPORTIVILOR DE PERFORMANȚĂ  

 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI                                                                                                      VIZAT DECAN,                           

FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ             Conf.univ.dr. George Mihail MAN 

NR.______________/_______________ 

 

DOMNULE DECAN, 

 

 Subsemnatul(a) _____________________________________________, student(ă) în 

anul ____, anul universitar_______________ la programul de studii licenţă/master  

______________________________ vă rog să-mi aprobaţi susţinerea examenelor în sesiunea 

deschisă a studenților sportivi de performanță, la următoarele discipline:  

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________ 

Menționez că sunt sportiv(ă) de performanță și beneficiez de ______% scutire de 

frecvență la activitățile didactice. 

Data:       Semnătură student, 

________________            ___________________________ 

 

Domului Decan al Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică 
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                                                                                         ANEXA 2- F02-REG-FSEFI-DEFS-01 

 

MODEL ADEVERINȚĂ SPORTIV DE PERFORMANȚĂ 

 

ANTET FSN / CLUB SPORTIV          NR. ÎNREGISTRARE 
(În situația în care unitatea emitentă nu are un antet, 

se vor preciza: denumirea completă, adresa, tel/fax, 

cod fiscal, e-mail, persoană de contact 

 

 

   ADEVERINȚĂ 

 
Prin prezenta adeverim faptul că în anul universitar ___________________, 

dl./dna________________________________________________________________________, 

student/studentă la Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, 

Departamentul Educație Fizică și Sport, programul de studii  universitare de licență / master 

______________________________________________________________________________ 

este sportiv de performanță al clubului: 

_____________________________________________________________________________ 

la disciplina__________________________________.  

 În această calitate participă la competiții, în eșalonul valoric 

_______________________________________________ (lot olimpic, lot național, campionat 

național seniori / tineret / juniori, liga națională, liga a II-a etc). 

 

I s-a eliberat prezenta, pentru a-i servi în vederea obținerii scutirii de frecvență și pentru a 

beneficia de sesiune deschisă. 

 

 

 

 

Data,  

        Semnătura reprezentant legal,  

           (nume în clar și semnătura) 

            Președinte / Secretar General / Director  
 

 

 
 

 

 



 

 

REGULAMENT  

privind 

ACORDAREA UNOR FACILITĂȚI ÎN ACTIVITATEA 

DIDACTICĂ PENTRU STUDENȚII SPORTIVI DE 

PERFORMANȚĂ 

 

Cod: REG-FSEFI-DEFS-01 

Ediţia 2 

Revizia 1 

 

 

Pagina 11 din 11 

 

 

 

11. LISTA DE DIFUZARE 

 

Nr. 

crt. 

Departament/ 

Compartiment 
Nume prenume 

Data 

primirii 
Semnătură 

Data 

retragerii 
Semnătură 

1. Membri DAMK      

2. Membri DEFS      

3.  Membri DIMSIA      

4.  Membri DMI      

5. Membri DSN      

6.  Secretariatul 

FSEFI 

     

6.  Pagina WEB 

FSEFI 

     

 

 

12. CUPRINS  

 

Nr. 

crt. 

Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina 

 Pagina de gardă  1 

1.  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 

probarea ediţiei 

2 

2.  Situația edițiilor și reviziilor în cadrul edițiilor rocedurii 2 

3.  Scop  3 

4.  Domeniu de aplicare  3 

5.  Documente de referinţă  3 

6.  Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în regulament 4 

7.  Descriere regulament 5 

8.  Responsabilităţi 8 

9.  Înregistrări specifice 8 

10.  Anexe şi formulare 8 

11.  Anexa 1 9 

12.  Anexa 2 10 

13.  Lista de difuzare 11 

 


