
Ministerul Educaţiei Naționale
Universitatea din Piteşti

FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
Adresa: str. Târgu din Vale, nr.1, cod 110040, Piteşti, Argeş, România

Contact: tel./fax 0348453260, e-mail: secretariat.stiinte@upit.ro

Nr.         din        _

AVIZAT,
În şedinţa Consiliului  de Administraţie

din data de

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

AVIZAT, APROBAT,
DECAN, în şedinţa Consiliului Facultăţii,

Conf. univ. dr. George Mihail MAN din data de 6.02.2017

METODOLOGIE
privind

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE
ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

la
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI

INFORMATICĂ

2017



CAPITOLUL I
ASPECTE GENERALE

Art.1 Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru toate ciclurile de studii
universitare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică se face în baza următoarelor
acte normative și reglementări interne:
 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările şi modificările

ulterioare;
 HG 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele

şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au
obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare;

 HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
 HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
 OG 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile

finanţate de la bugetul de stat;
 OMENCȘ nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în

ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;
 Carta Universității din Piteşti;
 Planul managerial al Rectorului pentru perioada 2016-2020;

 Procedura de lucru pentru echivalarea situației școlare a studenților, Cod: PL-71-05.
 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar

2017/2018 la Universitatea din Piteşti.

Art.2 FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ organizează concurs
de admitere pentru următoarele cicluri de studii universitare:

a) ciclul de studii universitare de licenţă, pe domenii de licență – Chimie, Informatică,
Matematică, Ştiinţa mediului, Biologie, Sănătate, Horticultură, Inginerie energetică,
Ingineria mediului, Psihologie, Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie, la programele de studii
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare. Aceste programe sunt:
Programe acreditate

 Chimie (cf. Rap. ARACIS 153/23.05.2014; H.G. 580/2014)
 Biologie (cf. Rap. ARACIS 152/29.05.2014; H.G. 580/2014)

 Ecologie şi protecţia mediului (Hot. Cons. ARACIS, din 27.10.2016)
 Horticultură (cf. Rap. ARACIS 213/28.05.2014, H.G. 580/2014)
 Inginerie fizică (cf. Rap. ARACIS din 29.01.2009; H.G. 707/2012)

 Ingineria mediului (cf. Rap. ARACIS, 17/16.02.2015)
 Asistenţă medicală generală (acreditată în Consiliul ARACIS/29.05.2014, H.G. 580/2014)

 Kinetoterapie şi motricitate specială (H.G. 493/2013)
 Educaţie fizică şi sportivă (cf. Rap. ARACIS, 4828/26.07.2012, H.G. 493/2013)
 Sport şi performanţă motrică (cf. Rap. ARACIS 3944/8.06.2012, H.G. 493/2013)

 Informatică (cf. Rap. ARACIS 375/10.04/2008, H.G. 635/11.06.2008)
 Matematică (cf. Rap. ARACIS 52/26.02.2015)

Programe în curs de acreditare sau autorizate
- Terapie ocupaţională (autorizată începând cu anul universitar 2010-2011, H.G. 966/2011)



- Energetică și tehnologii nucleare (autorizată prin Hotărârea Consiliului ARACIS/18.09.2014)
b) ciclul de studii universitare de masterat, în domeniile – Chimie, Informatică, Matematică,

Ştiinţa Mediului, Biologie, Medicină, Horticultură, Inginerie energetică, Ingineria mediului,
Psihologie, Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, la programele de studii universitare de
masterat acreditate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Aceste programe sunt:
Materiale şi tehnologii nucleare (cf. Rap. ARACIS din 24.09.2009)
Tehnologii pentru dezvoltare durabilă (H.G. 493/2013)
Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultură şi protecţia mediului (cf. Rap. ARACIS din
22.07.2010)
Protecţia plantelor (cf. Avizului MEdCI nr. 5394/2009, nr. 3628/2008)
Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii (cf. Rap. ARACIS din 6721/9.07.2009)
Biologie medicală (cf. Rap. ARACIS din 27.11.2008,  7458/11.12.2008)
Monitorizarea şi protecţia mediului (cf. Rap. ARACIS 193/22.05.2015; H.G. 595/2015)
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi (cf. OMECT nr. 4936/30.07.2008)
Performanţă în sport (cf. OMECT 4945/30.07.2012, publicat în M.O. 564/9.08.2012)
Organizare şi conducere în sport (Hot. Consiliului ARACIS din 25.07.2013)
Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare (cf. OMECT 4945/30.07.2012, publicat în
M.O. 564/9.08.2012)
Sport, turism şi activităţi de timp liber (în limba franceză) (cf. OMECT 4945/30.07. 2012,
publicat în M.O. 564/9.08.2012)
Matematică aplicată (cf. Rap. ARACIS 764/16.06.2008, OMECT 4936/30.07.2008)
Matematică didactică (cf. Rap. ARACIS 682/19.06.2009, OMECT 5394/30.09.2009)
Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei (Advanced Techniques for Information
Processing) (cf. Rap. ARACIS , 766/16.06.2008, OMECT 4936/30.07.2008)
Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software (cf. Rap. ARACIS,,
681/19.06.2009, OMECT 5394/30.09.2009)
Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei (Advanced Techniques for Information
Processing) (cf. Rap. ARACIS, 266/25.06.2014)

c) ciclul de studii universitare de doctorat în domeniile Matematică, Informatică, Biologie,
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice.

d) programe de studii postuniversitare de conversie profesională (Conversie profesională în
Matematică – cu durata studiilor de 4 semestre; Conversie profesională în Matematică – cu
durata studiilor de 3 semestre; Conversie profesională în Informatică – cu durata studiilor de 4
semestre; Conversie profesională în Informatică – cu durata studiilor de 3 semestre; Conversie
profesională în Biologie – cu durata studiilor de 4 semestre și Conversie profesională în
Educaţie Fizică şi Sportivă – cu durata studiilor de 4 semestre).

Art. 3 a) În Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, admiterea candidaților pentru
ciclul universitar de licenţă se face astfel:

(1) Prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la
bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional, pentru
specializările: Chimie, Biologie, Ecologie şi protecţia mediului, Inginerie fizică, Horticultură,
Ingineria mediului, Energetică şi tehnologii nucleare, Terapie ocupaţională, Informatică,
Matematică.

(2) Prin concurs de admitere, organizat prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu
probă de concurs desfăşurată sub forma unui test grilă cu 30 itemi, tip complement simplu, din
manualul de Biologie Clasa a XI-a, Editura CORINT EDUCATIONAL, Bucureşti, 2014,



Autori:Cristescu D., Sălăvăstru C., Voiculescu B., Niculescu C., Cârmaciu R., ISBN : 978-
606-8609-08-9. Aprobat prin OMEC nr. 4742 din 21.07.2006, cu excepţia capitolelor Teme şi
aplicaţii, Lucrări practice, pentru specializarea Asistenţă medicală generală.

(3) Prin concurs de admitere organizat în baza documentelor medicale: adeverinţă medicală tip,
eliberată în ultimele 3 luni de către medicul de familie, care să menţioneze starea de sănătate a
candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cornice), elecrocardiogramă interpretată de un
medic specialist cardiolog, adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”,
specificaţie asumată de un medic cu specializarea Medicină sportivă, precum şi în baza unui
traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice şi pe bază de dosar, prin evaluarea
rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu
motivaţional, pentru programul de studii de licenţă Kinetoterapie şi motricitate specială.

(4) Prin concurs de admitere organizat în baza avizului medical „apt pentru efort fizic” (avizul
medical este obligatoriu şi condiţionează participarea la concurs), a probei practice pentru
testarea capacităţilor motrice generale, a probei vocaţionale pe ramuri de sport şi pe bază de
dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub
forma unui eseu motivaţional, la programele de studii de licenţă Educaţie fizică şi sportivă,
Sport şi Performanţă Motrică.

b) Proba de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive, traseul aplicativ
pentru evaluarea aptitudinilor motrice şi proba practică pentru testarea capacităţilor sportive
sunt eliminatorii și se vor evalua cu calificativul ADMIS/RESPINS.

c) În cazul în care un candidat obţine calificativul „RESPINS” în urma evaluării probei de
concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv în urma testării
aptitudinilor medico-sportive sau în urma probei practice obligatorii pentru testarea
capacităţilor sportive, acesta pierde posibilitatea participării în cadrul concursului de admitere.

d) Proba practică obligatorie se desfăşoară anterior probei sportive şi este eliminatorie.
e) Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice (la programul de studii de licenţă

Kinetoterapie şi motricitate specială se desfăşoară după metodologia prevăzută în Anexa 3 la
prezentul regulament.

f) Proba practică obligatorie (la programele de studii de licenţă Educaţie Fizică şi Sportivă, Sport
şi Performanţă Motrică) se desfăşoară după metodologia prevăzută în Anexa 4 la prezentul
regulament.

g) Proba vocaţională pe ramuri de sport la alegerea candidaţilor (la programele de studii de licenţă
Educaţie Fizică şi Sportivă, Sport şi Performanţă Motrică) se va desfăşura după metodologia
prevăzută în Anexa 5 la prezentul regulament.

h) Toţi candidaţii vor depune eseul motivaţional, datat şi semnat, în momentul înscrierii la
concursul de admitere, acesta fiind parte integrantă a dosarului candidatului.

i) Toţi candidaţii înscrişi la concurs într-un domeniu de licenţă vor susţine examenul de admitere
în condiţii identice, indiferent de programul de studii pentru care au optat.

j) Sportivii de performanţă legitimaţi, care au în carnetul de legitimare viza medicală în termen de
valabilitate pe perioada concursului de admitere, pot face proba avizului medical „apt pentru
efort fizic” prin copia înscrisurilor doveditoare din legitimaţie, autentificate de comisia de
admitere în baza originalului legitimaţiei.

Art.4 a) La concursul de admitere în Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică
pentru fiecare ciclu de studii universitare pot participa în aceleaşi condiţii, inclusiv în ce priveşte taxele
de şcolarizare, cetăţenii români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, conform Art. 8, alin. a) din



Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar
2017/2018 la Universitatea din Piteşti.

b) Românii de pretutindeni și cetăţenii din state terţe pot participa la concursul de admitere în
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică în toate ciclurile de studii universitare conform
prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României
şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale pentru aceştia, potrivit Art. 8,
alin. b) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul
universitar 2017/2018 la Universitatea din Piteşti.

c) O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă,
pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.

d) Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, are
calitatea de student, respectiv student doctorand pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul
programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenelor de finalizare a studiilor sau
exmatriculare, mai puţin perioadele de întrerupere a studiilor.

Art.5 Un candidat va depune un singur dosar de înscriere la concursul de admitere și va plăti o
singură taxă de înscriere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, indiferent de numărul
opțiunilor pentru programele de studii din cadrul facultății respective.

Art.6 Candidatul la concursul de admitere va completa obligatoriu în ordine consecutivă
opțiunile pentru programele de studii dintr-un domeniu de licență, prezente în oferta educațională a
Facultății de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică și în fișa de înscriere.

Art.7 a) Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă se desfăşoară în două sesiuni,
respectiv iulie şi septembrie, conform tabelului 1.

b) Admiterea pentru ciclul de studii universitare de masterat se desfăşoară într-o singură
sesiune, respectiv septembrie, conform tabelului 2.

c) Admiterea pentru ciclul de studii universitare de doctorat se desfăşoară într-o singură
sesiune, în luna septembrie.

Tabelul 1. Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru
ciclul universitar de licenţă şi pentru conversie profesională

Perioada

Activități desfășurate

Înscriere
la concurs

Proba de
aptitudini

Evaluare proba
de concurs
(testare a

cunoștințelor și a
capacităților

cognitive)

Afişare
rezultate

Contestații

Înmatriculări

Afișare
rezultate

finale
concurs de
admitere

depunere soluționare

SESIUNEA I – IULIE 2017

03-31 iulie 10-22
iulie 23 iulie 23/24 iulie 25 iulie

24 de ore de la

27-30 iulie 31 iulieafișarea
rezultatelor

expirarea
termenului

de contestare

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

01-16
septembrie

01-09
septembri

e

10
septembrie 10/11 septembrie 12

septembrie

24 de ore de la

14-15
septembrie

16 septembrie
afișarea

rezultatelor
expirarea

termenului
de contestare



03-09.07.2017 - desfășurarea activităților organizatorice și de pregătire a logisticii pentru admitere.
La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini, perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele
aferente probelor care nu se mai susţin.

Tabelul 2. Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul
universitar de masterat

Perioada

Activități desfășurate

Înscriere la
concurs

Proba de
aptitudini

Probă de
concurs

Afişare
rezultate

Contestații

Înmatriculări

Afișare
rezultate

finale
concurs de
admitere

depunere soluționare

01-16
septembrie

01-09
septembrie

10
septembrie

10/11
septembrie

12
septembrie

24 de ore de la
14-15

septembrie
16

septembrie
afișarea

rezultatelor
expirarea

termenului de
contestare

La programele pentru care nu se organizează probe de aptitudini perioada de înscriere se prelungeşte
cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.

Art.8 a) Toate activităţile legate de participarea candidaţilor la concursul de admitere se
desfăşoară sub conducerea decanului şi a comisiei de admitere aprobată prin decizia rectorului, în
locaţii şi baze sportive adecvate concursurilor de admitere.

b) Denumirea domeniilor şi programelor de studii, numărul de locuri (subvenţionate de la buget
şi cu taxă) pentru fiecare din programele de studii, metodologia de organizare şi desfăşurare a
concursului de admitere în Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, precum şi sediile,
locaţiile şi bazele sportive utilizate în cadrul concursurilor de admitere se fac publice prin afişare la
sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.9 a) Cifrele de şcolarizare pentru programele de studii universitare de licenţă şi de master,
pentru care Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică organizează concurs de admitere în
anul universitar 2017-2018 sunt stabilite pe baza propunerilor Consiliului Facultăţii, în limitele
capacităţii instituţionale hotărâte prin rapoartele de evaluări externe efectuate de ARACIS cu ocazia
autorizării provizorii/acreditării.

b) Cifrele de şcolarizare pentru locurile „fără taxă” la studii universitare de licenţă şi de master
sunt cele stabilite prin Decizie a Rectorului Universităţii din Piteşti, în limita cifrelor de şcolarizare
stabilite de M.E.N.

c) Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de doctorat şi a burselor alocate
de M.E.N. se face prin decizia Rectorului Universităţii din Piteşti în limita cifrelor de şcolarizare
stabilite de M.E.N., pe baza propunerilor făcute în Consiliul Şcolii Doctorale al Universităţii din
Piteşti.

Art.10 a) Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu
înscrierea dosarului la concurs.

b) În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită,
candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate programele de studii pentru care se
organizează concurs de admitere în Facultate de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică şi pentru care
admiterea se realizează prin aceleaşi condiţii.

c) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:



- Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat ȋn activitate sunt scutiți de plata taxelor de
ȋnscriere la concursurile de admitere ȋn ȋnvățământul superior și beneficiază de gratuitate la
cazare ȋn cămine;

- bursieri ai statului român;
- orfani de ambii părinţi;
- copiii eroilor martiri din revoluţia din decembrie 1989;
- copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti;
- cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- copii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
d) Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza

actelor originale prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin categoriilor enumerate anterior.
e) Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată în cadrul Universităţii

din Piteşti.

CAPITOLUL II
ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

II.1 Candidaţii la concursul de admitere

Art.11 a) Au dreptul să participe la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de
licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).

b) În cazul îndeplinirii condiţiilor menţionate la alin. a) se aplică prevederile art. 4 alin. a) şi b)
din prezenta metodologie.

Art.12 a) Un candidat poate participa la admitere la mai multe programe de studii de licenţă
din Universitatea din Piteşti sau în alte instituţii de învăţământ superior din ţară.

b) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student concomitent la cel mult două programe
de studii universitare, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă.

c) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program
de studii de licenţă, într-o singură instituţie de învăţământ.

Art.13 Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului de scurtă durată pot continua studiile în
acelaşi program sau într-un program înrudit cu specializarea absolvită, numai în regim de studii “cu
taxă” pe toată durata şcolarizării, cu respectarea art. 142 din Legea educației naționale nr.1/2011.

II.2 Desfăşurarea concursului de admitere în anul I

Art.14 Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se efectuează la sediile Universităţii din
Piteşti, în perioadele precizate în prezenta metodologie.

b) Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, se constituie Comisia
de admitere pe facultate, prin decizia Rectorului Universităţii din Piteşti. Înscrierea candidaţilor la
concursul de admitere este organizată de Comisia de admitere pe Facultate, conform graficului anunţat
şi aprobat de Senatul Universităţii. Aceasta desemnează persoanele responsabile de preluarea şi
verificarea dosarelor de concurs ale candidaţilor, efectuarea înscrierii şi eliberarea legitimaţiilor de
concurs (în caz de conformitate).



c) Prezentarea legitimaţiei de concurs, însoţită de cartea de identitate la probele concursului de
admitere este obligatorie şi condiţionează primirea în examen.

Art.15 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt următoarele:
a) eseul motivaţional, datat şi semnat (cu excepţia candidaţilor la programul de studii de licenţă

Asistenţă medicală generală);
b) dosar tip mapă (pus la dispoziţie candidaţilor la admitere, în cuantumul taxei de înscriere la

concurs);
c) fişa conţinând datele personale ale candidatului (pusă la dispoziţie candidaţilor la înscriere)

completată şi semnată de candidat, conform Anexei 1;
d) fişa de înscriere în concurs (pusă la dispoziţia candidaţilor la înscriere), conform Anexei 2a;
e) 2 fotografii tip buletin;
f) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii

promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare dacă are consemnată şi media de
bacalaureat şi notele la probele scrise); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale,
la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta :
- copie a diplomei de bacalaureat (sau a adeverinţei); în adeverința eliberată de instituțiile

de învățământ se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul
de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

- adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.

g) foaia matricolă pentru anii de liceu, în original sau copie;
h) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, pentru studenţii care urmează un alt program

de studii;
i) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va

restitui posesorului);
j) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va

restitui posesorului);
k) avizul medical cu menţiunea „apt pentru efort fizic”/ „clinic sănătos”;
l) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere la concurs în valoare de 100 lei;
m) acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (dacă este cazul);
n) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la

concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art.16 a) Comisia de admitere la programele de studiu organizate de Facultatea de Ştiinţe,
Educaţie Fizică şi Informatică odată constituită, preia sarcinile privind pregătirea, organizarea,
îndrumarea şi controlul concursului de admitere, de la înscrierea candidaţilor până la încheierea
concursului (inclusiv analizarea contestaţiilor), asigurând deplina legalitate a desfăşurării acestuia.
Comisia de admitere pe facultate va face cunoscută Metodologia de organizare şi desfăşurare a
concursului de admitere prin publicare pe pagina web a facultăţii şi prin afişare la sediile facultăţii.

b) Comisiei de admitere îi revin, în plus, următoarele atribuţii:
- instruieşte personalul care efectuează înscrierea pentru aplicarea corectă şi

nediscriminatorie a prevederilor prezentei metodologii;
- verifică actele din dosarele acestora;
- stabileşte comisiile care rezolvă contestaţiile;
- controlează înscrierea corectă pe liste a candidaţilor declaraţi admişi sau respinşi.



Art.17 În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită,
candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii
dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Art.18 a) La programul de studii de licenţă din domeniul Sănătate, media de admitere se
calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;
- nota obţinută la testul grilă, cu o pondere de 50%;

b) La programele de studii de licenţă din domeniile Chimie, Ştiinţa mediului, Biologie,
Horticultură, Inginerie energetică, Ingineria mediului, Psihologie şi Kinetoterapie, media de admitere
se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;
- nota la proba la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la care elevul poate opta ȋn
conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmată, cu o pondere de 50%;

c) La programele de studii de licenţă din domeniile Informatică, Matematică, media de
admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 75%;
- nota maximă de la bacalaureat la Matematică sau de la Informatică, cu o pondere de 25%.

În cazul în care candidatul nu a susţinut la bacalaureat nici proba de matematică și nici de
informatică, media generală de admitere va fi dată de formula: max{0,75  media_generală_bacalaureat; 5}.

d) La programele de studii de licenţă din domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, media de
admitere se calculează astfel:

- proba vocaţională pe ramuri de sport la alegere -75%.
- media examenului de bacalaureat – 25%.

e) Programele de licență prevăzute la Art. 18. la lit. a), b), c) și d) formează patru categorii de
programe de licență; pentru fiecare categorie admiterea se realizează în aceleași condiţii de concurs.

e) Ramurile de sport la care se pot susţine probe sportive la alegere sunt următoarele: atletism,
baschet, dans sportiv, fotbal, gimnastică artistică, gimnastică ritmică, handbal, înot, judo, kaiac-canoe,
karate-do, lupte, tenis de câmp, tenis de masă, volei.

Art.19 Media se calculează păstrând doar primele două zecimale, fără rotunjire. Media minimă
de admitere este 5,00 (cinci).

Art.20 a) Candidaţii înscrişi care au obţinut calificativul ADMIS la probele eliminatorii (probă
de aptitudini medico-sportivă, proba practică pentru testarea capacităţilor sportive, respectiv minim
nota 5 la proba vocaţională pe ramuri de sport) sunt ordonaţi în ordinea descrescătoare a mediilor,
calculate conform prezentului regulament.

b) Admiterea în anul universitar 2017/2018 se face în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care
admiterea se realizează prin aceleaşi condiţii de concurs şi după opţiunile candidaţilor pentru
programele de concurs (opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi opţiuni pentru locurile cu taxă),
în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studiu, astfel:

- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale;
- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta poate
ocupa un loc la opţiunea I îl ocupă, dacă la acea opţiune nu mai sunt locuri, se testează
dacă poate ocupa un loc la opţiunea a II-a; dacă mai sunt locuri la această opţiune va ocupa
un loc, iar dacă nici aici nu mai sunt locuri se testează dacă poate ocupa un loc la opţiunea
a III-a ş.a.m.d. până la ultima opţiune;



- se trece la candidatul următor şi operaţiunile se reiau începând cu prima opţiune a
acestuia.

c) În cazul în care un cadidat optează pentru mai multe categorii de programe de licență pentru
care admiterea se realizează prin aceleaşi condiţii de concurs admiterea se va realiza astfel:

1) dacă pentru prima opţiune din lista de opțiuni a candidatului a fost găsit un loc disponibil
atunci candidatului i se acordă acest loc.

2) dacă nu există loc disponibil pentru prima opţiune din lista de opțiuni a candidatului,
atunci i se acordă, în ordinea opţiunilor, câte un loc, dacă este disponibil,  la fiecare
categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi
condiţii de concurs.

d) departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se va face pe baza
următoarelor criterii:

1. media la examenul de bacalaureat;
2. media la prima probă scrisă la Limba și literatura romȃnă (Ea) în cadrul

examenului de bacalaureat
3. media la a doua probă scrisă, proba la Matematică sau Istorie ȋn funcție de filieră

(Ec)/nota obţinută la proba vocaţională pe ramuri de sport, probă la alegere/media multianuală;
e) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea

locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare
program de studii, conform metodologiei de admitere a Facultății de Științe, Educație fizică și
Informatică.

Art.21 Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere pe
facultate, avizate de comisia de admitere pe universitate, se fac publice prin afişare, cu respectarea
datelor din tabelul 1, din prezenta metodologie.

Art.22 Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 ore de la ora afişării rezultatelor, la
secretariatul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică între orele 9-16. După depăşirea
acestui termen nu se mai acceptă nicio contestaţie. Comisia de admitere pe facultate analizează
contestaţiile şi comunică rezultatele acestora în ziua următoare depunerii lor, la ora 9.00, prin afişare la
sediul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. La cerere, analiza contestaţiei se poate face
cu participarea contestatarului.

Art.23 a) În cazul în care, în urma analizei contestaţiilor, se constată greşeli în calcularea
mediei de admitere, transcrierea ei pe documentele de concurs sau stabilirea ordinii de clasificare, se
acţionează pentru corectarea acestora. Candidatul căruia i s-a modificat media de admitere poate fi
declarat admis la una din opţiunile solicitate în fişa de înscriere, dacă noua medie de admitere calculată
este mai mare decât aceea a ultimului candidat admis la opţiunea respectivă.

b) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Art.24 La proba practică de aptitudini sportive şi medico-sportive nu se admit contestaţii.

Art.25 a) Candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate sau locuri cu taxă trebuie să se
înmatriculeze în perioada precizată în tabelul 1, ca studenţi în anul I de studii universitare de licenţă.
Înmatricularea se face la secretariatul facultăţii pe baza următoarelor acte:
- cererea tip de înmatriculare completată şi semnată (pusă la dispoziţia candidaţilor de către

facultate, în care vor fi cuprinse datele solicitate în Anexa 1 la O.M.  3.313 / 2012);



- diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
- foaia matricolă (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare de 100 de lei;
- dovada de achitare a 1000 lei din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii în care

a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar  2017-2018;
- contractul de studii și Anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat.

b) Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele
de studii în original.

c) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la granturile de studii au obligaţia să
depună, până la data prevăzută de metodologia proprie de admitere, diploma de
bacalaureat/licenţă/disertaţie sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de
bacalaureat  în  sesiunea 2017,  în  original,  la  secretariatul  facultăţii.

d) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei în original, din vina
exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit în tabelul 1 din prezenta metodologie, duce la
pierderea locului finanţat prin grantul de studii.

e) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin
decizia rectorului.

f) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi.

Art.26 Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii de înscrieri din iulie pe locuri
subvenţionate sau pe locuri cu taxă, care nu se înmatriculează în perioada prevăzută în tabelul 1, îşi
pierd calitatea de „admis”. La sfârşitul perioadei de înmatriculare se va afişa lista locurilor rămase
libere.

Art.27 a) În situaţia în care după perioada de înmatriculare din sesiunea iulie 2017, rămân
neocupate locuri subvenţionate din fonduri publice, locurile rămase libere se redistribuie în data de
31.07.2017 următorilor candidaţi înmatriculaţi pe locurile cu taxă, în ordinea mediilor pentru fiecare
program, fără redistribuirea între programe.

b) Candidatul declarat admis pe loc subvenționat la un program de studii, care renunță la
acesta, înmatriculându-se pe un loc “cu taxă” la un alt program de studii pentru care și-a exprimat
opțiunea prin fișa de înscriere, nu mai are posibilitatea să ocupe un loc subvenționat în anul
universitar 2017-2018.

c) După redistribuire, lista candidaţilor admişi în urma concursului de admitere sesiunea iulie
2017, înmatriculaţi la fiecare program în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare
la avizierul facultăţii.

Art.28 a) În situaţia în care după înmatriculările din sesiunea iulie 2017, rămân locuri
neocupate, se organizează o nouă sesiune de admitere în luna septembrie, conform programului din
tabelul 1, după aceeaşi metodologie din sesiunea din iulie.

b) Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din septembrie care nu s-au înmatriculat în
perioada prevăzută în tabelul 1 îşi pierd această calitate, iar locurile rămase libere se distribuie
următorilor candidaţi care, în urma concursului de admitere au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), în
ordinea mediilor pentru fiecare program de studiu, fără redistribuire între programe.

c) Redistribuirea se face în ziua de 16 septembrie 2017, iar înmatricularea candidaţilor admişi
în urma redistribuirii se face în data de 17 septembrie 2016.



d) După redistribuire, listele candidaţilor admişi în urma concursului de admitere 2016,
înmatriculaţi la fiecare domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare la
avizierul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

e) În situaţia în care, după înmatriculare, la data de 17 septembrie 2016, sunt programe la care
numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic decât numărul minim al formaţiilor de licenţă stabilite
de Senatul Universităţii, în anul universitar 2017-2018, după o fundamentare financiară prealabilă, nu
se organizează şcolarizarea la programele respective.

f) În condiţiile de la litera e) candidaţii înmatriculaţi pot să opteze pentru înmatricularea prin
redistribuire, cu locul obţinut în urma concursului de admitere, la orice alt program de studii din
categoria de programe de licență pentru care admiterea s-a realizat prin aceleaşi condiţii de concurs, iar
în cazul în care nu sunt locuri disponibile se poate înmatricula la orice alt program de studii din cadrul
facultăţii, în condiţiile respectării cifrelor de şcolarizare aprobate.

II.3 Desfăşurarea admiterii pentru candidații la al doilea domeniu de studii sau pentru
candidații la continuarea studiilor (absolvenți cu diplomă de absolvire conform Legii 84 / 1995)

Art.29 Activităţile privind admiterea pentru continuarea studiilor sau pentru al doilea
program de studii are loc în luna septembrie, conform tabelului 1 din prezenta metodologie și se
completează cu activitatea de întocmire a fișelor de echivalare, care va fi finalizată, astfel:
(1) pentru sesiunea din luna iulie 2017 - până la data de 25 iulie;
(2)  pentru sesiunea din luna septembrie 2017 - până la data de 12 septembrie.

Art.30. Pe baza prevederilor Procedurii de echivalare a studiilor, Cod: PL-71-05, referitoare la
REGULI DE ECHIVALARE și a cererii de echivalare depusă de candidat, Comisia de echivalare
constituită la nivelul facultății întocmește fișa de echivalare și propune anul în care urmează a se
înscrie candidatul, diferenţele pe care urmează să le susţină în vederea echivalării studiilor efectuate
cu cele ale programului de studii solicitat şi afişează rezultatele.

Art.31. Un candidat admis în anul I, în urma parcurgerii procedurii de echivalare poate să fie
înmatriculat în an superior doar în condițiile în care nu se depășește cifra de școlarizare aprobată
pentru programul respectiv.

Art.32. În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune următoarele
documente:

a) chestionarul de testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive;
b) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la

concurs);
c) fişa conţinând datele personale ale candidatului (pusă la dispoziţie candidaţilor la înscriere)

completată şi semnată de candidat), conform Anexei 1;
d) cerere de înscriere, pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele menționate

în Anexa 2a;
e) 2 fotografii tip buletin;
f) diplomă  de  bacalaureat în original sau  diplomă  echivalentă sau  adeverinţă eliberată

de instituţia de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală, notele
de la probele din examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a
fost eliberată diploma (adeverinţa este valabilă pentru absolvenţii din anul şcolar 2017);

g) diploma de absolvire a învăţământului universitar (original sau copie);



h) anexa cu note/suplimentul de diplomă pentru studiile absolvite (original sau copie);
i) cerere de echivalare;
j) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul

se va restitui posesorului);
k) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul

se va restitui posesorului);
l) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere, în valoare de 100 lei;
m) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la

înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Art. 33. a) Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi şi devin studenţi pe baza următoarelor acte:
1) cererea de înmatriculare, depusă de candidat la secretariatul facultăţii în

perioada de timp specificată în tabelul nr. 1;
2) chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
3) dovada de achitare a 1000 lei din valoarea taxei de şcolarizare aferentă

programului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul
universitar 2017-2018;

4) Contractul de studii şi anexa pentru anul de studii în care a fost înscris, semnate
de candidat.

b) Candidaţii înmatriculați pe locuri subvenționate vor prezenta documentele în original până la
sfârşitul perioadei de înmatriculare, conform tabelului 1.

c) Înmatricularea candidaţilor  declaraţi  admişi  în  urma  concursului  de  admitere  se  face  prin
decizie a rectorului.

d) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul / programele de studii la care au
fost admişi.

II.4. Înmatricularea olimpicilor

Art.34 a) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor
liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la concursurile şcolare internaţionale
recunoscute de M.E.N, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere,
pe locuri finanţate de la buget.

b) Candidaţii care au obţinut distincţii la concursurile şcolare naţionale sau pe grupe de ţări
(premiile I, II, III şi menţiuni), recunoscute de M.E.N., altele decât cele de la lit. a), pot fi înmatriculaţi
fără admitere, pe locuri subvenţionate, în cadrul numărului de locuri alocate, la domenii de studii de
licenţă corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.

c) Candidaţii care au obţinut medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale,
Campionatele Europene (juniori, tineret, seniori) la orice ramură de sport, pot fi înmatriculaţi fără
admitere, pe locuri subvenţionate, în cadrul numărului de locuri alocate, la domenii de studii de licenţă
corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.

d) Candidaţii care se înscriu în categoriile de la punctele a), b) şi c) vor depune la dosarul de
înscriere documentele justificative (diplomă, distincţie, medalie, clasamente oficiale, pagini web).
După primirea avizului comisiei de admitere, candidatul îşi completează dosarul de înmatriculare şi
dobândeşte calitatea de student.



e) comisia de admitere pe facultate are obligaţia să anunţe modificarea numărului de locuri
subvenţionate scoase la concurs, ca urmare a ocupării lor de către candidaţii încadraţi la lit. a), b) şi c)
prin afişare la sediul facultăţii.

f) Candidaţii care prezintă documente justificative neadevărate intră, împreună cu organul
emitent, sub incidenţa legii privind falsul şi uzul de fals în folos personal material.



CAPITOLUL III
ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER

III.1 – Candidaţii la concursul de admitere

Art.35 a) Candidaţii la admiterea pentru studii universitare de master sunt absolvenţi cu
diplomă de licenţă sau echivalentă.

b) În condiţiile de la lit. a) sunt consideraţi absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
- Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă obţinute conform Legii
288/2004.
- Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor de lungă durată organizate conform
Legii învăţământului nr. 84/1995;

c) În regulamentele proprii de admitere ale facultăților se vor introduce toate condițiile de
admitere cerute de legislația în vigoare pe care candidatul trebuie să le cunoască la înscriere, în
conformitate cu prevederile art.138 din Legea 1/2011 și anume specializarea de la forma de învățământ
IF/IFR/ID să se regăsească într-o Hotarâre de Guvern la înmatricularea în anul I de studii.

Art.36 a) Un candidat poate participa la admitere în mai multe programe de master, indiferent
de instituţia de învăţământ ofertantă;

b) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat concomitent la cel mult două programe de studii,
indiferent de instituţia de învăţământ care le oferă.

c) Un candidat poate fi admis la un singur program de master pe loc finanţat din fonduri
publice şi numai într-o singură instituţie de învăţământ superior.

d) Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii de
master care va fi finanţat prin granturi de studii prin depunerea diplomei de licenţă sau echivalentă, în
original, la facultatea care doreşte să o urmeze.

III. 2. Desfăşurarea concursului de admitere
Art.37 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la programele de masterat sunt:

a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la
concurs);

b) fişa conţinând datele personale ale candidatului (pusă la dispoziţie candidaţilor la înscriere)
completată şi semnată de candidat), conform Anexei 1;

c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele solicitate în
Anexa 2b);

d) 2 fotografii tip buletin;
e) diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează

absolvenţii promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi
media de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte
programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta:
- copia diplomei de licenţă / absolvire sau a adeverinţei înlocuitoare;
- adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă
la altă facultate;
- copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.

f) foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);
g) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va



restitui posesorului);
h) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va

restitui posesorului);
i) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
j) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
k) certificat de competenţă lingvistică pentru candidaţii care se înscriu la cursurile cu predare în

limba engleză;
l) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la

concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate
din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Art.38 a) Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează la sediile Universităţii din Piteşti, în
perioadele prezentate în tabelul din prezenta metodologie.

b) Secretariatul facultăţii primeşte şi verifică dosarul de concurs al candidatului, efectuează
înscrierea şi eliberează legitimaţia de concurs.

c) Situaţia înscrierilor se va afişa zilnic la avizierul facultăţii, destinat concursului de admitere.

Art.39 a) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la
concursul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, precum și în
ordinea opțiunilor precizate de candidat în fișa de înscriere (opţiuni pentru locurile finanţate de la
buget şi opţiuni pentru locurile cu taxă), astfel:

- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale;
- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta poate

ocupa un loc la prima opţiune îl ocupă iar, dacă la acea opţiune nu mai sunt locuri, se
testează dacă poate ocupa un loc la opţiunea a II-a; dacă mai sunt locuri la această
opţiune va ocupa un loc, iar dacă nici aici nu mai sunt locuri se testează dacă poate
ocupa un loc la opţiunea a III-a ş.a.m.d. până la ultima opţiune;

- se trece la candidatul următor şi operaţiunile se reiau începând cu prima opţiune a acestuia.
b) Admiterea se face pe baza metodologiei proprii fiecărui program studii universitare de

masterat. Metodologiile proprii pentru fiecare program de studii universitare de masterat sunt
prezentate în Anexele 6a...6k.

c) Departajarea candidaţilor cu medii egale se face în funcţie de criteriile prevăzute în
metodologiile proprii de admitere ale programelor de master conform cu Anexele 6a...6j.

d) În cazul neprecizării condițiilor de departajare la Alin. c), departajarea candidaţilor cu medii
egale, admişi pe locuri “fără taxă”, ori “cu taxă”, se face pe baza următoarelor criterii:

1. au prioritate candidaţii al căror domeniu de licenţă coincide cu domeniul masterului;
2. media examenului de licenţă.

f) La Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, la programele de masterat pentru
care tematica probei scrise este aceeaşi, candidaţii pot candida, cu un singur dosar. La programele de
masterat pentru care tematica probei de evaluare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive este
diferită, cu un singur dosar, se poate candida doar pentru un program.

Art.40 Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în
tabelul 2.

Art.41 a) Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute în urma
calculării mediei generale şi după opţiunile candidaţilor pentru locurile “fără taxă”, ori pentru locurile
“cu taxă”.



b) În situaţia în care, după înmatriculare, sunt programe la care numărul studenţilor
înmatriculaţi este mai mic decât numărul minim al formaţiilor de master stabilite de Senatul
Universităţii, în anul universitar 2017-2018, nu se organizează şcolarizarea programelor respective.

c) Admiterea la programele de studii universitare de master este condiţionată de obţinerea a
minim nota 6,00 (şase) la examenul de admitere.

d) Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la avizierul facultăţii la datele
menţionate în tabelul 2.

e) În spiritul art.153, alin.(1) din Legea nr.1/2011, potrivit căreia formarea specialiştilor de
nivel 7 din EGF/CEC şi Cadrul Naţional al Calificărilor presupune două cicluri de studii universitare
în domeniu, pentru locurile subvenţionate candidează absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă din
domeniul specific şi din domenii conexe sau complementare.

Art.42 a) Candidaţii declaraţi admişi se înmatriculează în perioada de înmatriculări prevăzută
în tabelul 2;

b) Înmatricularea se face pe baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);
- diploma de absolvire a studiilor universitare cu care a participat la concurs (în original

pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
- dovada de achitare a 1000 din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii

în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2017/2018;
- Contractul de studii semnat de candidat;

c) Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar
actele de studii în original;

d) Un candidat poate beneficia, potrivit legii nr. 1/2011, art. 142, alin.(6), de finanţare de la
buget pentru un singur program de master.

Art.43 a) Candidaţii declaraţi admişi care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzută în
tabelul 2 îşi pierd această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie următorilor candidaţi care
în urma concursului de admitere au obţinut media minimă 6,00 (șase), în ordinea mediilor pentru
fiecare program de masterat, fără redistribuire între programe;

b) Redistribuirea se face în data de 16 septembrie 2017, iar înmatricularea candidaţilor admişi
prin redistribuire se face în data de 17 septembrie;

c) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere 2017 și
înmatriculaţi la fiecare program de studii se face publică prin afişare la avizierul facultăţii;

d) Studenții înmatriculați pe locuri subvenționate vor prezenta documentele în original până
la termenul menţionat în tabelul 2 din prezenta metodologie .

Art.44 a) În situaţia în care, după înmatriculare, la data de 17 septembrie 2017, sunt programe
la care numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic decât numărul minim al formaţiilor de master
stabilite de Senatul Universităţii, în anul universitar 2017-2018 nu se organizează şcolarizarea pentru
programele respective, cu excepția programelor de master cu predare în limbi străine/
internaționalizate, pentru care numărul minim de studenți este de 15;

b) În condițiile de la litera a), candidații înmatriculați vor fi redistribuiți, prioritar, la
programele de studii din domeniul respectiv, cu respectarea cifrelor de școlarizare aprobate;

c) În condiţiile în care la programele de studii din domeniul respectiv au fost completate
toate locurile scoase la concurs, în vederea redistribuirii candidații înmatriculați pot opta pentru



un alt program de studii din cadrul facultății, dacă există locuri neocupate în urma concursului de
admitere.

Art.45 a) Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la Comisia de admitere pe
facultate.

b) La cerere, analiza contestaţiilor se poate face cu participarea contestatorului.
c) Depunerea contestaţiilor, soluţionarea lor şi comunicarea rezultatelor se face în termenul

prevăzut în tabelul 2.
d) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
e) La probele orale nu se admit contestaţii.

CAPITOLUL IV
ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

IV. 1. Candidaţii la concursul de admitere

Art.46 a) La concursul de admitere la doctorat se pot înscrie absolvenţi ai studiilor universitare
de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă eliberate până în anul absolvirii
primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă
durată).

b) În condiţiile de la lit. a) pot candida la admitere fără nicio discriminare, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele de şcolarizare, atât cetăţeni români cât şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

IV. 2. Desfăşurarea concursului de admitere

Art.47 Înscrierea candidaţilor la concurs conform metodologiilor proprii de admitere a FSEFI,
la sediul fiecărei facultăţi organizatoare de studii universitare de doctorat, în domeniul solicitat de
candidat, după o metodologie stabilită de Consiliul Şcolii Doctorale aparținând Universității din
Piteşti.

Art.48 Organizarea și desfășurarea concursului de admitere este prevăzută pentru fiecare
domeniu de studii în metodologiile proprii de admitere ale facultăţilor acreditate I.O.S.U.D.

Art.49 Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea
examenului de admitere, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.50 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt prevăzute în Regulamentul
I.O.S.U.D al Universităţii din Piteşti. Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la
secretariatul Şcolii doctorale un dosar de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) Cerere de înscriere
b) Fişă personală de înscriere
c) Curriculum vitae.
d) Lista de lucrări publicate.
e) Copii legalizate de pe:

- diplome de absolvire (licenţă, masterat);
- foi matricole (licenţă, masterat);
- diploma de bacalaureat;
- certificat de naştere;
- certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

f) Chitanţă privind plata taxei de înscriere.
g) Copie buletin/carte de identitate.



h) Declarație pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară, pe locuri bugetate, la
studii universitare de doctorat.

Art.51 Admiterea la studiile universitare de doctorat în Domeniul Informatică se face în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere care se calculează ca sumă a următoarelor valori:

- 50% din media obţinută pentru activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări ştiinţifice etc.)
- 30% din media obţinută pentru pregătirea postuniversitară în domeniul informaticii;
- 20% din media obţinută la interviul susţinut în faţa comisiei.

Pentru departajarea candidaţilor care au aceeaşi medie de admitere, se ţine cont, în ordine, de
activitatea ştiinţifică, performanţele realizate în pregătirea postuniversitară în domeniul informaticii şi
de media examenului de finalizare a studiilor al ultimei forme de învăţământ absolvite.

Art.52 Admiterea la studiile universitare de doctorat în Domeniul Matematică se face în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere care se calculează ca sumă a următoarelor valori:
- 10% din media obţinută pentru activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări ştiinţifice etc.)
- 30% din media obţinută pentru pregătirea postuniversitară în domeniul matematicii;
- 60% din media obţinută la interviul susţinut în faţa comisiei.

Pentru departajarea candidaţilor care au aceeaşi medie de admitere, se ţine cont, în ordine, de
activitatea ştiinţifică, performanţele realizate în pregătirea postuniversitară în domeniul matematicii şi
de media examenului de finalizare a studiilor al ultimei forme de învăţământ absolvite.

Art.53 a)Proba de specialitate pentru admiterea la programul de studii de doctorat în
domeniul Ştiinţa Sportului şi Educţiei fizice constă din prezentarea orală a preocupărilor proprii de
cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de
doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere.

b) Cu prilejul susținerii probei de specialitate candidaţii sunt apreciaţi în raport cu nivelul de
pregătire şi informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării şi cu
capacitatea de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) pentru o temă de
cercetare.

c) Fiecare dintre membrii comisiilor pentru susţinerea probei de specialitate pentru admiterea la
doctorat acordă fiecărui candidat câte o notă (întreagă), de la 1 la 10.

d) Media obţinută la proba de specialitate pentru admiterea la doctorat este media aritmetică a
notelor de la 1 la 10, acordate de membrii comisiei la examinare.

e) Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obţinută la proba de
specialitate pentru admiterea la doctorat şi media examenului de licenţă / master, după caz, conform
Regulamentul de admitere la nivelul Universităţii din Piteşti.

f) Candidaţii la concursul de admitere trebuie să aibe la examenele de finalizare studii minim
nota 8,00 (opt) ( nota 8,00 la licenţă sau minim media 8,00 la licenţă şi master).

g) Media generală de admitere trebuie să fie minim 7,00 (șapte).
h) Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au aceeaşi medie se vor

utiliza, în această ordine, următoarele criterii: a) media obţinută la proba de specialitate; b) media
generală a anilor de studii de licenţă.

i) Pentru fiecare candidat se întocmeşte o fişă de examinare, după modelul din Anexa 4, a
Metodologiei de admitere a CSUD, Universitatea din Piteşti.

Art.54 Eventualele contestaţii privind rezultatele probei de specialitate pentru admiterea la
doctorat se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretariatul Şcolii doctorale la
nivelul căreia s-a organizat comisia de susţinere a probei.



Art.55 Directorul Şcolii doctorale la care s-a depus contestaţia propune, iar Rectorul UPIT
numeşte prin decizie, în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, o comisie de specialişti
pentru rezolvarea acesteia, alcătuită dintr-un preşedinte şi 2 membri.

Art.56 Comisia numită de Rectorul UPIT trebuie să rezolve contestaţia în termen de 24 de ore
de la numire, să opereze eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului de admitere la
doctorat şi să comunice candidatului rezultatul, în scris.

Art.57 La probele orale nu se admit contestaţii.

Art.58 Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în sesiunea septembrie, în
conformitate cu programul de desfăşurare al concursului de admitere prezentat în Tabelul 3.

Tabelul 3. Programul de desfăşurare al concursului de admitere la studiile universitare de
doctorat

Activitatea Perioada de desfăşurare în sesiunea
septembrie-octombrie

Înscrierea candidaţilor 11 septembrie – 25 septembrie 2017
Susţinerea probei de specialitate 26 - 28 septembrie 2017
Afişarea rezultatelor 28  septembrie 2017
Înmatricularea 28 – 31 septembrie 2017

Art.59 Listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat sunt validate prin semnare de
către Directorul Şcolii doctorale şi Rectorul UPIT şi se afişează apoi la avizierul Secretariatului Şcolii
doctorale.

Art.60 CSUD decide redistribuirea între Şcoli doctorale a eventualelor locuri neocupate.
Art.61 Candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna, împreună cu conducătorul de

doctorat, directorul Şcolii doctorale şi cu Rectorul UPIT, contractul de studii universitare de doctorat.
Art.62 Candidaţii declaraţi admişi şi care au semnat contractul de studii universitare de

doctorat sunt înmatriculaţi şi dobândesc calitatea de doctoranzi.

CAPITOLUL V
ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE LA PROGRAMELE DE CONVERSIE

PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

V.1. Candidaţii la concursul de admitere
Art.63 La programele de conversie profesională se pot înscrie cadrele didactice încadrate în

sistemul de învățământ preuniversitar cu diplomă de licență sau echivalentă.

Art.64 Programele de conversie profesională se pot organiza cu finanțare din fonduri europene,
în regim cu taxă sau cu finanțare din alte surse.

V.2. Desfăşurarea concursului de admitere în anul I
Art.65 (1) Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt:
a. fişă de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, conform Anexei 1 la O.M.

3313/2012);
b. două fotografii (format 3×4cm.);
c. diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă acesteia; candidaţii care anterior s-

au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta:
- copie legalizată a diplomei de bacalaureat;



- adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior;

d. foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie legalizată);
e. diploma de absolvire a învăţământului universitar (original sau copie legalizată);
f. anexa cu note/suplimentul de diplomă pentru studiile absolvite (original sau copie legalizată);
g. adeverință eliberată de instituția de învățământ preuniversitar din care să rezulte

încadrarea ca titular sau suplinitor;
h. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua

specializare);
i. certificat de naştere (copie legalizată);
j. aviz medical eliberat de medicul de familie;
k. chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
l. acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
m. candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la

concurs, atestatul de recunoaștere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din
cadrul Ministerului Educației Naţionale.

(2) Facultatea pune la dispoziţia candidatului, în cuantumul taxei de înscriere, un dosar tip mapă şi fişa
de înscriere.

Art.66 (1) Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în
Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești (Tabel 1), la sediul
facultăţii. Secretariatul facultăţii primeşte şi verifică dosarul de concurs al candidatului, efectuează
înscrierea şi eliberează Legitimaţia de concurs. Pe fişa de înscriere, candidatul completează o listă de
opţiuni în care include, în ordinea preferinţei, unul sau mai multe programe de conversie profesională
din cadrul Facultăţii de Științe, Educație Fizică și Informatică.

(2) Situaţia înscrierilor se va afişa zilnic la avizierul facultăţii destinat concursului de admitere.

Art.67 (a) Admiterea la programele de conversie profesională se desfăşoară în două sesiuni:
sesiunea 1 de înscriere şi înmatriculare în luna iulie, respectiv sesiunea 2 de înscriere şi înmatriculare
din luna septembrie.

(b) Admiterea, în toate etapele ei, se face în ordinea descrescătoare a mediilor, în funcţie de
opţiunile candidaţilor pentru programele de conversie profesională din concurs.

(c) Media generală de admitere este media examenului de licență.
(d) Departajarea candidaţilor cu medii egale se face în funcţie de:
i) media generală de la bacalaureat;
ii) media la prima probă scrisă la Limba și literatura romȃnă (Ea) în cadrul examenului de
bacalaureat.

Art.68 Rezultatele concursului de admitere se comunică, după fiecare etapă, prin afişare la
datele menţionate în calendarul concursului de admitere (Tabel 1).

Art.69 (1) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi, în anul I, numai pe baza
următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii, în perioada de înmatriculări precizată în calendarul
concursului de admitere (Tabel 1);

- cerere tip de înmatriculare la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică (pusă la
dispoziţia candidaţilor de către facultate, în care vor fi cuprinse datele solicitate în Anexa 1 la
O.M.  3313/2012);



- diploma de bacalaureat;
- diploma de absolvire a învăţământului universitar (original sau copie legalizată);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
- dovada de achitare a 1000 din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii la
care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2017/2018, pentru
studenţii admişi pe locuri „cu taxă”;
- Contractul de studii şi Anexa la contract pentru anul I.

(4) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admiși în urma concursului de admitere se face prin decizia
rectorului. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în registrul matricol sub un număr unic
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de conversie la care au fost
admiși.

Art.70 Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii iulie 2017 care nu s-au înmatriculat în
perioada prevăzută în calendarul concursului de admitere (Tabel 1), pierd această calitate.

Art.71 (a) În sesiunea iulie nu se modifică cifrele de şcolarizare stabilite în fișele de
fundamentare a programelor de conversie profesională și aprobate de M.E.N.

(c) La închierea etapei de înmatriculare din sesiunea iulie a concursului de admitere, lista
candidaţilor admişi se face publică prin afişare la avizierul facultăţii.

(d) Locurile rămase libere după încheierea sesiunii iulie se scot la concurs în sesiunea
septembrie, în perioadele precizate în calendarul concursului de admitere (Tabel 1).

Art.72 (a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie, rămân locuri neocupate, se
organizează o nouă sesiune de admitere în luna septembrie, conform calendarul concursului de
admitere (Tabel 1), respectându-se metodologia de desfăşurare a examenului de admitere din sesiunea
iulie.

(b) Candidaţii declaraţi admişi în urma etapei de înscriere din sesiunea septembrie, care nu s-au
înmatriculat în perioada prevăzută în calendarul concursului de admitere (Tabel 1), îşi pierd această
calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie următorilor candidaţi care în urma concursului de
admitere au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), în ordinea mediilor pentru fiecare program de
conversie, fără redistribuire între programe.

(c) Redistribuirea se face în ziua de 17 septembrie 2017, iar înmatricularea candidaților admiși
prin redistribuire se face în data de 18 septembrie 2017.

(d) Locurile rămase libere în urma etapei de înmatriculări din sesiunea septembrie se distribuie
celorlalte domenii din cadrul Facultăţii de Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică,
proporţional cu numărul candidaţilor înmatriculaţi pe locuri „cu taxă”.

(e) În cazul în care, la una din specializări, nu se poate constitui formaţie de studiu în anul
universitar pentru care se organizează concursul de admitere, candidaţii declaraţi admişi sunt distribuiţi
la programele pentru care se pot constitui serii de predare, în funcţie de opţiunile candidaţilor.
Distribuirea se face cu păstrarea formei de şcolarizare („cu taxă”).

(f) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere 2016,
înmatriculaţi la fiecare specializare, în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare la
avizierul facultăţii.

Art.73 a) Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la comisia de admitere pe
facultate. La cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului. Depunerea şi
comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termenul precizat în programul concursului de
admitere.

b) Decizia comisiei de contestații este definitivă.



CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

Art.74 În situaţiile în care prezenta metodologie va prezenta neconcordanţe cu eventualele
documente legate de desfăşurarea concursurilor de admitere pentru anul 2017/2018 emise de M.E.N.
sau cu Regulamentul de admitere al Universităţii din Piteşti, după data aprobării lui în Consiliul
Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, Consiliul facultăţii este împuternicit să facă
adaptarea corespunzătoare a regulamentului, în sensul cerut de acestea şi să facă publice toate
eventualele modificări prin publicarea lor la sediul facultăţii.

DECAN,

Conf. univ. dr. George Mihail MAN



Anexa 1
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Nr. dosar concurs........................

Secţiunea 1.1. Date personale1 ale candidatului/studentului cu cetăţenie română/stăină
1. Numele de familie

(din certificatul de naştere)
2. Numele de familie actual

(conform actului doveditor din dosar)
după căsăstorie

înfiere
modificare la cerere

3. Prenumele tatălui
mamei24. Iniţialele

5. CNP3

6. Data naşterii Anul
Luna
Ziua

7. Locul naşterii Ţara de origine
Judeţul/(Ţara4)

Localitatea
8. Sexul F

M
9. Starea civilă 5 Căsătorit(ă)

Necăsătorit(ă)
Divorţat(ă)

Văduv(ă)
10. Starea socială6 specială Orfan de un părinte

Orfan de ambii părinţi
Provenit din case de copii

Provenit din familie monoparentale
11 Cetăţenia Română cu domiciliul în România

Română cu domiciliul în străinătate
Alte cetăţenii

Cetăţenie anterioară (după caz)
12. Etnia7

13. Domiciliul stabil Ţara
Judeţul8/(Ţara9)

Oraşul
Comuna

Satul

Adresa (str.,nr, bl., sc., et., ap.,
sector)10

14. Actul de identitate/Documentul de
călătorie11

Seria
Numărul
Eliberat

Data eliberării
Perioada de valabilitate

15. Alte date personale ale
candidatului/studentului

Telefon
Adresă e-mail

16. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (se bifează pe bază de acte)

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (dupã caz).
2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentalã).
3 Sau alt cod de identificare personalã, pentru candidaţii/studenţii cetăţeni strãini.
4 Numai pentru candidaţii/studenţii cetăţeni strãini.
5 Poate sã nu fie declaratã.
6 Se aplicã numai candidaţilor/studenţilor cu o situaţie socialã specialã.
7 Numai pentru candidaţii/studenţii români (poate sã nu fie declaratã).
8 Numai pentru candidaţii/studenţii români.
9 Numai pentru candidaţii/studenţii strãini.
10 inclusiv pentru candidaţii/studenţii cetăţeni strãini.
11 Documentul de cãlãtorie - numai pentru candidaţii cetăţeni strãini (act de identitate pentru cetãţenii UE/SEE sau paşaport pentru
studenţii strãini cu altã cetãţenie decât UE/SEE).



Secţiunea I.3.a – Date12 privind pregãtirea anterioarã a candidatului*12 (absolvent de liceu)
1. Studiile preuniversitare

absolvite, nivel liceu
Instituţia unde a absolvit

Ţara
Localitatea

Judeţul
Profilul/Domeniul

Durata studiilor
Anul absolvirii

Forma de învăţământ zi seral FR ID

2. Date de identificare ale
diplomei

Tipul13

Seria
Numărul
Emisă de

Anul emiterii
Numărul foii matricole

3. Alte observaţii (pentru
candidatul care a
absolvit studii anterioare
în străinătate)

Vizarea/recunoaşterea diplomei prezentate
(Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene-acorduri
bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior  şi CNRED din
MECS)

Nr./seria actului de recunoaştere/echivalare
(eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene ,
direcţia generală învăţământ superior şi CNRED)14

Secţiunea I.3.b – Date privind pregãtirea anterioarã a candidatului*15 (absolvent de învăţământ universitar)
1. Studiile universitare absolvite Prima formă absolvită A doua formă absolvită

Ţara
Localitatea

Judeţul
Denumirea instituţiei de învăţământ superior

Facultatea
Domeniul/Profilul

Programul de studii/Specializarea
Titlul obţinut

Forma de învăţământ Zi FR ID Seral Zi FR ID Seral

Forma de finanţare a studiilor
buget taxă buget taxă

Durata studiilor (nr.ani sau semestre)
Anul absolvirii

2. Date de identificare ale actului de studii Prima formă absolvită A doua formă absolvită
Tipul16

Seria
Numărul
Emisă de

Anul emiterii
Numărul foii matricole/supliment diplomă

3. Alte observaţii )pentru
cazurile în care candidatul a
absolvit studii anterioare în
străinătate

Vizarea/recunoaşterea diplomei prezentate
(Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene-acorduri
bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior  şi CNRED din
MECS)

Nr./seria actului de recunoaştere/echivalare
(eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene,
direcţia generală învăţământ superior şi CNRED)17

12 Pentru candidatul strãin care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul care atestã recunoaşterea/echivalarea
studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul MECS), care permit înscrierea în învãţãmântul superior.
13 diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate
14 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în strãinãtate sau pentru candidaţii strãini.
15 pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea
studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din MECS) care permit înscrierea în învăţământul superior.
16 diploma/diploma de licenţă/echivalentă/diploma de master
17 Se aplicã şi pentru candidaţii români care au finalizat studii anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini.

Semnatura candidatului,



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea IULIE / SEPTEMBRIE 2017

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea

de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică pe baza actelor anexate la dosar   Da  Nu 

7. Declar că m-am înscris la examenul de admitere cu următoarele medii:

Media la examenul de
bacalaureat (M1) 50% / Nota

la testul grilă (M2) 50%

(AMG)

Media la examenul de
bacalaureat (M1) 50% / Nota la

proba Ed) din cadrul
examenului de bacalaureat –

proba la alegere (M2) 50%

Media la examenul de
bacalaureat (M1) 75% /

Matematică sau Informatică
(M2) 25%

Media la examenul de
bacalaureat (M1)  25% /

proba vocaţională pe ramuri
de sport la alegere (M2) 75%

M1 M1 M1 M1
M2 M2(Ed) M2(M/I) M2(PV)

Media de admitere
50%M1+50%M2=

Media de admitere
50%*M1+50%*M2=

Media de admitere
75%*M1+25%*M2=

Media de admitere
25%*M1+75%*M2 =

*Ed – a treia probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat; M/I - Matematică sau Informatică; PV - proba vocaţională pe ramuri de sport la alegere

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea IULIE/SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din
Piteşti la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):
 Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

L.S.

Loc fotografie



---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 27-30 iulie 2017, pentru
concursul de admitere din luna iulie, şi în perioada 14-15 septembrie 2017, pentru concursul de admitere din
luna septembrie pe baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile „fără taxă”);
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea iulie 2017, dar care nu s-au înmatriculat până la data  de 30
iulie, respectiv cei „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data de 15
septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de 1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile candidaţilor, în ordinea
cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele (specializările) de concurs, conform Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul
că neînmatricularea mea în anul I, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi
disponibilizarea locului ocupat.

9. Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)
Tabel 1

Ordinea
dorită

Programul (specializarea)1 şi forma de şcolarizare2

C B E H IM IF ETN K TO
Bu
ge
t

Ta
xă

Bu
ge
t

Ta
xă

Bu
ge
t

Ta
xă

Bu
ge
t

Ta
xă

Bu
ge
t

Ta
xă

Bu
ge
t

Ta
xă

Bu
ge
t

Ta
xă

Bu
ge
t

Ta
xă

Bu
ge
t

Ta
xă

Opţ. 1
Opţ. 2
Opţ. 3
Opţ. 4
Opţ. 5
Opţ. 6
Opţ. 7
Opţ. 8
Opţ. 9
Opţ.10
Opţ.11
Opţ.12
Opţ.13
Opţ. 14
Opţ. 15
Opţ. 16
Opţ. 17
Opţ. 18

1 C – Chimie, B – Biologie, E – Ecologie, H – Horticultură, IM – Ingineria mediului, IF – Inginerie fizică, ETN – Energetică şi
tehnologii nucleare, K – Kinetoterapie, TO – Terapie ocupationala, M – Matematică, I - Informatică
2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxa

10. Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)
Tabel 2 Tabel 3

Ordinea
dorită

Programul (specializarea)1 şi forma de
şcolarizare2

M- Matematică I- Informatică
Taxă Buget Taxă Buget

Opţ. 1
Opţ. 2
Opţ. 3
Opţ. 4

1M – Matematică; I – Informatică
2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu
taxă

Tabel 4

Ordinea
dorită

Programul (specializarea)1 şi forma de
şcolarizare2

EFS SPM
Taxă Buget Taxă Buget

Opţ. 1
Opţ. 2
Opţ. 3
Opţ. 4

1EFS – Educaţie Fizică şi Sportivă, SPM – Sport şi
Performanţă Motrică
2Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu
taxă

Ordinea
dorită

Programul (specializarea)1 şi forma de
şcolarizare2

AMG- Asistenţă Medicală
Taxă Buget

Opţ. 1
Opţ. 2

1AMG- Asistenţă medicală generală
2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu
taxă

11.Dacă este cazul, de opțiuni bifate în mai multe
tabele, se va scrie ordinea categoriilor de programe
(1,2,3,4) pentru care admiterea se realizează în
aceleași condiții de concurs:

Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4

Semnătura candidatului,



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2b

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

la programul de studii de masterat ..............................................................................

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe baza actelor anexate la dosar   Da  Nu 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în anul I la studii masterale, în perioada
stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi disponibilizarea locului
ocupat.

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă în: ORIGINAL COPIE
 Diplomă de bacalaureat ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

L.S.

Loc fotografie



8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele
(specializările) de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în
anul I la studii masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de
„admis” şi disponibilizarea locului ocupat.

9.Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)

Ordinea dorită

Programul
ABHPN1 PP1

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Opţiunea 1
Opţiunea principală
Opţiunea 2 Redistribuire în caz
de nereuşită la opţiunea 1
Opţiunea 3 Redistribuire în caz
de nereuşită la primele două
opţiuni
Opţiunea 4 Redistribuire în caz
de nereuşită la primele trei
opţiuni

1PP – Protecţia plantelor, ABHPN – Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultură şi  protecţia naturii,
2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxa

Data......................... Semnătura candidatului..........................................

---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 14-15 septembrie 2016, pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă
 Diploma de bacalaureat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data
de 15 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de  1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2b

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

la programul de studii de masterat ..............................................................................

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe baza actelor anexate la dosar   Da  Nu 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în anul I la studii masterale, în perioada
stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi disponibilizarea locului
ocupat.

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă în: ORIGINAL COPIE
 Diplomă de bacalaureat ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

Loc fotografie



L.S.

8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele
(specializările) de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în
anul I la studii masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de
„admis” şi disponibilizarea locului ocupat.

9.Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)

Ordinea dorită

Programul
AISN1

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Opţiunea 1
Opţiunea principală
Opţiunea 2 Redistribuire în caz
de nereuşită la opţiunea 1

1AISN – Aplicaţii interdisciplinare în ştiinteţe naturii
2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxa

Data......................... Semnătura candidatului..........................................

---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 14-15 septembrie 2016, pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă
 Diploma de bacalaureat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data
de 15 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de  1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2b

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

la programul de studii de masterat ..............................................................................

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe baza actelor anexate la dosar   Da  Nu 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în anul I la studii masterale, în perioada
stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi disponibilizarea locului
ocupat.

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă în: ORIGINAL COPIE
 Diplomă de bacalaureat ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

L.S.

Loc fotografie



8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele
(specializările) de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în
anul I la studii masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de
„admis” şi disponibilizarea locului ocupat.

9.Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)

Ordinea dorită

Programul
ABHPN1 PP1

Bu
ge t2

Ta
xă 2

Bu
ge t2

Ta
xă 2

Opţiunea 1
Opţiunea principală
Opţiunea 2 Redistribuire în caz
de nereuşită la opţiunea 1
Opţiunea 3 Redistribuire în caz
de nereuşită la primele două
opţiuni
Opţiunea 4 Redistribuire în caz
de nereuşită la primele trei
opţiuni

1PP – Protecţia plantelor, ABHPN – Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultură şi  protecţia naturii,
2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxa

Data......................... Semnătura candidatului..........................................

---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 14-15 septembrie 2016, pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă
 Diploma de bacalaureat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data
de 15 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de  1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2b

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

la programul de studii de masterat ..............................................................................

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe baza actelor anexate la dosar   Da  Nu 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în anul I la studii masterale, în perioada
stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi disponibilizarea locului
ocupat.

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă în: ORIGINAL COPIE
 Diplomă de bacalaureat ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

L.S.

Loc fotografie



8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele
(specializările) de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în
anul I la studii masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de
„admis” şi disponibilizarea locului ocupat.

9.Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)

Ordinea dorită

Programul
BM1

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Opţiunea 1
Opţiunea principală
Opţiunea 2 Redistribuire în caz de
nereuşită la opţiunea 1
1BM – Biologie medicală

2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxa

Data......................... Semnătura candidatului..........................................

---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 14-15 septembrie 2016, pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă
 Diploma de bacalaureat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data
de 15 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de  1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2b

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

la programul de studii de masterat ..............................................................................

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe baza actelor anexate la dosar   Da  Nu 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în anul I la studii masterale, în perioada
stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi disponibilizarea locului
ocupat.

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă în: ORIGINAL COPIE
 Diplomă de bacalaureat ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

Loc fotografie



L.S.

8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele
(specializările) de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în
anul I la studii masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de
„admis” şi disponibilizarea locului ocupat.

9.Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)

Ordinea dorită

Programul
MPM1

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Opţiunea 1
Opţiunea principală
Opţiunea 2 Redistribuire în caz de
nereuşită la opţiunea 1
1MPM – Monitorizare şi protecţia mediului

2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxa

Data......................... Semnătura candidatului..........................................

---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 14-15 septembrie 2016, pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă
 Diploma de bacalaureat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data
de 15 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de  1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2b

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

la programul de studii de masterat ..............................................................................

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe baza actelor anexate la dosar   Da  Nu 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în anul I la studii masterale, în perioada
stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi disponibilizarea locului
ocupat.

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă în: ORIGINAL COPIE
 Diplomă de bacalaureat ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

L.S.

Loc fotografie



8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele
(specializările) de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în
anul I la studii masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de
„admis” şi disponibilizarea locului ocupat.

9.Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)

Ordinea dorită

Programul
MTN1

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Opţiunea 1
Opţiunea principală
Opţiunea 2 Redistribuire în caz de
nereuşită la opţiunea 1
1MTN – Materiale şi tehnologii nucleare

2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxa

Data......................... Semnătura candidatului..........................................

---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 14-15 septembrie 2016, pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă
 Diploma de bacalaureat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data
de 15 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de  1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2b

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

la programul de studii de masterat ..............................................................................

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe baza actelor anexate la dosar Da  Nu 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în anul I la studii masterale, în perioada
stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi disponibilizarea locului
ocupat.

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă în: ORIGINAL COPIE
 Diplomă de bacalaureat ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

L.S.

Loc fotografie



8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele
(specializările) de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în
anul I la studii masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de
„admis” şi disponibilizarea locului ocupat.

9.Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)

Ordinea dorită

Programul
TDD1

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Opţiunea 1
Opţiunea principală
Opţiunea 2 Redistribuire în caz de
nereuşită la opţiunea 1
1TDD – Tehnologii pentru dezvoltare durabilă

2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxă

Data......................... Semnătura candidatului..........................................

---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 14-15 septembrie 2016, pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă
 Diploma de bacalaureat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data
de 15 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de  1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2b

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

la programul de studii de masterat ..............................................................................

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe baza actelor anexate la dosar   Da  Nu 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în anul I la studii masterale, în perioada
stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi disponibilizarea locului
ocupat.

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă în: ORIGINAL COPIE
 Diplomă de bacalaureat ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

L.S.

Loc fotografie



8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele
(specializările) de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în
anul I la studii masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de
„admis” şi disponibilizarea locului ocupat.

9.Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)

Ordinea dorită

Programul
KPD1

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Opţiunea 1
Opţiunea principală
Opţiunea 2 Redistribuire în caz de
nereuşită la opţiunea 1
1KPD –Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi

2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxa

Data......................... Semnătura candidatului..........................................

---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 14-15 septembrie 2016, pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă
 Diploma de bacalaureat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data
de 15 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de  1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2b

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

la programul de studii de masterat ..............................................................................

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe baza actelor anexate la dosar   Da  Nu 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în anul I la studii masterale, în perioada
stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi disponibilizarea locului
ocupat.

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă în: ORIGINAL COPIE
 Diplomă de bacalaureat ORIGINAL COPIE
 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

L.S.

Loc fotografie



8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele
(specializările) de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în
anul I la studii masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de
„admis” şi disponibilizarea locului ocupat.

9.Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)

Ordinea dorită

Programul
PS1 AMCE1 STATL1

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Opţiunea 1
Opţiunea principală

Opţiunea 2 Redistribuire în caz de
nereuşită la opţiunea 1
Opţiunea 3 Redistribuire în caz de
nereuşită la primele două opţiuni
Opţiunea 4 Redistribuire în caz de
nereuşită la primele trei opţiuni
Opţiunea 5 Redistribuire în caz de
nereuşită la primele patru opţiuni
Opţiunea 4 Redistribuire în caz de
nereuşită la primele cinci opţiuni

1PS –Performanţă în sport; AMCE - Activităţi motrice curriculare şi extracurriulare; STATL - Sport, turism şi activităţi
de timp liberâ
2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxa

Data......................... Semnătura candidatului..........................................

---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 14-15 septembrie 2016, pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă
 Diploma de bacalaureat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data
de 15 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de  1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2b

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

la programul de studii de masterat ..............................................................................

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe baza actelor anexate la dosar   Da  Nu 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în anul I la studii
masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi
disponibilizarea locului ocupat.

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):

 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE

 Foaie matricolă/ supliment la diplomă în: ORIGINAL COPIE

 Diplomă de bacalaureat ORIGINAL COPIE

 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

L.S.

Loc fotografie



8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele
(specializările) de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în
anul I la studii masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de
„admis” şi disponibilizarea locului ocupat.

9.Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)

Ordinea dorită

Programul
MA1 MD1

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Opţiunea 1
Opţiunea principală
Opţiunea 2 Redistribuire în caz
de nereuşită la opţiunea 1
Opţiunea 3 Redistribuire în caz
de nereuşită la primele două
opţiuni
Opţiunea 4 Redistribuire în caz
de nereuşită la primele trei opţiuni

1MA –Matematică aplicată; MD – Matematică didactică
2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxa

Data......................... Semnătura candidatului..........................................

---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 14-15 septembrie 2016, pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă
 Diploma de bacalaureat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data
de 15 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de  1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



Concurs de admitere – 2017
Anexa 2b

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cod numeric personal Nr. Dosar

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

la programul de studii de masterat ..............................................................................

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar)

2. Data şi locul naşterii:..............................................................................................................................
3. Adresa şi telefonul la care candidatul poate fi găsit în perioadele concursurilor de admitere.........

..............................................................................................................................................................................
4. Mai sunt student la: Universitatea .................................... Facultatea .................................................................
5. Am absolvit în anul ............................... Universitatea ....................................................................................

Facultatea..............................................................................................cu durata studiilor de .................ani
6. Solicit scutirea de plată a taxei de înscriere, conform Art. 10 (c) din Metodologia de admitere la Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe baza actelor anexate la dosar   Da  Nu 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în anul I la studii
masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de „admis” şi
disponibilizarea locului ocupat.

.........................................se completează de către secretariatul de înscriere .............................................

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

LEGITIMAŢIE DE CONCURS
Nr. Dosar

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului

s-a înscris pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Înscrierea a fost făcută în baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă):

 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă în ORIGINAL COPIE

 Foaie matricolă/ supliment la diplomă în: ORIGINAL COPIE

 Diplomă de bacalaureat ORIGINAL COPIE

 Foaie matricolă în: ORIGINAL COPIE

Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs

Data ................................... Preşedintele comisiei de admitere
......................................................

L.S.

Loc fotografie



8. Am luat la cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin prezenta fişă de înscriere în concurs, pentru programele
(specializările) de concurs, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. De asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea  mea în
anul I la studii masterale, în perioada stabilită de comisia de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de
„admis” şi disponibilizarea locului ocupat.

9.Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „X” în spaţiul corespunzător din tabelul următor)

Ordinea dorită

Programul
TAPI (în limba

engleză)1 MPMSS1 MAPI (în limba
engleză)1

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Bu
ge

t2

Ta
xă

2

Opţiunea 1
Opţiunea principală
Opţiunea 2 Redistribuire în caz de
nereuşită la opţiunea 1
Opţiunea 3 Redistribuire în caz de
nereuşită la primele două opţiuni
Opţiunea 4 Redistribuire în caz de
nereuşită la primele trei opţiuni
Opţiunea 5 Redistribuire în caz de
nereuşită la primele patru opţiuni
Opţiunea 6 Redistribuire în caz de
nereuşită la primele cinci opţiuni

1TAPI – Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei (în limba engleză); MPMSS – Modelarea, proiectarea şi
managementul sistemelor software; MAPI - Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei
2 Locuri subvenţionate de la bugetul de stat / locuri cu taxa

Data......................... Semnătura candidatului..........................................

---------------------------------------------- linia de detaşare ------------------------------------------------------------

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 14-15 septembrie 2016, pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii:
 Cerere tip de înmatriculare;
 Diploma de licenţă/ absolvire sau diplomă echivalentă
 Foaie matricolă/ supliment la diplomă
 Diploma de bacalaureat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să opteze
pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea septembrie 2017 şi care nu s-au înmatriculat până la data
de 15 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.

Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2017/2018 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare achitate în
perioadele de admitere, până la data de  1 octombrie 2017. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare,
înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.

Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înscrierea la concursul de admitere şi pentru
înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere.



ANEXA 3

TRASEU APLICATIV CRONOMETRAT
Băieți
1. sărituri în lungime de pe loc, 2 sau 3, pentru a depășii distanța de 3 metrii
2. mers în echilibru pe banca de gimnastică, pe partea subțire
3. flotări – 10 repetări
4. alergare de viteză înapoi la punctul de start
5. aruncarea a 4 mingii (diferite mărimi) la o distanță de peste 8 m, de pe un genunchi
6. alergare de viteză în partea opusă a sălii (15 m)
7. două rostogoliri
8. trecere peste lada de gimnastică așezată transversal
9. târâre pe coate și genunchi pe două saltele așezate pe lungime
10. sărituri în pătrat, ce are o lungime de 3/3 m (în ordine crescătoare)
11. ocolire a 5 jaloane cu o minge deasupra capului
12. alergare de viteză până la capătul sălii
Fete
1. sărituri în lungime de pe loc, 2 sau 3, pentru a depășii distanța de 2,5 metrii
2. mers în echilibru pe banca de gimnastică pe partea subțire
3. flotări – 5 repetări
4. alergare de viteză înapoi spre punctul de start
5. aruncarea a 4 mingii (diferite mărimi) la o distanță de peste 6 m, de pe un genunchi
6. alergare de viteză în partea opusă a sălii (15 m)
7. două rostogoliri
8. trecere peste lada de gimnastică așezată transversal
9. târâre pe coate și genunchi pe două saltele
10. sărituri în pătrat ce are o lungime de 3/3 m (în ordine crescătoare)
11. ocolire a 5 jaloane cu o minge deasupra capului
12. alergare de viteză până la capătul sălii

Nota: săriturile în pătrat se realizează pe numere, în ordine crescătore, numerele fiind trecute în pătrat într-o
formă aleatorie.
Orice greşeală se penalizează cu dpuă secunde.

Baremuri pentru calificativul ADMIS
Timp pentru băieţi 2 minute
Timp pentru fete 2 minute şi 10 secunde
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ANEXA 4

PROBA PRACTICĂ PENTRU  TESTAREA CAPACITĂŢII MOTRICE GENERALE
TRASEU TEHNICO - APLICATIV - contra cronometru

Scop: Aprecierea nivelului capacităţi motrice generale şi selecţionarea candidaţilor ce îndeplinesc cerinţe minimale
Obiective:

- Verificarea nivelului de manifestare a mecanismelor de bază a deprinderilor motrice de bază, aplicativ utilitare
şi specifice unor ramuri sportive într-o înlănţuire logică, contracronometru şi grupate în 10 staţii/secvenţe
obligatorii.

- Verificarea gradului de manifestare a calităţilor motrice de bază şi combinate, a memoriei motrice şi nivelulu i
de coordonare segmentară.

Descriere (descriere terminologică)
1. La semnal, pornire de la linia de start în dribling printre 5 jaloane aşezate la 3 m. distanţă, primul jalon se află la 5 m. de

la linia de start. Driblingul se execută cu mâna stângă pe partea stângă şi cu mâna dreaptă pe partea dreaptă.
Penalizări: - neexecutarea driblingului 2 secunde pentru trecea printre fiecare jalon.

- neexecutarea driblingului cu mâna stângă sau mâna dreaptă - câte 2 sec. penalizare pentru fiecare parte
şi driblingul printre jaloane.

2. Aruncarea la coş din alergare (executantul are dreptul la maxim 2 încercări).
Penalizări:  nereuşita încercărilor, 1 sec. penalizare pentru fiecare aruncare.

3. Alergare pe latura mică, ocolire spre stânga 900 şi rostogolire în ghemuit pe saltea.
Penalizări: neexecutarea rostogolirii 2 sec. penalizare.

4. Ocolire spre stânga şi sărituri pe ambele picioare peste 5 garduri (înălţimea 50 cm. pentru B, 40 cm. pentru F.) distanţa
între garduri 1m.

Penalizări: - neexecutarea corectă a săriturilor 1 sec. penalizare
- doborârea gardurilor 2 sec. penalizare pentru fiecare gard.

5. Alergare pe banca de gimnastică înclinată, cu un capăt sprijinit pe lada aşezată transversal, săritură dreaptă cu aterizare
în stand

Penalizări: - neexecutarea alergării pe banca înclinată (mers sau cădere) - 2 sec. penalizare.
- neexecutarea săriturii drepte de pe două picioare - 2 sec. penalizare
- aterizare dură - 2 sec. penalizare

6. Alergare 3 m., ridicarea mingii de volei de pe sol şi executarea a 5 preluări de jos cu 2 mâini la înălţimea minimă de 1m.
Penalizări: - executarea preluărilor cu pumnul la înâlţime mai mică de 1 m., 1 sec. penalizare pentru fiecare.

- executarea preluărilor necontrolate şi la înălţime mai mare de 2 m., 1 sec. penalizare.
7. Aşezarea mingii pe sol la punct marcat şi efectuarea a 10 flotări la banca de gimnastică B. şi 5 flotări la banca de

gimnastică F.
Penalizări: - executarea cu bazinul prăbuşit (corpul în extensie) 1 sec. penalizare pentru fiecare flotare.

- îndoirea sau întinderea incompletă a braţelor, 1sec. penalizare pentru fiecare flotare.
8. Alergare şi ocolire la stânga (900) pe distanţa de 4 m şi deplasare laterală cu atingerea băncii de gimnastică stânga –

dreapta de 4 ori pe partea stângă şi de 4 ori pe partea dreaptă.
Penalizări: - neatingerea băncii în deplasare 1 sec. penalizare pentru fiecare deplasare (dreapta sau stânga).

9. Sărituri din ghemuit în ghemuit, 7 sărituri B., 5 sărituri F., cu lungimea unei sărituri, minim 1,20 m lungime pentru
fiecare săritură.

Penalizări: - săritură mai mică de 1,20 m, 2 sec. penalizare pentru fiecare săritură.
- îndoirea incompletă a genunchilor, 2 sec. penalizare pentru fiecare săritură.
- lipsa de coordonare în executarea săriturilor, 2 sec. penalizare.

10. Mişcări de coordonare.
1. Din stând cu palmele pe umăr, săritură cu depărtarea picioarelor, dreptul înainte stângul înapoi, braţul drept

lateral, stângul sus.
2. Revenire prin săritură în stând, palmele pe umăr.
3. Săritură cu depărtarea picioarelor, stângul înainte dreptul înapoi, braţul stâng lateral, dreptul sus.
4. Revenire prin săritură în stând, palmele pe umăr.
5. Săritură în depărtat lateral, braţul drept înainte, braţul stâng, sus.
6. Revenire prin săritură în stând, palmele pe umăr.
7. Săritură în depărtat lateral, braţul stâng înainte, braţul drept sus.
8. Revenire prin săritură în stând.
Penalizări: - pentru fiecare lipsă de coordonare a mişcărilor de braţe şi picioare, câte 1 sec. penalizare.

Baremuri pentru calificativul ADMIS
Timp pentru băieţi 1 minut şi 45 secunde
Timp pentru fete 1 minut şi 30 secunde
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TEST DE PREGĂTIRE MOTRICĂ GENERALĂ
(TRASEU TEHNICO - APLICATIV - contra cronometru)

Start

6 m

1

2

3

8

5

4

7

9

10

6

Min. 1m. lung. sărit.
7 sărit. B.
5 sărit. F.

Mişcări de
coordonare

Final

Rostogolire
în ghemuit

Flotări: 10 B. /  5 F.

5 preluări control
cu mingea de volei
la 1 m. înălţime

0,50 B /  0,40 F
la 1 m distanţă
între ele

8 deplasări
5 m

3 m

Alergare pe
banca înclinată,
săritură dreaptă
cu aterizare

sărituri pe
ambele picioare

Aruncarea la coş
din alergare
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ANEXA 5
PROBĂ VOCAŢIONALĂ PE RAMURI DE SPORT

Structuri impuse candidaţilor
ATLETISM

Testarea constă din efectuarea unei probe combinate - triatlon - care cuprinde:
- alergarea pe 60 m plat sau alergare pe 800 m, la alegere, cu start la alegere, de jos sau din picioare, la

comandă;
- săritura în lungime cu elan, procedeu la alegere;
- aruncarea greutăţii cu sau fără elan (procedeu la alegere).
1. Metodologia de organizare şi susţinere a testului la atletism.
a) - ordinea de desfăşurare a probelor triatlonului este următoarea: 60 m plat, săritura în lungime , aruncarea

greutăţii;
b) – prin excepţie, candidaţii care optează pentru proba de 800 m, vor avea următoarea ordine: săritura în

lungime, aruncarea greutăţii, 800 m;
c) - candidaţii sunt obligaţi să participe la susţinerea tuturor probelor triatlonului; abandonul ori

neprezentarea la una din probe atrage eliminarea candidatului din concurs;
d) - candidaţii pot folosi orice echipament regulamentar pentru susţinerea probelor;
e) - grupele de candidaţi se constituie pe sexe;
f) - înaintea începerii susţinerii probelor din cadrul triatlonului fiecărei grupe de candidaţi (12-16 în grupă) i

se asigură un timp suficient de pregătire a organismului pentru efort.
1.1. Alergarea pe 60 m plat:
1.1.1. Candidaţii pot opta pentru startul de jos sau startul din picioare; în ambele procedee plecarea se face

la comandă.
1.1.2. Se cronometrează individual, la mişcare.
1.1.3. Alergarea se efectuează în serii de câte doi candidaţi, pe culoare.
1.1.4. Timpul realizat de fiecare candidat se transformă în puncte după tabela prezentată în anexa 1.
1.2. Săritura în lungime cu elan:
1.2.1. Candidatul poate alege procedeul folosit în executarea săriturii.
1.2.2. Bătaia este liberă (nu este obligatoriu să se bată pe prag).
1.2.3. Lungimea săriturii se măsoară locul de bătaie (vârful tălpii) şi până la cea mai apropiată urmă lăsată

de concurent în groapa cu nisip (faţă de locul de bătaie), indiferent cu care parte a corpului.
1.2.4. Candidaţii au dreptul la două încercări, efectuate în ordinea în care sunt constituite grupele; se

punctează cea mai bună performanţă.
1.2.5. Cea mai bună performanţă înregistrată de fiecare concurent se transformă în puncte după tabela

prezentată în anexa 1.
1.2.6. Se respectă celelalte prevederi din regulamentul de desfăşurare a competiţiilor de atletism cu privire

la săritura în lungime.
1.3. Aruncarea greutăţii:
1.3.1. Candidaţii pot efectua aruncarea fără sau cu elan, procedeul folosit fiind la alegere.
1.3.2. Suprafaţa de elan şi zona de recepţie au dimensiunile şi caracteristicile corespunzător prevederilor

regulamentului concursurilor de atletism.
1.3.3. Candidaţii au dreptul la 2 (două) încercări, punctându-se cea mai bună dintre acestea, conform

prevederilor tabelei de punctaj din tabelul 1.
1.3.4. Încercările se execută succesiv (una după alta) de către fiecare candidat.
1.3.5. Materialele utilizate în concurs vor avea greutatea corespunzătoare categoriei juniori I, respectiv

7,257 kg pentru băieţi şi 4,00 kg pentru fete.
1.4. Alergarea pe 800 m plat:
1.4.1. Alergarea se efectuaează în serii de câte 8 – 16 candidaţi.
1.4.2. Startul din picioare, plecarea la comandă şi cronometrarea la comandă.
1.4.3. Timpul realizat de fiecare candidat se transformă în puncte, conform tabelei.
2. Aprecierea candidaţilor:
2.1. Performanţele realizate de fiecare candidat în probele triatlonului se punctează conform tabelului de

punctaj prezentată în tabelul 1.
2.2. Punctajul general este realizat prin adiţionarea punctelor de la fiecare probă şi se echivalează în note de

la unu la zece, conform tabelei prezentată în tabelul 2.
2.3. Candidatul (a) care participă la o probă, dar abandonează datorită accidentării primeşte zero puncte (ori

punctajul corespunzător performanţei realizate până în momentul accidentării). Candidatul care nu se prezintă la o
probă, ori este descalificat pentru abateri de la regulament, este eliminat din concursul de admitere.
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Tabelul 1
Tabela de punctaj privind transformarea

performanţelor fiecărei probe a triatlonului în puncte

Puncte
60 m Plat

(sec.)

Săritura în
lungime cu

elan (m)

Aruncarea
greutăţii (m) 800 m (min.)

Puncte

B F B F B F B F
1000 6.6 7.5 6.60 5.40 13.00 12.00 1:55 2:15 1000
950 6.8 7.7 6.30 5.10 11.00 10.00 1:58 2:18 950
900 7.0 7.9 6.00 4.80 9.00 8.00 2:03 2:20 900
850 7.4 8.2 5.70 4.50 8.00 7.50 2:06 2:25 850
800 7.6 8.4 5.50 4.30 7.50 7.00 2:09 2:30 800
750 7.8 8.6 5.30 4.10 7.00 6.50 2:12 2:35 750
700 8.0 8.8 5.10 4.00 6.50 6.00 2:14 2:40 700
650 8.2 9.0 5.00 3.90 6.40 5.50 2:16 2:42 650
600 8.4 9.2 4.90 3.80 6.30 5.00 2:18 2:44 600
550 8.6 9.4 4.80 3.70 6.00 4.80 2:20 2:46 550
500 8.8 9.6 4.70 3.60 5.80 4.70 2:22 2:48 500
450 9.0 9.8 4.60 3.50 5.70 4.60 2:24 2:50 450
400 9.1 10.0 4.50 3.40 5.60 4.50 2:26 2:51 400
350 9.2 10.1 4.40 3.30 5.50 4.30 2:28 2:53 350
300 9.3 10.2 4.30 3.20 5.40 4.20 2:30 2:55 300
250 9.4 10.3 4.20 3.10 5.30 4.10 2:32 2:57 250
200 9.5 10.4 4.10 3.00 5.20 4.00 2:34 2:59 200
150 9.6 10.5 4.00 2.90 5.00 3.90 2:36 3:00 150
100 9.7 10.6 3.90 2.80 4.80 3.80 2:38 3:10 100
50 9.8 10.7 3.80 2.70 4.60 3.70 2:40 3:15 50

Tabelul 2
Tabel pentru echivalarea totalului punctelor în note

Notă Punctaj Notă
B F

10 2500 2400 10
9,5 2300 2200 9,5
9,0 2100 2000 9,0
8,5 1900 1800 8,5
8,0 1800 1700 8,0
7,5 1700 1600 7,5
7,0 1600 1500 7,0
6,5 1500 1400 6,5
6,0 1400 1300 6,0
5,5 1300 1200 5,5
5,0 1200 1100 5,0
4,5 1100 1000 4,5
4,0 1050 950 4,0
3,5 1000 900 3,5
3,0 950 850 3,0
2,5 900 800 2,5
2,0 850 750 2,0
1,5 800 700 1,5
1,0 750 650 1,0

Notă: Pentru punctajele intermediare, necuprinse în prezenta tabelă de punctaj, notele se acordă în funcţie
de valoarea intervalului dintre notele menţionate.

Exemplu: pentru un candidat - băiat - care acumulează 2400 puncte.
Intervalul dintre notele 9,5 şi 10,0 (50 sutimi) este evaluat în tabelă cu 200 puncte, ceea ce înseamnă că

fiecare sutime are o valoare de patru puncte.
Diferenţa dintre 2400 puncte realizate şi valoarea imediat inferioară din tabelă este de 100 puncte.

100 puncte : 4 = 25 sutimi
9,5 + 0,25 = 9,75 - valoare ce reprezintă nota  candidatului.
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BASCHET
Joc bilateral cu respectarea regulamentului de joc, urmărind principalele elemente şi procedee

tehnice, acţiuni tactice individuale şi combinaţiile tactice colective elementare de 2 – 3 jucători, cuprinse în
aria curriculară pentru disciplina educaţie fizică şi sport din clasele IX – XII, respectând următorul punctaj:
Elemente şi procedee tehnice specifice pentru jocul de atac – apărare:
a) Poziţia fundamentală în apărare - 0,3 p
b) Deplasările în teren - 0,2 p
c) Ţinerea, prinderea şi pasarea mingii - 0,5 p
d) Opririle - 0,2 p
e) Pivotarea cu păşire - 0,2 p
f) Driblingul - 0,4 p
g) Aruncare la coş din deplasare - 0,4 p
h) Aruncare la coş de pe loc - 0,4 p
i) Aruncare la coş din săritură - 0,4 p

Acţiuni tactice individuale de atac
a) Demarcajul - 0,5 p
b) Pătrunderea - 0,5 p
c) Depăşirea - 0,5 p.
d) Intercepţia - 0,5 p
e) Scoaterea mingii din dribling - 0,5 p

C. Acţiuni tactice individuale de apărare
a) Schimbarea de adversar, alunecarea - 0,5 p
b) Recuperarea - 0,5 p
c) Blocaj defensiv - 0,5 p

D. Combinaţii tactice colective elementare de 2-3 jucători de atac
a) Combinaţia tactică: “dă şi du-te” - 0,5 p
b) Încrucişarea simplă - 0,5 p
c) Încrucişarea dublă - 0,5 p
d) Blocajul urmat de ieşirea din blocaj - 0,5 p

CAIAC KANOE

Pentru această disciplină, candidaţii vor participa la următoarele 3 (trei) teste:
Testul nr.l - Parcurgerea unui traseu de 500 m într-un caiac (kanoe) simplu "Race" la cadenţa de 90 - 95

lovituri pe minut - pentru candidaţi şi 80 - 85 lovituri pe minut - pentru candidate; se apreciază tehnica execuţiei
ciclului de padelat.

Testul nr.2 - Demonstrarea tehnicii startului şi a padelatului de parcurs.
Testul nr.3 - Demonstrarea tehnicii padelatului pe turnantă la cadenţa de fond.
Nota finală la această disciplină se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute de candidat la cele 3

(trei) teste.

DANS SPORTIV

Pentru această disciplină, candidaţii vor participa la următoarele 3 (trei) teste:
Testul nr.1 - Demonstarea individuală pe muzică a paşilor de bază din dansurile latino-americane: samba,

cha-cha-cha, rumba, jive.
Testul nr.2 - Demonstarea cu partener:
- vals lent: întoarceri dreapta, pas de închidere. A. întoarcere strânga, pas de închidere B (de 4 ori)
- tango: plimbare, lanţn progresiv, promenadă închisă (de 4 ori);
- vals vienez: întoarceri dreapta cu repetiţie 8 măsuri muzicale;
- slow-fox: pas pană, 3 paşi - paşii 1, 2 şi repetarea lor (de 4 ori);
- quickstep: sferturi de întoarcere, chasee progresiv, încrucişat înainte( de 4 ori).
Testul nr.3 - Execuţia cu partener a unui dans standard sau latino-american (la alegere) din: vals lent,

tango, vals vienez, slow-fox, quickstep, samba, cha-cha-cha, rumbă, paso.doble, jive.
Sistemul de notare:
- Testul nr.1 : 0,5 - maxim 4 puncte;
- Testul nr.2 : 0,5 - maxim 4 puncte;
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- Testul nr.3 : 0,5 - maxim 2 puncte;
Nota finală rezultă prin însumarea punctelor obţinute la cele 3 (trei) teste.
Punctajul se acordă după sistemul internaţional de arbitrare, în care se ţine cont de: - execuţia corectă din

punct de vedere muzical; - mişcarea de bază specifică fiecărui dans; - linia corpului; - lucrul activ al tălpii; -
coregrafie (testul 3).

FOTBAL
Admiterea candidaţilor la disciplina fotbal va avea în vedere Modelul jucătorului de fotbal (elev clasa a

XII-a ) din programa cuprinsă în “Aria curriculară” a Ministerului Educaţiei şi Cercetării aflată la secretariatele
liceelor în cadrul jocului bilateral conform Legilor jocului de fotbal astfel:

A. Tehnica jocului de fotbal pentru jucătorii de câmp cu şi fără minge.
Cap. I. Intrarea în posesie: preluare, deposedare - 1 p
Cap. II. Păstrarea mingii: conducerea mingii, dribling, protejarea mingii - 1 p.
Cap. III- Transmiterea mingii: lovirea mingii cu piciorul, lovirea mingii cu capul, aruncarea mingii de la margine:

- 2 p.
Cap. IV. Jocul fără minge - jucător de câmp - 1 p.

a) elemente tehnice imprumutate din atletism : mers, alergare, sărituri, deplasare în zig-zag
b) elemente tehnice împrumutate din gimnastică: căderi, rostogoliri, ridicări, amortizări etc.
c) elemente tehnice specifice jocului de fotbal: opriri bruşte, întoarceri şi porniri în altă direcţie

Tactica
- Tactica în atac individuală: depăşirea individuală, demarcarea 1p
- Tactica în atac colectivă: pasa, un – doi – ul 1, 5 p
- Tactica în apărare – individual: marcaj 1p
- Tactica în apărare colectivă – dublaj, schimb de adversar       1,5 p

Total 10 p.

B. Tehnica specială a portarului.
Cap V. Tehnica specială a portarului

1. Poziţia fundamentală
2. Prinderea mingii

3. Transmiterea mingii
4. Degajarea terenului

5. Blocarea mingii 1p

6. Devierea mingii
7 Boxarea mingii

8. Plonjonul 1p
Tactica

- Tactica  individuală în atac: 1,5 p
- Tactica colectivă în atac: 1, 5 p.
- Tactica individuală în apărare 1p
- Tactica colectivă în apărare 1p

Total 10 p.

GIMNASTICĂ  ARTISTICĂ
Candidaţii vor executa un exerciţiu acrobaric liber ales cu următoarele cerinţe obligatorii:

Exerciţiu la SOL
Masculin
1. – răsturnare înainte (valoare 1p)
2. – 2 serii acrobatice înainte sau înapoi finalizate cu salt –– 1p fiecare
3. – stând pe mâini din forţă menţinut (Valoare 1p)
4. – sfoară sau cumpănă – 1p
Durata exerciţiului va fi de 50 – 60 secunde
Feminin

1p

1p

1p
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1. – 2 serii acrobatice înainte sau înapoi finalizate cu salt  (valoare 1p fiecare)
2. – salt înainte grupat – valabil şi în serii – 0,5 p
3. – 2 serii gimnice - săritură pas legat cu săritură cu forfecare

- săritură grupat de pe 2 picioare, cu un picior întins înainte în legătură directă cu săritură
depărtată în echer. valoare 1p fiecare

4. – 1 piruetă 360o pe un picior – 1,5 p.
5. – 1 combinaţie artistică – coregrafică clară în concordanţă cu muzica – 1p
Durata exerciţiului va fi de 50 – 60 sec., pe muzică la alegere.
Valoarea exerciţiului
Notarea se face din nota 9 (nouă) pentru exerciţiile executate corect în concordanţă cu cerinţele la care se adaugă 1p
bonificaţie pentru:

- legări speciale – 0,3 p
- elemente suplimentare – 0,3 p
- elemente suplimentare de dificultate, cel puţin C. – 0,4p

Bonificaţia nu se acordă în cazul de:
- cădere
- repetarea elementului în altă combinaţie
- greşeli tehnice evidente

Aprecierea exerciţiului la sol se face conform codului de punctaj F.I.G.

GIMNASTICĂ  RITMICĂ
1. Proba de aptitudini la gimnastică ritmică, va consta în prezentarea a 2 (două) exerciţii individuale cu

obiect portativ - la alegere - din cele cinci obiecte competiţionale: coardă, cerc, minge, măciuci şi/sau panglică.
2. Normele pentru cele două obiecte alese, vor corespunde standardelor impuse de F.I.GH. şi F.R.G., la

nivelul senioarelor.
3. Durata fiecărui exerciţiu: l' -1'15".
4. Ambele exerciţii trebuie executate în totalitate cu acompaniament muzical. Exerciţiile executate fără

acompaniament muzical nu se vor evalua.
Condiţiile de prezentare ale înregistrărilor:
- muzica de acompaniament va fi înregistrată pe bandă magnetică pentru fiecare exerciţiu, prezentându-se

câte o casetă audio separată;
- înregistrarea se va face la începutul casetei şi va cuprinde: numele şi prenumele candidatei, denumirea

exerciţiului sub aspectul obiectului şi înregistrarea propriu-zisă a muncii;
- acompaniamentul muzical poate fi orchestrat sau realizat cu un singur instrument muzical;
- Pe casetă trebuie să fie scris numele candidatei şi denumirea exerciţiului.

Notă: Orice prezentare necorespunzătoare a casetei audio din partea candidatei, va fi penalizată din nota finală cu
0,50 puncte.

5. Fiecare exerciţiu va cuprinde un conţinut motric obligatoriu, conform tabelelor de cerinţe şi evaluare. În
plus, pot fi prezentate procedee tehnice suplimentare, pentru care se vor acorda bonificaţii.

6. Fiecare exerciţiu va fi apreciat din nota maximă 10 (zece), repartiţia punctelor fiind următoarea:
6.1. 3,oo p. = nota de bază maximă pentru execuţie;

candidata va fi apreciată pentru tehnica execuţiei şi realizarea exerciţiului,
penalizările acordându-se conform cerinţelor impuse de codul de punctaj în vigoare.

6.2. 6,oo p. = notă de bază maximă pentru compoziţie;
se acordă pentru respectarea cerinţelor obligatorii privind conţinutul motric, sub aspectul tehnicii corporale şi a celui
de acţionare a obiectivelor portative; cerinţele şi penalizările pentru lipăsa acestora sunt prezentate în tabelele cu
cerinţe privind conţinutul motric obligatoriu şi sistemul de evaluare al acestora.

6.3. 1,oo p.= nota maximă pentru bonificaţii.
Bonificaţiile se acordă prin adiţionarea la nota de bază, pentru compoziţie a punctelor de bonificaţie

conform următorului sistem:
a) prezentarea şi conţinutul exerciţiilor, a unor procedee tehnice suplimentare, alături de cele obligatorii
bonificaţie: 0,20 p pentru tehnica corporală;

0,20 p pentru tehnica de acţionare a obiectului
b) prezentarea unei construcţii coregrafice deosebite, în care unitatea compoziţională să reliefeze relaţia

între mişcarea corporală, cea a obiectului şi muzică.
bonificaţie; 0,20 p.
c) prezentarea în compoziţie a unei mari varietăţi în alegereas diferitelor procedee tehnice, precum şi în

maniera lor de legare şi de repartiţie pe parcursul compoziţiei.
bonificaţie: 0,20 p.
d) alegerea unui acompaniament muzical corespunzător particularităţilor candidatei, sub raportul

personalităţii acesteia şi a nivelului ei de pregătire sportivă; modul de interpretare motrică a mesajului muzical.
bonificaţie: 0,20 p.



8

Nota finală pentru această disciplină, va consta din media aritmetică a celor 2(două) note obţinute la cele
două exerciţii prezentate.

Exemplu:
Exerciţiul nr.1 Execuţie = 2,40 p

Compozitie = 5,60 p
Bonificatii = 0,40 p
TOTAL     = 8,40 p

Exercitiul nr.2 Execuţie = 3 p
Compozitie = 6 p
Bonificatii = 1 p
TOTAL = 10 p

TOTAL = 8,40 + 10 = 18,40 : 2 = 9,20 (nota finală

CERINŢE OBLIGATORII privind
conţinutul motric şi sistemul de apreciere a compoziţiei

Grupe de elemente Nr.de procedee Valoarea totală
Sărituri 2 diferite 0,20 x 2 = 0,40 p
Piruete 2 diferite 0,20 x 2 = 0,40 p
Echilibru 2 diferite 0,20 x 2 = 0,40 p
Supleţe/Val 2 diferite 0,20 x 2 = 0,40 p
Balansări 2 diferite 0,20 x 2 = 0,40 p
Variante de paşi 2 diferite 0,20 x 2 = 0,40 p
Întoarceri de pe loc sau din deplasare 2 diferite 0,20 x 2 = 0,40 p

NOTĂ: Fiecare procedeu tehnic corporal, trebuie obligatoriu coordonat cu o acţiune specifică a obiectului. Ţinerea
obiectului sau blocarea lui într-o priză fixă (statism) sau folosirea lui ca décor, se va penaliza prin neluarea în
considerare a mişcării corporale.

TEHNICA DE ACŢIONARE
a obiectelor portative

COARDĂ
Elemente obiect Nr.de acţiuni Valoarea totală
- învârtirea corzii ţinută cu ambele mâini de capete şi trecerea întregului corp peste
obiect,coordonată cu sărituri sau/şi săltări 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- lansare şi prindere 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- desprinderea unui capăt al corzii 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- rotări 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- balansări în arc, în cerc, în opt
- înfăţirări
- ricoşări
- alte forme de acţionare

2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p

CERC
Elemente obiect Nr.de acţiuni Valoarea totală
- rulări libere pe corp şi/sau pe sol 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- rotări în jurul unui ax  sau a unei părţi  corporale 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- lansare şi prindere 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- treceri prin cerc 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- elemente corporale cu trecerea unor  segmente sau a întregului corp peste
cerc

2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p

- balansări(în arc circulare în opt)
- alte tipuri de acţiuni 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p

MINGE
Elemente obiect Nr.de acţiuni Valoarea totală
- rulări libere pe corp 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- lansare şi prindere 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- ricoşări active 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- echilibrări ale mingii pe segmente
- purtări ale mingii prin diferite poziţii;
- balansări

2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p

MĂCIUCI
Elemente obiect Nr.de acţiuni Valoarea totală
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- cercuri mici 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- morişti 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- lansare şi prindere(cu ambele măciuci  sau cu 1 măciucă şi celalaltă
mânuită) 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p

- mişcări asimetrice 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- balansări(în arc,circulare în opt) 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- loviri ale măciucilor în ritmul muzicii 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p

PANGLICĂ
Elemente obiect Nr.de acţiuni Valoarea totală
- spirale 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- şerpuiri 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- lansare şi prindere 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- desprinderea baghetei cu   reapucare 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- balansări(în arc,circulare în opt) 2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p
- treceri prin sau peste un desen al

panglicii
2 diferite 0,20 x 2 =0,40 p

HANDBAL

Joc bilateral cu respectarea regulamentului de joc, urmărind procedeele tehnice şi
acţiunile tactice cuprinse în aria curriculară pentru disciplina educaţie fizică şi sport în clasele

IX – XII respectând următorul punctaj
1. Poziţia fundamentală pentru jocul de apărare - 0,5 p.
2. Deplasarea (mişcarea) în teren - 1,0 p
3.Atacarea adversarului cu mingea şi retragerea la semicerc - 1,0 p
4. Aşezarea pe teren în sistemul de apărare 6:0 - 0,5 p
5. Replierea în apărare - 0,5 p
6. Prinderea şi plasarea mingii din deplasare - 1,0 p
7. Pasele laterale cu ameninţarea succesivă a porţii - 1,0 p
8. Pasele de angajare a jucătorilor de semicerc - 0,5 p
9. Pasa lungă de contraatac - 0,5 p
10. Driblingul multiplu - 0,5 p
11. Aruncarea la poartă din săritură - 1,0 p
12. Aruncarea la poartă din plonjon - 1,0 p
13. Aruncarea la poartă din sprijin pe sol - 1,0 p

Total 10,00 p
Pentru candidaţii care doresc să fie notaţi ca portar se va folosi următorul punctaj:

1. Poziţia fundamentală - 1,0 p
2. Deplasarea în poartă - 1,5 p
3. Prinderea mingilor aruncate la poartă - 1,5 p
4. Respingerea mingilor aruncate la poartă - 1,5 p
5. Degajarea mingilor - 1,5 p
6. Plasamentul în poartă - 1,0 p
7. Oprirea contraatacului advers - 1,0 p
8. Recuperarea rapidă a mingii - 1,0 p

Total: 10,00 p
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ÎNOT
Candidaţii pot opta la una din probele cuprinse în tabelele de mai jos.

SEX

PROBA

MASCULUIN FEMININ

Timp pentru
nota 10,00

Interval de timp
pentru penalizare

1punct

Timp pentru
nota 10,00

Interval de timp
pentru penalizare

1punct
50 m L 28.48 0,50 sec 32.13 0,50 sec
100 m L 1.02.28 1,00 sec 1.10.39 1,00 sec
200 m L 2.17.94 2,00 sec 2.31.19 2,00 sec
400 m L 4.51.90 4,00 sec 5.13.63 4,00 sec
1500 m L / 800 m L 19.10.82 15,00 sec 10.39.38 8,00 sec
100 m B 1.19.29 1,35 sec 1.27.34 1,35 sec
200 m B 2.51.50 2,70 sec 3.08.69 2,70 sec
100 m S 1.10.11 1,25 sec 1.17.93 1,25 sec
200 m S 2.31.95 2,50 sec 2.45.40 2,50 sec
100 m F 1.07.96 1,15 sec 1.14.51 1,15 sec
200 m F 2.29.51 2,30 sec 2.42.01 2,30 sec
200 m M 2.34.56 3,00 sec 2.49.43 3,00 sec
400 m M 5.27.65 6,00 sec 5.55.11 6,00 sec

470 p. 470 p.
Legendă: L = Liber; B = Bras; S = Spate; F = Fluture; M = Mixt
Calcularea notei finale:

Nota finală se calculează conform formulei:

1.
x

tt
10N 0 , unde:

N = nota finală obţinută de candidat
t = timpul obţinut de candidat, exprimat în secunde
t0 = timpul maxim necesar obţinerii notei 10,00
x = intervalul de timp pentru care penalizarea este de 1 punct, exprimat în secunde

2. Dacă t < t0 se acordă nota 10,00.
3. Dacă N < 1 se acordă nota 1,00.

4. Nota obţinută (N) se exprimă până la zecimi şi sutimi de punct (nota nu se calculează prin
majorare).

Observaţie: Timpii pentru nota 10,00 sunt în conformitate cu Normele de Clasificare Înot (bazin de 50 m) pentru
categoria II-a de clasificare sportivă ai Federaţie Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.

JUDO

Norme privind testarea măiestriei sportive la judo masculin
Testul nr. 1 – Intrări la procedeu / 15 “ (UCHI-KOMI)

Nr.
crt

Categorie
Nr. repetări

Tehnica

Categ.
60 – 66 kg

Categ.
73 – 81 kg

Categ.
90 – 100
kg

Categ.
+100 kg

1 HARAI – GOSHI 16 15 13 12
2 UCHI – MATA 15 14 12 11
3 SEOI - NAGE 16 15 12 11
4 TAI – OTOSHI 12 12 11 10

Notă: Testul s-a efectuat pe sportivii medaliaţi şi componenţi de lot.

Testul nr. 2. NAGE – KOMI  (proiectări) / 30 “

Nr.
crt

Categorie
Nr. repetări

Tehnica

Categ.
60 – 66 kg

Categ.
73 – 81 kg

Categ.
90 – 100
kg

Categ.
+100 kg

1 HARAI – GOSHI 16 15 14 12
2 UCHI – MATA 14 13 12 10
3 SEOI - NAGE 14 14 12 11
4 TAI – OTOSHI 16 15 13 11
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Testul nr. 3 Angajare tip concurs (RANDORI) / 2 min.
Notă: RANDORI se desfăşoară din NAGE – WAZA pe durata a 2 minute.
Se acordă notă de la 5–10 în funcţie de evoluţia combatanţilor, grautatea corporală să fie cât mai apropiată.

Norme privind testarea măiestriei sportive la judo feminin

Testul nr. 1 – Intrări la procedeu / 15 “ (UCHI-KOMI)

Nr.
crt

Categorie
Nr. repetări

Tehnica

Categ.
48 - 52 kg

Categ.
57 – 63 kg

Categ.
70 - 78 kg

Categ.
+78 kg

1 HARAI – GOSHI 14 13 12 10
2 UCHI – MATA 14 12 11 10
3 SEOI - NAGE 15 13 12 11
4 TAI – OTOSHI 13 12 12 9

Notă: Testarea s-a efectuat pe sportivele de performanţă de la C.S.U L.P.S. CSM Piteşti.

Testul nr. 2. NAGE – KOMI  (proiectări) / 30 “

Nr.
crt

Categorie
Nr. repetări

Tehnica

Categ.
48 - 52 kg

Categ.
57 - 63 kg

Categ.
70 - 78 kg

Categ.
+78 kg

1 HARAI – GOSHI 14 12 12 10
2 UCHI – MATA 14 13 13 10
3 SEOI - NAGE 15 14 12 10
4 TAI – OTOSHI 14 13 12 9

Testul nr. 3 Angajare tip concurs (RANDORI) / 2 min.
Notă: RANDORI se desfăşoară din NAGE – WAZA pe durata a 2 minute.
Se acordă notă de la 5–10 în funcţie de evoluţia combatantelor, grautatea corporală să fie cât mai apropiată.

LUPTE
Norme privind testarea măiestriei sportive la disciplina

Testul Nr. 1. Intrări la procedeu / 15”

Nr.
crt

Categorie
Nr. repetări

Tehnica

Categ.
50 - 54 kg

Categ.
58 - 63 kg

Categ.
69 - 76 kg

Categ.
85 – 97 kg

Categ.
100 – 120
kg

1 Aruncare peste şold cu fixarea capului şi braţului 10 10 9 8 7
2 Aruncare peste spate cu fixarea braţului pe umăr 9 9 8 8 7
3 Aruncarea prin suspendare de un braţ 9 9 8 8 7
4 Doborâre prin centurare din faţă 8 8 7 8 7
Notă: Testul s-a efectuat pe sportivi medaliaţi la campionatele naţionale.

Testul Nr. 2. Aruncări (finalizări) procedee / 30”

Nr.
crt

Categorie
Nr. repetări

Tehnica

Categ.
50 - 54 kg

Categ.
58 - 63 kg

Categ.
69 - 76 kg

Categ.
85 – 97 kg

Categ.
100 – 120
kg

1 Aruncare peste şold cu fixarea capului şi braţului 12 12 11 10 9
2 Aruncare peste spate cu fixarea braţului pe umăr 12 12 10 7 8
3 Aruncarea prin suspendare de un braţ 12 11 9 7 8
4 Doborâre prin centurare din faţă 11 11 8 7 8

Testul Nr. 3 Angajare tip concurs / 2 min.
Notă: Angajarea se desfăşoară pe durata a 2 minute, respectând regulamentul F.R.L.
Se acordă notă de la 5 – 10 în funcţie de evoluţia combatanţilor.
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TENIS DE CÂMP
A. Efectuarea loviturilor de pe fundul terenului de dreapta şi stânga după cum urmează:
a) - dreapta lung de linie – stânga lung – 10 repetări

- dreapta cross – stânga cross – 10 repetări
b) - optarul – 3 repetări - 2,5 p

Total punctul A - 4 puncte
B. Joc bilateral

- demonstraţii servici – voleu – smach.
- servici 2 p
- voleu 2 p - 2 gheme primul jucător; 2 gheme celălalt jucător, alternativ
- smach 2 p

Total punctul B - 6 puncte
Total 10 puncte = nota 10

TENIS DE MASĂ

Demonstraţie prin joc, a elementelor şi procedeelor tehnice specifice tenisului de masă, enumerate mai jos:

Mod de punctare
Servici – 5x2 2p
Joc de atac - cu dreapta - 5 repetări

- cu reverul - 5 repetări
1,5p
1,5p

Joc de apărare - cu dreapta - 5 repetări
- cu reverul - 5 repetări

1p
0,5p

Contraatacul - pe dreapta – 5 repetări lung
- pe stănga – 5 repetări cros
- de la semidistanţă - + 5
- de la distanţă – 5 +5
- top spinul – 5 + 5

0,5p
0,5p
0,5p
0,5p
0,5p

Total
10 p = nota 10

VOLEI
Notarea se va face în urma înregistrărilor pentru principalele elemente tehnice,

evaluate în timpul jocului. Se va aplica următoarea formulă de calcul:

Indicele de eficienţă =
  b2ca

ba
2

2




, în care:

a = “+” punct câştigat;
b = “o” minge continuată;

c = “-” punct pierdut.
Exemplu:

Candidat

Servicii Preluare Apărare Blocaj Z4 Z3 Z2
5a

10b
4c

8a
5b
5c

2a
4b
6c

2a
4b
8c

15a
4b
3c

2a 2a
2b
1c

   
 

%39
2922736

244451022152285
.E.I 2

2







Legendă: 10 – 20% - nota 5
20 – 30% - nota 6
30 – 40% - nota 7
40 – 50% - nota 8
50 – 60% - nota 9
peste 60% - nota 10

- 1,5 p
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KARATE-DO

1. KIHON (tehnici fundamentale).
1. Zenkutsu Dachi: OI TSUKI -GYAKU TSUKI cu revenire în poziţia iniţială. Poziţia de atac

(înainte): două lovituri directe de pumn din deplasare.
2. YOI-SHIHO GYAKU TSUKI-ZENKUTSU DACHI-YOI. Patru lovituri de pumn executate pe

două axe perpendiculare în patru sensuri diferite.
3. AGE UKE-MAE GERI-SOTO UKE-YOKO EMPI UCHI (din ZENKUTSU DACHI). Blocaj

pentru nivelul superior, lovitură de picior directă, blocaj  pentru  nivel mediu de la  exterior spre interiorul
corpului, contraatac lateral cu cotul.

4. Din ZENKUTSU DACHI: MAE GERI CHUDAN-KIBA DACHI-KIZAMI YOKO GERI (cu
piciorul opus) - KIBA DACHI - revenire pe axă cu GEDANBARAI. Din poziţia de atac : lovitură de
picior directă la nivelul mediu, intrare în poziţia "călăreţului" din care se execută cu celălalt picior
lovitura directă din lateral şi revenire în poziţia iniţială cu blocaj pentru nivelul inferior.

5. SIHO GERI (pe acelaşi picior) din ZENKUTSU DACHI. Cu acelaşi picior se execută
olovitură înainte, laterală, înapoi şi circulară cu revenire în poziţia iniţială.

6. Din FUDO DACHI: MAE GERI (piciorul din faţa) - URA MAWASHI OI ASHI (lovitură
circulară de picior inversă) pe înaintare,-MAE TE URAKEN UCHI (lovitură cu dosul pumnului cu mâna
din faţă) - GYAKU SEIKEN SEIKEN MAWASHI UCHI (corşeu cu braţul din spate).

7. ASHI BARAI - TENKAN YOKO GERI. Măturarea piciorului, atac lateral de picior prin
întoarcere.

8. MIKAZAKI GERI-URA MIKAZUKI GERI-MAE TOBI GERI. Lovitură circulară cu talpa
din exterior spre interior, cu acelaşi picior lovitura inversă cu talpa, lovitură directă din săritură cu
piciorul.

9. MAWASHI TOBI GERI-URA MAWASHI GERI GEDAN din FUDO DACHI. Lovitură
circulară de picior din săritură, secerare prin întoarcere.

2. KATA, la alegere
(se notează corectitudinea tehnică şi nivelul de măiestrie demonstrat de candidat)

NOTĂ:

(Pentru jocurile sportive)

În cazul în care numărul candidaţilor, la proba vocaţională din jocuri sportive, este insuficient pentru
alcăturirea unor echipe cu un număr regulamentar de jucători, comisia poate decide verificarea candidaţilor
prin ,,joc cu număr redus de jucători” sau demonstrarea unor procedee tehnice şi acţiuni tactice,  specifice
jocului, impuse prin prezentul regulament.
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Anexa 6a

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
MASTER - KINETOTERAPIA LA PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Probă de concurs
1. Eseu motivaţional;
2. Examenul constă într-un test grilă din tematica de mai jos:

1. Bazele generale ale kinetoterapiei: definiţii, terminologie, clasificări. Structura kinetologiei ştiinţifice
(biomecanica, fiziologia exerciţiilor fizice, comportamentul psihomotor). Structura kinetologiei practice
(evaluare, tehnici şi metode în kinetoterapie).

2. Structurile (periferice) angrenate în sistemul neuro-mio-artrokinetic. Ţesutul osos, ţesutul muscular.
Caracteristicile morfo-funcţionale ale oaselor, muşchilor şi articulaţiilor. Scheletul corpului uman. Principalele
tipuri de articulaţii ale scheletului uman. Principalele grupe de muşchi ale corpului uman.

3. Fiziologia sistemului muscular – structura şi compoziţia chimică a muşchiului striat, mecanismul molecular al
contracţiei musculare, tipuri de contracţie musculară, manifestările mecanice, termice şi electrice ale contracţ iei
musculare, oboseala musculară, transmiterea neuro-musculară, efectele antrenamentului asupra musculaturii
striate.

4. Exerciţiul fizic: definiţie, obiective, poziţii fundamentale şi derivate. Exerciţiile fizice active, pasive. Efectele
exerciţiului fizic asupra organismului uman.

5. Exerciţiul aerobic şi antrenamentul la efort. Definirea termenilor: fitness, antrenare, adaptare, decodiţionare,
dezantrenare. Procesul energetic. Raportul energetic cost-eficienţă. Răspunsuri fiziologice la exerciţiul aerobic.
Adaptări fiziologice la exerciţiul aerobic. Exerciţiul aerobic în kinetoterapie.

6. Primul ajutor medical - definiţie, intervenţie, materiale necesare.
7. Asepsia şi antisepsia - definiţie, clasificare, mecanism de acţiune, principalele substanţe şi metode utilizate.
8. Leziunile vasculare. Hemoragia: definiţie, mecanism de producere; hemostaza – mecanisme fiziologice.

Diagnostic, prim ajutor, evoluţie, complicaţii.
9. Leziunile osteo-articulare: entorse, luxaţii, fracturi; definiţie, mecanism de producere, clasificare,

simptomatologie, diagnostic pozitiv, tratament, evoluţie, complicaţii, sechele.
10. Deficienţele fizice funcţionale: definiţii, clasificări, principalele entităţi clinice. Deficienţele fizice ale cutiei

toracice şi ale coloanei vertebrale, ale bazinului şi ale membrelor.
11. Conceptul de evaluare în kinetoterapie – caracteristici generale, funcţiile evaluării, tipologia evaluării,

conţinutul evaluării, criterii de evaluare, metode de evaluare: somatoscopie, somatometrie, testingul muscular şi
articular.

12. Măsurarea şi evaluarea capacităţii de efort – măsurarea capacităţii de efort aerob; măsurarea capacităţii de efort
anaerob.

13. Înotul terapeutic. Hidrokinetoterapia.
14. Date epidemiologice, noţiuni clinice, anatomo-fiziologice, implicaţii diagnostice în geriatrie-gerontologie.

Construcţia socială a bătrâneţii.
15. Criterii de îmbătrânire. Normal şi patologic  în procesul de îmbătrânire, principalele modificări induse de

procesul de îmbătrânire. Relaţia dintre vârsta biologică şi vârsta cronologică şi consecinţele ei în planul
asistenţei terapeutice. Aspecte generale ale patologiei vârstei a treia, principalele sindroame geriatrice.

16. Impactul bolilor cronice ale vârstnicilor asupra individului şi asupra societăţii. Strategii geriatrice pentru
frânarea procesului de îmbătrânire, rolul kinetoterapiei în prevenirea îmbătrânirii precoce.

17. Kinetoterapia în geropatologia aparatului locomotor (boala artrozică, osteoporoza, artritele). Recuperarea
vârstnicului cu handicap locomotor. Kinetoterapia în patologia cardio-vasculară a vârstnicului (cardiopatia
ischemică, infarctul miocardic acut, hipertensiunea arterială). Kinetoterapia în geropatologia aparatului
respirator (BPOC, astmul bronşic, insuficienţa respiratorie). Sindromul de imobilizare.

18. Tulburările de nutriţie şi bolile asociate: diabetul zaharat, malnutriţia, obezitatea, rahitismul carenţial.
Tratamentul kinetic de recuperare.

19. Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice: principii de evaluare, diagnostic şi tratament în poliartrita
reumatoidă, spondilita anchilozantă, coxartroză, gonartroză, artrozele coloanei vertebrale, periartrita scapulo-
humerală.

20. Bazele evaluării la pacienţii cu afecţiuni cardiorespiratori – teste de efort, indicaţii şi contraindicaţii.
21. Accidentele vasculare cerebrale (AVC) – clasificare, etiologie, fiziopatologie, tablou clinic, evoluţie,

prognostic, tratament complex, rolul tratamentului kinetic.
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22. Kinetoterapia în paralizia de plex brahial: indicaţii, obiective, tehnici şi metode de reabilitare.
23. Rolul kinetoprofilaxiei în pediatrie. Creşterea şi dezvoltarea. Caracteristicile anatomice şi funcţionale ale

copilului în fiecare etapă de dezvoltare: prenatală, postnatală (nou născut, sugar, copil mic, preşcolar, şcolar,
adolescent). Clasificarea nou-nascutului: prematur, postmatur şi dismatur.

24. Bolile aparatului respirator: pneumoniile, astmul bronşic la copil – epidemiologie, etiopatogenie, manifestări
clinice, diagnostic pozitiv, evoluţie, principii de tratament şi aplicaţii ale kinetoterapiei.

25. Sindromul Down – caracteristici clinice, principii de diagnostic, conduită terapeutică şi aplicaţii ale
kinetoterapiei.

26. Noţiuni de ortopedie pediatrică: malformaţiile congenitale ale aparatului locomotor (luxaţia congenitală de şold,
piciorul strâmb congenital, torticolisul congenital), osteocondropatiile localizate, scolioza (sugarului, infantilă,
juvenilă).

27. Diagnosticul funcţional şi protocolul recuperator în infirmitatea motorie cerebrală (IMC).
28. Patologia caracteristică activităţii sportive. Traumatologia sportivă. Clasificarea leziunilor traumatice.
29. Etiopatogenia traumatismelor sportive. Examenul sportivului traumatizat.
30. Macrotraumatismele aparatului locomotor. Traumatismele părţilor moi. Traumatismele musculare.

Traumatismele  articulare: generalităţi, mecanisme  de  producere, particularităţile  tratamentului kinetic.
Entorsele, luxaţiile şi fracturile în activitatea sportivă: semne clinice, tratament, recuperare.

31. Revenirea în activitatea sportivă. Stabilirea programului de întreţinere. Criterii de revenire în activitatea
sportivă.

32. Tehnici de manevrare şi mobilizare a bolnavilor în kinetoterapie. Examinarea pacientului inactiv – patul şi
poziţionarea pacientului în pat. Marile reguli ale eficacităţii manevrelor. Manevrarea pacientului cu mobilitate
redusă. Transferul pacientului din fotoliu rulant pe scaun şi invers. Căderile şi ridicarea de la sol. Transferul şi
transportul copiilor.

33. Masajul: indicaţii şi contraindicaţii. Procedeele principale de masaj: netezirea, fricţiunea, frământatul,
tapotamentul, vibraţiile. Procedeele secundare de masaj: cernutul, rulatul, presiunile, tensiunile, tracţiunile,
scuturările. Automasajul: consideraţii tehnice, metodice. Automasajul membrelor superioare, inferioare,
trunchiului, cefei. Metode speciale de masaj cu efecte predominante, asupra elementelor aparatului neuro-
mioartro-kinetic, circulaţiei sanguine şi linfatice.

34. Elemente de fizioterapie: curenţii de joasă frecvenţă, curenţii de medie frecvenţă şi interferenţiali, fototerapia,
magnetoterapia, laserterapia şi ultrasunetele.

35. Elemente de terapie ocupaţională – caracteristicile ocupaţiilor umane, ocupaţiile umane din perspectivă
sanogenetică, interferenţe ale activităţii profesionale a kinetoterapeutului şi terapeutului ocupaţional în procesul
de reabilitare.

BIBLIOGRAFIE:
1. Bădescu, V. (2004), Înot – baze teoretice şi practice, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti.
2. Bădescu, V. (2006), Înot – curs de perfecţionare, Editura Paralela 45, Piteşti.
3. Bălăceanu-Stolnici, C.(1998), Geriatrie practică, Editura Medicală Amaltea, Bucureşti.
4. Bogdan, C. (1997), Geriatrie, Editura Medicală, Bucureşti.
5. Bogdan, C. (coord.) (2006), Elemente de îngrijiri paliative oncologice şi nononcologice, Edituria

Universitaria, Craiova.
6. Bruckner, I. (2002), Semiologie medicală, Editura Medicală, Bucureşti.
7. Ciofu, E., Ciofu, Carmen (2002), Esenţialul în pediatrie, ed. a II-a, Editura Medicală Amaltea, Bucureşti.
8. Ciucurel C. (2008), Bazele anatomo-fiziologice ale mişcării, Editura Universitaria, Craiova.
9. Ciucurel C., Iconaru, Ioana (2008), Introducere în gerontologie, Editura Universitaria, Craiova.
10. Ciucurel, C. (2005), Fiziologie, Editura Universitaria, Craiova.
11. Ciucurel, C. (2005), Fiziologie, îndrumar de lucrări practice, Editura Universităţii din Piteşti.
12. Ciucurel, Constantina (1996), Nataţie, curs de bază, Editura Universităţii din Piteşti.
13. Cordun, Mariana (1999), Kinetologie medicală, Editura Axa, Bucureşti.
14. Creţu, Antoaneta, Boboc, F. (2003), Ghid de kinetoterapie în bolile reumatice, Editura Bren, Bucureşti.
15. Creţu, Antoaneta (2003), Ghid clinic şi terapeutic fizical-kinetic în bolile reumatice, Editura Bren,

Bucureşti.
16. Cristea, C. Şt., Ciobanu, Doriana Ioana, Săbăduţi, Irina (2002), Electroterapie, Editura Universității din

Oradea.
17. Diaconu, A. (2008), Manual de tehnică a masajului terapeutic, Editura Medicală, Bucureşti.
18. Dragnea, A., Bota, Aura (1999), Teoria activităţilor motrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
19. Dragnea, A., Mate-Teodorescu, Silvia (2002), Teoria sportului, Editura FEST, Bucureşti.
20. Drăgan, I. (2002), Tratat de medicină sportivă, Editura Medicală, Bucureşti.
21. Dumitru, A. (2010), Tratamentul kinetic în sindromul de decondiţionare la persoanele de vârsta a treia,

Editura Universitară, Bucureşti.
22. Fieroiu, E. (2009), Centre de refacere balneoclimaterice din România, Editura Universitaria, Craiova.
23. Georgescu, Luminiţa (2001), Caiet de lucrări practice de prim ajutor, Tipografia Universităţii din Piteşti,

Piteşti.
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24. Georgescu, Luminiţa (2002), Fiziologia educaţiei fizice şi sportului, Editura Universitaria Craiova.
25. Georgescu, Luminiţa (2006), Prim ajutor şi traumatologie sportivă aplicată, Editura Universitaria Craiova.
26. Iconaru, Elena Ioana (2010), Recuperarea copiilor cu infirmitate motorie cerebrală, Editura Universitaria,

Craiova.
27. Iconaru, Elena Ioana (2013), Reumatismele inflamatorii în practica kinetoterapeutică, Editura Universitaria,

Craiova.
28. Iconaru, Elena Ioana (2013), Manual clinic de kinetoterapie în afecţiunile metabolice, Editura

Universitaria, Craiova.
29. Ionescu, A. (1994), Masajul, Editura All, Bucureşti.
30. Iordăchescu, F., coord. (1999), Pediatrie, vol I, II, Editura Naţional, Bucureşti.
31. Mârza, Doina (1998), Metode speciale de masaj, Editura Plumb, Bacău.
32. Necşoi. Cristina (2011), Actualităţi în abordarea tratamentului kinetic, Editura Universităţii din Piteşti,

Piteşti.
33. Necşoi. Cristina (2011), Ghid practic de evaluare în kinetoterapie, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti.
34. Niculescu, C., Th., Cârmaciu, R., Voiculescu, B., Sălăvăstru, C., Niţă, C., Ciornei, C. (2003), Anatomia şi

fiziologia omului - Compendiu, Editura Corint, Bucureşti.
35. Ochiană, Gabriela (2007), Kinetoterapia în afecţiuni cardio-vasculare, Editura Performantica, Iaşi.
36. Ochiană, Gabriela (2008), Kinetoterapia în afecţiuni respiratorii, Editura Pim, Iaşi.
37. Popescu, E., Ionescu, R. (2002), Compendiu de Reumatologie, Editura Tehnică, Bucureşti.
38. Popovici, D.V. (coord), (2005), Terapii ocupaţionale pentru persoane cu deficienţe, Editura Muntenia,

Constanţa.
39. Rabolu, Elena (2009), Managementul activităţilor fizice la persoanele de vârsta a treia, Editura

Universitaria, Craiova.
40. Rabolu, Elena (2009), Masaj şi tehnici complementare de masaj, Editura Universitaria, Craiova.
41. Robănescu, N. (2001), Reeducarea neuromotorie, Editura Medicală, Bucureşti.
42. Sbenghe, T. (1987), Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală, Bucureşti.
43. Sbenghe, T. (1996), Recuperarea medicală la domiciliul bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti.
44. Sbenghe, T. (2008), Kinesiologie – ştiinţa mişcării, Editura Medicală, Bucureşti.
45. Tătaru Ana Maria, (2006), Kinetoterapia în afecţiuni neurologice – lucrări practice, Editura Universităţii

din Piteşti, Piteşti.
46. Tătaru Ana Maria, Dumitru A. (2006), Kinetoterapia în afecţiuni neurologice – curs, Editura Universităţii

din Piteşti, Piteşti.
47. Toma, Şt. (2006), Tehnici de manevrare a bolnavului, Editura Universitaria, Craiova.
48. Toma, Şt. (2013), Introducere în terapiile manuale, Colecţia Motricitate Umană, Editura Universitaria,

Craiova, Editura Prouniversitaria Bucureşti.
49. Zdrenghea, D., Branea, I. (1995), Recuperarea bolnavilor cardio-vasculari, Editura Clusium, Cluj.

Medie admitere = 50 % nota examen scris + 50 % media anilor de studiu

Decan, Director Departament,
Conf. univ. dr. George Mihail Man Prof. univ. dr. Constantin Ciucurel



17

Anexa 6b
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
MASTER TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Probă de concurs
1. Eseu motivaţional;
2. Examenul constă într-o probă scrisă cu subiecte a căror rezolvare să presupună abordarea

multidisciplinară a problematicii şi capacităţii de sinteză teoretică şi aplicativă a candidatului.

TEMATICA ADMITERE
1. Principiile si elementele strategice care stau la baza protecţiei mediului în România.
2. Principalele metode de epurare a apelor uzate.
3. Principalele aspecte referitoare la gestiunea deşeurilor.
4. Prezentaţi ideile esenţiale referitoare la efectul de seră şi la subţierea stratului de ozon atmosferic.
5. Compuşi organici volatili. Hidrocarburi. Alcooli. Compuşi halogenaţi. Proprietăţi fizice şi chimice;
6. Implicarea compuşilor organici volatili în reacţii chimice ale atmosferei.  Reacţii iniţiate de radicali.
Reacţii iniţiate de ozon.

Bibliografie:
- OUG nr. 195/2005aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2005, Monitorul Oficial al României
- S. Anghel, D. Giosanu, Fizica şi poluarea atmosferei, Ed. Univ. Piteşti, 2010
- S. Anghel, M. Bărbuceanu, Gestiunea integrată a deşeurilor, note de curs, Ed. Univ. Piteşti, 2005
- Negulescu M. – Epurarea apelor uzate industriale, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1987

- Ianculescu, O., Racoviteanu, R., Ionescu, Gh., Epurarea apelor uzate, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2001.
- C. Topală, Bazele chimiei organice, Ed. Universităţii din Piteşti, 2011
- C. Topală, S. Anghel, Compuşi organici volatili, Ed. Universităţii din Piteşti, 2009

Medie admitere = 50% media anilor de studiu + 50% nota probă scrisă

Decan, Director Departament IMSIA,
Conf. univ. dr. George Mihail Man Conf. univ. dr. Daniela Giosanu
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Anexa 6c

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
MSTER MATERIALE ŞI TEHNOLOGII NUCLEARE

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Probă de concurs
1. Eseu motivaţional;
2. Examenul constă într-o proba scrisă cu subiecte a căror rezolvare să presupună abordarea

multidisciplinară a problematicii şi capacităţii de sinteză teoretică şi aplicativă a candidatului.

TEMATICA ADMITERE
1) Legea dezintegrarii radioactive; activitatea; timpul de injumatatire; timpul mediu de viata.
2) Avantajele folosirii energiei nucleare fata de alte forme de energie pentru dezvoltarea durabila
3) Materiale speciale folosite in constructia si functionarea reactoarelor nucleare (oteluri inoxidabile,

zirconiul, uraniul, apa grea, etc).
4) Cantitati si caracteristici ale desurior nucleare produse de o unitate energonucleara de 600MWe, fata de

cantitati si caracteristici al deseurilor produse de o unitate energetica pe carbune de 600 MWe.
5) Metode de analiza instrumentala (spectrofotometrie, spectrofotometrie absorbtie atomica, spectroscopie

de emisie etc).
6) Legislatia si reglementarile nationale privind protectia mediului, securitatea nucleara si deseurile

radioactive.
7) Organisme nationale care gestioneaza problematica utilizarii pasnice a energiei nucleare.

BIBLIOGRAFIE
1. Materiale nucleare; Ioan Ursu-Ed. Tehnica
2. Ciclul de combustibil nuclear; S.Valeca, s.a.-Editura UPIT
3. Metode de analiza instrumentala; I. Iosub- Editura UPIT.
4. Securitate Nucleara. Serban Valeca s.a.-Editura UPIT
5. Managementul deseurilor radioactive. S.Valeca, s.a.-Editura UPIT
6. Legislatie-Monitorul Oficial al Romaniei;
7. www.cncan.ro
8. www.iaea.org
9. www.andrad.ro

Medie admitere = 75 % nota examen scris + 25 % media anilor de studiu

Decan, Director Departament I.M.S.I.A.,
Conf. univ. dr. George Mihail Man Conf. univ. dr. Daniela Giosanu
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Anexa 6d
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
MASTER PROTECŢIA PLANTELOR

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Probă de concurs
1. Eseu motivaţional;
2. Examenul constă într-o proba scrisă cu subiecte a căror rezolvare să presupună abordarea

multidisciplinară a problematicii şi capacităţii de sinteză teoretică şi aplicativă a candidatului.

1. Conceptul de biotehnologie
2. Culturi microbiene utilizate în biotehnologii
3. Biotehnologii de conversie microbiană a deşeurilor vegetale
4. Fazele biotehnologice de cultivare in vitro a celulelor şi ţesuturilor vegetale
5. Cultura de meristeme, apexuri şi minibutaşi
6. Fiziologie şi ecofiziologie vegetale: procese fiziologice fundamentale (fotosinteza, respiraţia, transpiraţia,

nutriţia minerală) şi influenţa factorilor de mediu abiotic şi biotic asupra lor
7. Conceptul de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor plantelor de cultură
8. Principalele specii de agenţi fitopatogeni și dăunători ai viței de vie şi speciilor pomicole
9. Consideratii generale privind productia agricola ecologică

Bibliografie:

1. Badea Elena, 2001. Biotehnologii vegetale, Editura Fundaţia Biotech, Bucureşti
2. Bărbuceanu Daniela, Vlăduţu Alina, 2006. Zoologia nevertebratelor, Lucrări de laborator, Editura Univ.

Din Piteşti
3. Deliu Ionica, Microbiologie (note de curs)
4. Marian  P.,  Teodorescu Al.,  2010.  Biotehnologia  protecţiei mediului, Vol. I şi II, Editura  CD Press,

Bucureşti
5. Popescu C., Dreptul mediului şi politici de mediu, Ed. Semne, Bucureşti, 2012
6. Popescu Carmen, Teodorescu Al., 2004. Biotehnologii, Editura Ceres, Bucureşti
7. Popescu, Monica, Ecofiziologie (note de curs)
8. Puia Carmen Emilia, 2006. Fitopatologie Horticola, Ed. Risoprint, Cluj Napoca
9. Richiţeanu A., Falcă M., Stancu R., 2004. Elemente de ecologie generală, Editura Cultura, Piteşti
10. Stancu R., Olimid V., 1999. Fiziologia plantelor, Editura Cultura, Piteşti
11. Teodorescu Al., Marinescu Luminiţa, 1999. Tehnici de culturi in vitro pentru înmulţirea şi ameliorarea

plantelor, Editura Tiparg, Piteşti

Nota admitere = 50% media obţinută la examenul de licenţă + 50% nota proba scrisă

Decan, Director Departament I.M.S.I.A.,
Conf. univ. dr. George Mihail Man Conf. univ. dr. Daniela Giosanu



20

Anexa 6e
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
MASTER APLICAŢII ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN HORTICULTURĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Probă de concurs
1. Eseu motivaţional
2. Examenul constă într-o proba scrisă cu subiecte a căror rezolvare să presupună abordarea

multidisciplinară a problematicii şi capacităţii de sinteză teoretică şi aplicativă a candidatului.

1. Conceptul de biotehnologie
2. Culturi microbiene utilizate în biotehnologii
3. Biotehnologii de conversie microbiană a deşeurilor vegetale
4. Fazele biotehnologice de cultivare in vitro a celulelor şi ţesuturilor vegetale
5. Cultura de meristeme, apexuri şi minibutaşi
6. Fiziologie şi ecofiziologie vegetale: procese fiziologice fundamentale (fotosinteza, respiraţia, transpiraţia,

nutriţia minerală) şi influenţa factorilor de mediu abiotic şi biotic asupra lor
7. Conceptul de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor plantelor de cultură
8. Principalele specii de agenţi fitopatogeni și dăunători ai viței de vie şi speciilor pomicole
9. Consideratii generale privind productia agricola ecologică

Bibliografie:

1. Badea Elena, 2001. Biotehnologii vegetale, Editura Fundaţia Biotech, Bucureşti
2. Bărbuceanu Daniela, Vlăduţu Alina, 2006. Zoologia nevertebratelor, Lucrări de laborator, Editura Univ. Din

Piteşti
3. Deliu Ionica, Microbiologie (note de curs)
4. Marian  P.,  Teodorescu Al.,  2010.  Biotehnologia  protecţiei mediului, Vol. I şi II, Editura  CD Press,

Bucureşti
5. Popescu C., Dreptul mediului şi politici de mediu, Ed. Semne, Bucureşti, 2012
6. Popescu Carmen, Teodorescu Al., 2004. Biotehnologii, Editura Ceres, Bucureşti
7. Popescu, Monica, Ecofiziologie (note de curs)
8. Puia Carmen Emilia, 2006. Fitopatologie Horticola, Ed. Risoprint, Cluj Napoca
9. Richiţeanu A., Falcă M., Stancu R., 2004. Elemente de ecologie generală, Editura Cultura, Piteşti
10. Stancu R., Olimid V., 1999. Fiziologia plantelor, Editura Cultura, Piteşti
11. Teodorescu Al., Marinescu Luminiţa, 1999. Tehnici de culturi in vitro pentru înmulţirea şi ameliorarea

plantelor, Editura Tiparg, Piteşti

Medie admitere = 50% media obţinută la examenul de licenţă + 50% nota proba scrisă

Decan, Director Departament I.M.S.I.A.,
Conf. univ. dr. George Mihail Man Conf. univ. dr. Daniela Giosanu
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Anexa 6f
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
MASTER BIOLOGIE MEDICALĂ

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Probă de concurs
1. Eseu motivaţional
2. Examenul constă într-o proba scrisă cu subiecte a căror rezolvare să presupună abordarea

multidisciplinară a problematicii şi capacităţii de sinteză teoretică şi aplicativă a candidatului.

1. Sângele. Elementele figurate ale sângelui. Plasma sangvină
2. Particularităţi structural funcţionale ale celulelor sistemului digestiv
3. Mutaţiile genice şi cromozomiale
4. Cariotipul uman normal
5. Sindroamele cromozomiale
6. Definirea conceptului de bacterie

Multiplicarea bacteriană prin diviziune directă - etape şi particularităţi
7. Definirea conceptului de virus

Multiplicarea virală - etape şi particularităţi

BIBLIOGRAFIE
1. Covic M., Ştefănescu D., Sandovici I., 2004. Genetică Medicală, Ed. Polirom, Iaşi.
2. Covic M., Ştefănescu D., Sandovici I., 2011. Genetică Medicală, Ediţia a II-a, Ed. Polirom, Iaşi, Bucureşti
3. Deliu I., 2011. Microbiologie, Note de curs, Universitatea din Piteşti
4. Gorduza E.V., 2007. Compendiu de Genetică Umană şi Medicală, Ed. Tehnopress, Iaşi.
5. Manolache V., 1990. Histologie şi embriologie animală, Universitatea Bucureşti
6. Mihăescu Grigore, 2000 – Microbiologie generală şi Virologie,

Ed. Universităţii din Bucureşti
7. Moisa Ioan, 1998 – Microbiologie – vol. I: Virusologie generală, AmcoPress
8. Mut Popescu D., 2000. Hematologie clinică, Note de curs, Ed. Medicală, Bucureşti
9. Neagoş D., Bohîlţea L., Creţu R., Anton M., 2012. Genetica Umană Practică, Ed. Medicală, Bucureşti
10. Păunescu A., Drăghici O., Ponepal C., 2011. Tipuri particulare de celule din sistemul digestiv, Revista Natura
11. Păunescu A., 2011. Citologie şi histologie, Note de curs, Universitatea din Piteşti
12. Popa M. I., Popa Loredana Gabriela, 2004 - Bacteriologie. Noţiuni de imunologie şi micologie, ediţia a doua,

Editura APP, Bucureşti
13. Popescu A., 2005. Genetică. Metode de Laborator, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca
14. Popescu A., 2011. Genetică Umană, Note de curs, Universitatea din Piteşti
15. Raicu P., 1997. Genetică Generală şi Umană. Ed. Humanitas, Bucureşti
16. Zarnea G., 1984, 1986 - Tratat de microbiologie generală, vol. II, III, Ed. Academiei, Bucureşti

Nota admitere =

Medie admitere = 50% media obţinută la examenul de licenţă + 50% nota proba scrisă

Decan, Director Departament Stiinte ale Naturii,
Conf. univ. dr. George Mihail Man Conf.univ.dr. Soare Liliana Cristina
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Anexa 6g

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
MASTER MONITORIZAREA ŞI PROTECTIA MEDIULUI

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Probă de concurs
1. Eseu motivaţional
2. Examenul constă în proba de dosar.

Medie admitere = (media obţinută la examenul de licenţă + media anilor de studiu) / 2

Decan, Director Departament Stiinte ale Naturii,
Conf. univ. dr. George Mihail Man Conf.univ.dr. Soare Liliana Cristina
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Anexa 6h
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
MASTER APLICAŢII INTERDISCIPLINARE ÎN ŞTIINŢELE NATURII

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Probă de concurs
1. Eseu motivaţional
2. Examenul constă într-o proba scrisă cu subiecte a căror rezolvare să presupună abordarea

multidisciplinară a problematicii şi capacităţii de sinteză teoretică şi aplicativă a candidatului.
FIZICĂ

1. Principii şi legi fundamentale în fizică
Principiile mecanicii clasice, principiile termodinamicii, principiile opticii geometrice
Legile câmpului electromagnetic: legea lui Coulomb, legea inducţiei electromagnetice, legile reflexiei şi refracţiei;
Legile transformărilor simple ale gazelor; Legile fluidelor: legea lui Arhimede, legea lui Pascal, legea lui Bernoulli;
Legile efectului fotoelectric extern; Legile dezintegrării radioactive.
Legi de conservare în fizică: legea conservării impulsului, legea conservării energiei, conservării momentului
cinetic, legea conservării sarcinii electrice.
2. Interacţiuni fizice (caracteristici, formule principale)
Legea atracţiei universale şi forţe gravitaţionale; Forţe electrice (Coulomb) şi magnetice  (forţa electromagnetică,
forţa Lorentz); Forţe mecanice la suprafaţa de contact dintre corpuri; Forţe intermoleculare; Forţe nucleare.
BIBLIOGRAFIE
1. Orice curs de Fizică generală
2. I.Iorga Simăn, C. Zarioiu, S. Anghel – Mecanica, Ed. Univ. Piteşti, 2001
3. S. Anghel, C. Stãnescu, Optică, Ed. Arg. Tempus Piteşti, 1999
4. C. Plăviţu, Termodinamica, Ed. Victor, Bucureşti, 2000
5. E. M. Purcell, Electricitate şi magnetism, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982
6. V. Malinovschi, I. Ştefănescu, Fizică atomică, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2001

CHIMIE
1. Compuşi cu funcţiuni mixte
Amino-acizi. Proprietăţi fizice, chimice, structura aminoacizilor. Peptide
Hidroxi-aldehide şi hidroxi-cetone. Monozaharide, structură, proprietăţi fizice, reacţii. Oligozaharide. Zaharoza şi
maltoza. Polizaharide. Amidonul, celuloza şi glicogenul.
2.Legătura chimică. Legătura covalentă şi ionică
3.Echilibrul chimic. Constanta de echilibru. Legea acţiunii maselor. Factorii care influenţează echilibrul chimic.
Principiul lui Le Chatelier
4.Apa şi circuitul apei în mediu
BIBLIOGRAFIE
1. M. Iovu, Chimie organică, Ed. Monitorul Oficial, ediţia a V-1, Bucureşti, 2005
2. C. Topală, Stereochimie. Funcţiuni mixte. Compuşi naturali – Note de curs, Ed. Universităţii din Piteşti, 2005
3. G. Semenescu, G. Marcu, C.L. Popescu, Chimie generală. Metode atomice şi legături chimice. Ed. Universităşii
din Piteşti, 2000
4. G. Marcu, M. Brezeanu, C. Bejan, A. Bâtcă, R. Cătuneanu, Chimie anorganică, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1981
5. I. Iosub, Chimia mediului şi poluarea, Ed. Universităţii din Piteşti, 2002

BIOLOGIE
1. Transmiterea ereditară a caracterelor normale şi anormale; maladii ereditare
2. Manipularea materialului genetic (transferul de gene)

BIBLIOGRAFIE
1. A. Popescu, Genetica, Ed. Universităţii din Piteşti, 2000

Probe pentru admitere
- Probă scrisă
Medie admitere = 50% media obţinută la examenul de licenţă + 50% nota proba scrisă

Decan, Director Departament Stiinte ale Naturii,
Conf. univ. dr. George Mihail Man Conf.univ.dr. Soare Liliana Cristina
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Anexa 6i
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
MASTER DOMENIUL INFORMATICĂ

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

1. Algoritmi şi tehnici de programare
Metoda backtracking
Recursivitate
Divide et impera
Tehnica Greedy
Structuri de date: vectori, stive, liste, cozi, arbori
Programare dinamică
Algoritmi de sortare: prin selecţie, prin inserţie, prin interclasare, QuickSort
Elemente de teoria grafurilor: parcurgerea grafurilor (în adâncime, în lăţime); căutarea drumurilor minime şi
maxime (algoritmii Roy-Floyd şi Dijkstra); arbore parţial de cost minim
Structuri de date de căutare: heap, arbori binari de căutare, arbori binari echilibraţi

2. Programare orientată pe obiecte (limbajul C++ şi Java)
Încapsulare, moştenire, polimorfism
Clase abstracte
Supraîncărcarea operatorilor (C++)
Tratarea excepţiilor
Interfeţe grafice utilizând pachetele java.awt sau java.swing
Prelucrarea evenimentelor (interfeţele ActionListener şi WindowListener, Java)
Arhitecturi de tip Model View Controller şi Observer-Observable (Java)
Fire de executare (clasa Thread şi interfaţa Runnable, Java)

Bibiliografie minimală
1. Ion Văduva, Gheorghe Barbu, Mircea Boloşteanu, Bazele informaticii, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994.
2. Horia Georgescu, Universul Java, Editura Tehnică, Bucureşti, 2003.
3. Leon Livovschi, Horia Georgescu: Analiza şi sinteza algoritmilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983.
4. Octavian Catrina, Iuliana Cojocaru: Turbo C++, Editura Teora, Bucureşti, 1993.

Candidaţii vor depune la înscriere un eseu motivaţional.
Candidaţii care optează pentru concursul de ocupare a unui loc subvenţionat (“fără taxă”) trebuie să susţină o

probă scrisă, pe baza programei analitice prezentată în această anexă. În acest caz, media de admitere la master este
chiar nota obţinută la proba scrisă.

Pentru locurile “cu taxă”, admiterea se va face pe baza mediei examenului de licenţă. Candidaţii care au
participat la proba scrisă pentru locurile subvenţionate pot opta, în cazul în care doresc admiterea la forma „cu taxă”,
pentru înlocuirea mediei cu nota obţinută la această probă.

În ambele variante de admitere, pentru departajarea candidaţilor care au aceeaşi medie de admitere, se ţine
cont de nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă.

Decan, Director Departament Matematică
Informatică
Conf. univ. dr. George Mihail Man Conf.univ.dr. Doru Constantin



Anexa 6j
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
MASTER DOMENIUL MATEMATICĂ

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Algebră şi Geometrie analitică
Inele şi corpuri
Inele de polinoame
Spaţii vectoriale. Drepta. Conice.

Analiză matematică
Diferenţiabilitatea funcţiilor reale de variabile reale. Aplicaţii.
Integrabilitatea Riemann. Proprietăţi. Aplicaţii.
Funcţii olomorfe. Definiţii. Proprietăţi.

Bibiliografie minimală

1. Boboc, N., Analiză matematică, Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.
2. Colojoară, I., Analiză matematică, Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1983.
3. Craioveanu, M., Albu, I. D., Geometrie afină şi euclidiană, Ed. Facla, Timişoara, 1982.
4. Găină, S., Bucur, Gh., Câmpu, E., Culegere de probleme de calcul diferenţial şi integral, Ed. Tehnică, Bucureşti,

1966.
5. Hamburg, P., Mocanu, P., Negoescu, N., Analiză matematică (Funcţii complexe), Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1982.
6. Ion, I.D., Radu, N., Algebră, Ediţia a IV-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991
7. Popescu, M., Sterpu, M., Geometrie analitică (teorie şi aplicaţii), Ed. Universităţii din Craiova, Craiova, 2004.
8. Radovici-Mărculescu, P., Deaconu, L., Algebră, vol. I, II, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2002.
9. Radovici-Mărculescu, P., Deaconu, L., Andronescu, C., Probleme de algebră, vol. 1, Editura Universităţii din

Piteşti, Piteşti, 2002.

Candidaţii vor depune la înscriere un eseu motivaţional.
Candidaţii care optează pentru concursul de ocupare a unui loc subvenţionat (“fără taxă”) trebuie să susţină o

probă scrisă, pe baza programei analitice prezentată în această anexă. În acest caz, media de admitere la maste r este chiar
nota obţinută la proba scrisă.

Pentru locurile “cu taxă”, admiterea se va face pe baza mediei examenului de licenţă. Candidaţii care au participat
la proba scrisă pentru locurile subvenţionate pot opta, în cazul în care doresc admiterea la forma „cu taxă”, pentru
înlocuirea mediei cu nota obţinută la această probă.

În ambele variante de admitere, pentru departajarea candidaţilor care au aceeaşi medie de admitere, se ţine cont de
nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă.

Decan, Director Departament Matematică Informatică
Conf. univ. dr. George Mihail Man Conf. univ. dr. Doru Constantin



Anexa 6k
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
DOMENIUL: ŞTIINŢA SPORTULUI SI EDUCAŢIEI FIZICE
PROGRAM DE STUDII: MASTER
Activităţi Motrice Curriculare şi Extracurriculare, Performanţă în Sport, Organizare şi Conducere in Sport, Sport
Turism şi Activităţi de Timp Liber

Probe de concurs
1. Probă de dosar - nota licență
2. Eseu motivațional

Medie admitere = 50% media obţinută la examenul de licenţă + 50% eseu motivaţional

PROBA DE CONCURS
de evaluare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive specifice programului de studii universitare de master

(se apreciază prin notă şi reprezintă 50% din media de admitere )
Probele sunt identice pt toate programele de masterat, cu excepția programului Sport, Turism şi Activităţi de

Timp Liber, care și o proba de limba franceză (eliminatorie).
Eseul se concepe specializat pe direcția de aprofundare a opțiuni 1 master.
În funcția de numărul candidaţilor înmatricluaţi și completarea numărului de minim 30 de studenţi per program de

studiu de masterat, se vor face redistribuiri.
ESEUL MOTIVAŢIONAL
Eseul de evaluare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive va pune în valoare aspecte  legate de motivaţia alegerii

şi participării la un program de master din domeniu, evidenţierea aptitudinilor şi cunoştinţelor dobândite pe direcţia de
aprofundare şi va fi depus odată cu dosarul de concurs, la înscriere, fiind parte integrantă a acestuia.

În eseul motivaţional candidatul se prezintă pe sine şi trece în revistă aşteptări, interese şi proiecte personale şi
profesionale legate de domeniul sportului si educaţiei fizice

În cadrul eseului trebuie să se regăsească şi următoarele informaţii: numele şi prenumele candidatului (Nume,
Iniţiala tatălui, Prenume (Nume după căsătorie), adresa de domiciliu, adresa de email şi număr de telefon.

Eseul realizat de candidat va fi întocmit după următoarele reguli de editare: pagina A4, orientare portret, margini –
2,2 cm, caractere Times New Roman, font 12, aliniere justify, spaţiere la un rând.
Dimensiunea eseului este de minim o pagină, maxim 2 pagini.

Criterii de evaluare a eseului motivaţional – 1p din oficiu
1. Criterii tehnice – 2 p

Criterii Verificat    respectă / nu respectă
Format pagină D
Font, mărime text D
Elaborat în limba română D
Nr. de cuvinte /pagini (minim o pagină, maxim 2 pagini A4) D
Date identificare candidat - nume, prenume, adresa, email, telefon D

2. Criterii calitative  7 p
Nr.
crt

Criteriul Indicatori

1. Prezentare personală
2p

- capacitatea de a se prezenta în mod structurat, clar, complet, informativ, cu date relevante
privind traseul educaţional şi personal în raport cu domeniul de studiu (activităţi de
voluntariat, nonformale, iniţiative şi proiecte etc.)

2. Claritatea şi coerenţa
argumentării motivaţiei şi
a cunoştinţelor
4p

- prezentarea motivaţiei (tema centrală) şi elaborarea ideilor de suport în susţinerea propriei
motivaţii - exprimarea, în mod clar şi explicit, identificabil în conţinutul eseului a
aşteptărilor, intereselor şi proiectelor personale şi profesionale legate de domeniul sportului si
ed. fizice - acurateţea informaţiilor privind profilul profesional din domeniul pentru care a
optat - coerenţa logică a exprimării, construcţia ideilor şi respectarea unei structuri formale a
eseului (introducere, conţinut, încheiere)

3. Corectitudinea exprimării
în limba română
(ortografie, gramatică) şi
stil de elaborare
1p

formulări corecte în limba română, respectarea ortografiei şi punctuaţiei stil propriu, aspecte
specifice autorului

Data,
Semnătura candidatului……………………………

Director de Departemant Educaţie Fizică şi Sport
Prof. univ. dr. Marian Creţu
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