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CADRUL LEGAL 

 Prezentul regulament asigură cadrul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru 
domeniile/programele de studii din cadrul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din Bacău, 
pentru anul universitar 2016–2017 şi a fost întocmit folosind ca documente de referinţă Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și 
Cercetării Științifice nr. 3.107/27.01.2016, privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 
licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 și Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master şi de doctorat și la cursurile de 
specializare pentru anul universitar 2016-2017 din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Consiliul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din Bacău, a adoptat în şedinţa din data 
de 28.04.2016, următorul Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licență, de master şi la cursurile de conversie profesională pentru anul universitar 2016-2017. 

Art. 1. Personalul secretariatului facultății, instruit din timp pe baza acestui regulament şi a altor documente 
cadru elaborate de Ministrul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice (M.E.N.C.Ș), informează public 
declanşarea procedurilor de înscriere la concursul de admitere. Diseminarea informaţiilor și a recomandărilor 
în legătură cu concursul de admitere se face prin intermediul paginii web a facultății şi a mijloacelor locale de 
informare: afişare la avizierele facultății, broşuri de admitere, ghidul studentului, pliante, flyere, anunţuri etc.  

Art. 2. Secretariatul Facultăţii are obligaţia să ofere candidaţilor informaţii scrise (afişare, broşuri, Internet 
etc.), precum şi lămuriri suplimentare verbale, după caz, din care să rezulte: 

a. modul în care se completează cererea tip de înscriere; 
b. documentele pe care candidaţii trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa la susţinerea probelor 

pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, a probelor eliminatorii şi practice; 
c. lista echipamentului necesar susţinerii probelor de aptitudini. 

 

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ADMITERII 

Art. 3.  (1) Potrivit prevederilor legale în vigoare, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din 
Bacău organizează concurs de admitere pentru fiecare domeniu/program şi ciclu de studii. Formaţiile de 
lucru, pe programe de studii, trebuie să ţină cont de calitatea procesului didactic şi de rentabilitatea 
economică. Concursul de admitere se organizează pe baza prezentului regulament în baza autonomiei 
universitare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. 

(2) Concursul de admitere constă în probe/probă practice/scrisă/orală pentru testarea cunoştinţelor şi 
a capacităţilor cognitive. Pentru testarea capacităţilor sportive, concursul de admitere conţine o probă practică 
eliminatorie, susţinută anterior celorlalte probe. De asemenea, sunt luate în considerare media de la 
bacalaureat/licență, notele de la probele de bacalaureat, după caz, conform prezentului regulament. 

Art. 4.  (1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domeniile de 
licenţă/programele de studii acreditate care funcţionează în cadrul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și 
Sănătății din Bacău, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii 
acreditate în cadrul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din Bacău, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare.  

(3) Pentru cursurile de conversie profesională, admiterea se organizează la programul de studii 
Educație fizică și sportivă - Anexa 10, aprobat de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Art. 5.  (1) Concursul de admiterea la toate formele de învăţământ ale studiilor universitare, menţionate la art. 
4, se poate organiza în trei sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea anului universitar. 

(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs sunt stabilite prin prezentul 
regulament şi se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul facultății şi prin 
publicare pe pagina web proprie.  

Art. 6.  Admiterea la studiile universitare de licență și master se susţine în limba română.  

Art. 7. Probele practice pentru testarea capacităţilor sportive sunt eliminatorii şi se notează cu admis/respins. 
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I.1. CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ: 
 

Domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport 

prima sesiune:  

 Perioada de înscriere: 11-23 iulie 2016; 

Etapa I  
I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a dosarului de 

înscriere, perioada: 11-23 iulie 2016; 

Etapa a II-a 
II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/ 

respins): 25 iulie 2016;  

 afişarea rezultatelor: 25 iulie 2016; 

II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 26 iulie 2016; 

 afişarea rezultatelor: 26 iulie 2016; 

 confirmarea locului: 27-31 iulie 2016; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2016. 

a doua sesiune:  

 Perioada de înscriere: 01-07 septembrie 2016; 

Etapa I  
I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a dosarului de 

înscriere, perioada: 01-07 septembrie 2016; 

Etapa a II-a 
II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/ 

respins): 09 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor: 09 septembrie 2016; 

II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 10 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2016; 

 confirmarea locului: 12-15 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 15 septembrie 2016. 

a treia sesiune:  

 Perioada de înscriere: 16-21 septembrie 2016; 

Etapa I  
I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a dosarului de 

înscriere, perioada: 16-21 septembrie 2016;  

Etapa a II-a 
II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/ 

respins): 23 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2016; 

II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 24 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor: 24 septembrie 2016; 

 confirmarea locului: 26-30 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2016. 
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Domeniul de licenţă Kinetoterapie 

prima sesiune:  

 Perioada de înscriere: 11-23 iulie 2016; 

Etapa I  
I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a dosarului de 

înscriere, perioada: 11-23 iulie 2016;  

Etapa a II-a 
II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/ 

respins): 25 iulie 2016; 

 afişarea rezultatelor: 25 iulie 2016; 
II.2 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la disciplina Biologie 

(clasa a XI-a): 26 iulie 2016; 

 afişarea rezultatelor: 26 iulie 2016; 

 contestaţii: 27 iulie 2016; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 27 iulie 2016; 

 confirmarea locului: 28-31 iulie 2016; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2016. 

a doua sesiune:  

 Perioada de înscriere: 01-07 septembrie 2016; 

Etapa I  
I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a dosarului de 

înscriere, perioada: 01-07 septembrie 2016;  

Etapa a II-a 
II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/ 

respins): 09 septembrie 2016;  

 afişarea rezultatelor: 09 septembrie 2016; 
II.2 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la disciplina Biologie 

(clasa a XI-a): 10 septembrie 2016;  

 afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2016; 

 contestaţii: 12 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 12 septembrie 2016; 

 confirmarea locului: 13-15 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 15 septembrie 2016. 

a treia sesiune:  

 Perioada de înscriere: 16-21 septembrie 2016; 

Etapa I  
I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a dosarului de 

înscriere, perioada: 16-21 septembrie 2016;  

Etapa a II-a 
II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/ 

respins): 23 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2016; 
II.2 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la disciplina Biologie 

(clasa a XI-a): 24 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor: 24 septembrie 2016; 

 contestaţii: 26 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 26 septembrie 2016; 

 confirmarea locului: 27-30 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2016. 
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Domeniul de licenţă Psihologie 

prima sesiune:  

 Perioada de înscriere: 11-25 iulie 2016;  

 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive:  

 Interviu motivaţional: 27 iulie 2016;  

 afişarea rezultatelor: 27 iulie 2016; 

 confirmarea locului: 28-31 iulie 2016; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2016. 

a doua sesiune:  

 Perioada de înscriere: 01-10 septembrie 2016;  

 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive:  

 Interviu motivaţional: 12 septembrie 2016;  

 afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2016; 

 confirmarea locului: 13-15 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 15 septembrie 2016. 

a treia sesiune:  

 Perioada de înscriere: 16-25 septembrie 2016;  

 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive:  

 Interviu motivaţional: 27 septembrie 2016;  

 afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2016; 

 confirmarea locului: 28-30 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2016. 

 
I.2. CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 11-18 iulie 2016; 

 I. Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive: 

 Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins): 21 iulie 2016; 

  afişarea rezultatelor: 21 iulie 2016; 

 II. Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive: 

 Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 22 iulie 2016;  

 afişarea rezultatelor: 22 iulie 2016; 

 contestaţii: 23 iulie 2016; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 23 iulie 2016;  

 confirmarea locului: 25-31 iulie 2016; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2016.  

a doua sesiune (opțională):  

 perioada de înscriere: 01-08 septembrie 2016; 

 I. Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive: 

 Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins): 10 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2016; 

 II. Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive: 

 Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 11 septembrie 2016;  

 afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2016; 

 contestaţii: 12 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 12 septembrie 2016; 

A 
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 confirmarea locului: 14-16 septembrie 2016;  

 afişarea rezultatelor după confirmare: 16 septembrie 2016. 

a treia sesiune:  

 perioada de înscriere: 19-24 septembrie 2016; 

 I. Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive: 

 Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins): 26 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor: 26 septembrie 2016; 

 II. Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive: 

 Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 27 septembrie 2016;  

 afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2016; 

 contestaţii: 28 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 28 septembrie 2016;  

 confirmarea locului: 29-30 septembrie 2016; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2016.  

 

CAPITOLUL II. CONDIȚII DE ADMITERE 

Art. 8.  (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă 
de bacalaureat sau diplomă echivalentă, precum și cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii 
Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, conform unei 
liste și metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

(2) Absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la alin. (1) 
pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licență, în baza diplomei de bacalaureat 
recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învățământului nr. 
84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de 
studii universitare de licență organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor organizate în străinătate și 
recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării 
Științifice, ca fiind studii universitare de licență. 

Art. 9. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 
ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii 
prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

Art. 10. (1) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii Uniunii 
Europene și din state terțe au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română 
eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.  

(2) Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia 
de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice înainte de înscrierea 
candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs 
atestatul de recunoaştere a studiilor. 

Art. 11. Românii de pretutindeni, cetățenii din state terțe pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii 
universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale și ofertelor unilaterale ale României 
și metodologiilor special elaborate pentru aceștia de către M.E.N.C.Ș. 

Art. 12. (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 
concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia 
de finanţare de la bugetul de stat (numite în continuare locuri de la buget) pentru un singur program de  
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licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează 
pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/ 
adeverinței de bacalaureat sau a diplomei/atestatului/adeverinței ciclului de studii universitare anterior 
absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere 
stabilit de aceasta din urmă. 

(2) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de 
către studenţi. 

Art. 13. (1) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a admiterii la fiecare program de studii se stabilesc prin 
prezentul regulament cu aprobarea Consiliului Facultăţii, respectând reglementările legale şi ale ARACIS în 
ceea ce priveşte numărul minim şi maxim de studenţi admişi. 

(2) Detaliile privind criteriile de admitere şi de departajare a candidaţilor cu medie egală cu media 
ultimului loc sunt prezentate în Anexele 1 și 3.  

Art. 14. Întreaga răspundere privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere revine Facultății de 
Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din Bacău. Eventualele nereguli constatate trebuie aduse la 
cunoştinţa preşedintelui comisiei centrale de admitere, în mod operativ. 

Art. 15. Comisia de admitere pe facultate este aprobată de către Consiliul Facultăţii şi validată de către 
Senatul Universităţii. 

Art. 16. Din momentul constituirii sale, comisia de admitere pe facultate preia toate sarcinile privind pregătirea 
și organizarea concursului de admitere, coordonarea activităţii personalului didactic şi a secretariatului, 
precum şi afişarea rezultatelor, pentru toate sesiunile de concurs aprobate. 

Art. 17. Comisia de admitere, condusă de către un președinte, are întreaga răspundere pentru buna 
organizare şi desfăşurare a concursului, pentru respectarea legalităţii şi desfăşurării probelor de concurs şi 
afişării rezultatelor.  

Art. 18. Pentru domeniile/programele de studii la care concursul de admitere se desfăşoară în două etape, se 
stabilesc distinct, înaintea fiecărei etape şi în funcţie de caracterul probelor respective, listele cadrelor 
didactice, care vor participa la examinarea candidaţilor. Pentru prima etapă, listele se stabilesc cu cel mult 24 
ore înaintea începerii probei. Pentru etapa a II-a, listele se stabilesc după încheierea probelor din prima etapă 
şi afişarea rezultatelor. 

Art. 19. Repartizarea sarcinilor către cadrele didactice şi personalul complementar, pe acţiuni concrete, intră 
în atribuţiile preşedintelui Comisiei de admitere a Facultăţii.  

Art. 20. (1) Preşedintele și secretarii comisiei de admitere vor asigura instruirea personalului antrenat în 
desfăşurarea concursului de admitere, care va fi convocat în acest scop în preziua concursului sau etapei 
respective, subliniind pentru fiecare obligaţia de a respecta cu stricteţe toate normele privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului, de a asigura, prin atribuţiile personale, securitatea concursului. 
(2) Personalul implicat în desfăşurarea concursului de admitere, care se abate de la respectarea acestor 
norme sau care, prin activitatea sa, afectează buna organizare şi desfăşurare a concursului, este 
susceptibil sancţionării disciplinare, conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care se confirmă astfel de 
abateri, rectorul dispune încetarea imediată a atribuţiilor în legătură cu concursul de admitere, a 
persoanelor în cauză şi înlocuirea lor. 

 

CAPITOLUL III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

Art. 21. Facultatea va aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, 
prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web proprie.  

Art. 22. (1) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/ licenţă în sesiunile corespunzătoare anului 
școlar/universitar 2015-2016 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/ licență sau adeverinţa eliberată de 
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către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, 
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. 

(2) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 
din Bacău va colecta datele cuprinse în anexa nr. 1, a OM nr. 3.313/2012.  

Art. 23. Facultatea are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la 
depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor 
care renunţă la locul obţinut prin admitere.  

Art. 24. (1) Facultatea va percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de 
înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de Senatul Universitar. 
Aceste taxe sunt publice pe site-ul Universității și pe pagina web a facultății. 

(2) Taxele de înscriere la concurs în cuantumul stabilit de Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, sunt prezentate în Anexele 2, 4 și 5. 

(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la 
concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.  

(4) Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licenţă sunt: 

a. Orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un părinte - 50% 
(licenţă/master).  

b. Candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ (licență/master) – 100%. 
c. Candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100% (numai pentru ciclul I, studii 

universitare de licenţă, şi primul dosar depus la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău); 
d. Candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%. 
e. Candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%. 

Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învăţământul 
superior, o singură dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare. 

(5) Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a şi e, se acordă candidaţilor care până la 
data de 1 octombrie 2016 nu împlinesc vârsta de 26 de ani, numai pentru primul dosar de concurs depus. 

Reducerea de taxă pentru situaţia punctului b se acordă candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2016, 
nu împlinesc vârsta de 26 de ani şi numai pentru dosarul conţinând diploma de bacalaureat în original depus 
la facultate și numai pentru primul domeniu/program de studiu la care se înscrie la concursul de admitere. Nu 
se acordă scutiri pentru a II-a facultate. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează. 

Art. 25. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere în care vor menţiona, 
sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Candidaţii trebuie să aleagă mai 
multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de studii care au îndeplinit numărul minim de 
studenți înmatriculați.  

Art. 26. La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se anexează 
următoarele acte: 

1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoţită de foaia matricolă cu mediile 
obţinute pe parcursul anilor de studii, în original şi copie legalizată (absolvenții promoțiilor care au 
înscrise pe verso diplomei mediile anilor, nu vor depune și foaia matricolă). Candidaţilor declaraţi 
admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc să plece din universitate, nu li se eliberează copiile 
actelor de studii legalizate. Aceste copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului de 
păstrare în arhiva Universității. 

2. Absolvenţii de liceu din promoţia 2016, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru 
sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să 
rezulte: că au absolvit liceul, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de 
valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. 

3. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată; 

4. adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de                                            
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întreprindere sau de medicul de familie, cu mențiunea „nu este în evidență cu afecțiuni neuropsihice”. Pentru 

candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport şi 

Kinetoterapie, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni 

neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul 

examinării” și rezultatul examenului oftalmologic, efectuat de medicul specialist oftalmolog, la care acuitatea 
vizuală minimă pentru ambii ochi să fie 1/3 fără corecţie, iar cu corecţie 1; miopie sub 6 dioptrii.  

5. 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică normală. 

6. adeverinţa de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu 
aceasta – în cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu. Adeverinţa 
de student trebuie să menţioneze că diploma de bacalaureat în original se află la facultate şi care este 
statutul financiar al studentului la acea facultate. 

7. actele doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de 
copii; copia legalizată a certificatului de deces al părintelui erou - martir al revoluţiei sau, după caz, al 
certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta 
pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinții lucrează 

în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de 

admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă. 

8. fotocopie după distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs (Art. 36, 
37 ale prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de 
studii), fără taxe de şcolarizare. Fotocopia va fi autentificată după original, de către secretariatul facultăţi. 

9. fotocopie după cartea de identitate/buletinul de identitate – pagina cu codul numeric personal 
(cetăţenii Republicii Moldova vor depune copia integrală a buletinului de identitate moldovenesc, a 
paşaportului şi, dacă doresc să concureze pe locurile finanţate de la buget, o declaraţie notarială din care 
să rezulte că nu au mai urmat studii universitare la învăţământul cu frecvenţă în România, finanţate de la 
buget, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2016). 

10. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii. 

11. un dosar plic. 

Art. 27. La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se anexează 
următoarele acte: 

1. diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele) în original şi copie legalizată. Pentru absolvenţii din 
promoţiile 2015 şi 2016 este valabilă şi Adeverinţa tip originală, din care să rezulte media la examenul de 
licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii. 

2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, fără foaia matricolă cu mediile obţinute pe 
parcursul anilor de studii, în original şi copie legalizată. Candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi ca 
studenţi, care doresc să plece din universitate, nu li se eliberează copiile actelor de studii legalizate. Aceste 
copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului de păstrare în arhiva Universității. 

3. certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată; 

4. adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu 
mențiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul 

fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”. 

5. copie xerox a cărţii de identitate românească/buletinul de identitate românesc – pagina cu codul 
numeric personal (cetăţenii Republicii Moldova vor depune copia integrală a buletinului de identitate 
moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc să concureze pe locurile subvenţionate, o declaraţie notarială 
din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de masterat în România, finanţate de la bugetul 
de stat, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2016). 

6. 4 (cinci) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie 
fotografică normală. 

7. adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinții lucrează în învăţământ.  

8. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii. 

9. un dosar plic. 

B 

B 
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Art. 28. Notificare privind admiterea candidaţilor rromi (potrivit Adresei MECTS nr. 45895/14.06.2012) 

(1) Dosarul de concurs al candidaţilor rromi trebuie să cuprindă, pe lângă actele solicitate de 

facultate, o recomandare, eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, indiferent de domeniul 

acesteia de activitate, în care se menţionează că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi nu faptul 
că este membru al organizaţiei în cauză. 

(2) O cerere de intenţie pentru ocuparea unui loc finanţat de la buget. Cererea de intenţie se depune 
la Registratura Universităţii, se vizează de către secretarul-şef şi completează dosarul de admitere care se va 
depune la facultatea la care candidatul solicită admiterea. În cerere, candidatul menţionează opţiunea de 
înscriere (chiar dacă domeniul solicitat nu are repartizat loc de la buget, pentru o eventuală redistribuire). 

(3) Locurile finanţate de la buget repartizate candidaţilor rromi le asigură acestora admiterea pe criterii 
minimale (media 5.00) şi scutirea de taxe de şcolarizare pe durata studiilor. 

Art. 29. Pentru respectarea reglementărilor în vigoare privind regulamentul actelor de studii în România, toţi 
candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concursul de admitere cu numele din certificatele de 
naştere. În scopul evitării unor neînţelegeri, atunci când se efectuează operaţii de legitimare pe baza actului 
de identitate (carte de identitate, paşaport), se impune ca, la numele din certificatul de naştere, să fie înscris, 
în paranteză, şi numele din certificatul de căsătorie sau numele de înfiere sau cel prevăzut în hotărârile 
judecătoreşti de schimbare a numelui sau prenumelui, iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui sau, după caz, 
cea a prenumelui mamei. 

Art. 30. Un candidat se poate înscrie pentru concursul de admitere, la ciclul de studii universitare de licență/ 
master, la două sau mai multe facultăţi diferite şi/ sau la domenii/ programe de studii diferite din cadrul 
aceleaşi facultăţi, la domenii/ programe de studii care nu sunt prinse în acelaşi pachet de opţiuni. În acest caz, 
în locul diplomei de bacalaureat va prezenta o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de înscriere la 
concurs la prima facultate, autentificată după original de către secretariatul facultăţii la care se face înscrierea. 
În situaţia în care nu se eliberează legitimaţie de concurs la primul domeniu, se va prezenta o adeverinţă de 
înscriere la concurs. Plata taxelor se face pentru fiecare dosar de concurs în parte. Reducerile de taxă se 
acordă în condiţiile Art. 24.  

Art. 31. (1) Echipele de înscriere a candidaților (stabilite în Consiliul Facultății) primesc dosarele întocmite de 
către candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs, numai dacă după verificarea 
fiecărui dosar se constată că sunt întrunite următoarele condiţii cumulative: 

- candidaţii au dreptul de înscriere, conform actelor depuse, la domeniile/programele de studii la care 
doresc să concureze; 

- cererile tip de înscriere sunt completate corect; 
- candidaţii vor preciza în ordine preferenţială, după caz, domeniile/programele de studii şi formele de 

învăţământ la care doresc să concureze; 
(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), dosarele sunt restituite candidaţilor. Dosarele 

care conţin acte sau însemnări interpretabile, în raport cu domeniile/ programele de studii pentru care 
candidatul optează, sunt prezentate imediat unui membru al comisiei de admitere pe facultate, care decide pe 
loc asupra înscrierii şi semnează. În acest scop, pe toată perioada desfăşurării înscrierii, în facultate se va 
asigura prezenţa permanentă a unui membru al comisiei de admitere pe facultate; 

(3) Comisia de admitere pe facultate verifică, zilnic, dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, sub 
semnătură, legalitatea înscrierii. În cazul constatării unor nereguli, candidaţii respectivi sunt convocaţi, de 
urgenţă, la sediul comisiei de admitere pentru clarificarea situaţiei şi adoptarea unei hotărâri definitive. 

 

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI REZULTATELE ADMITERII 

Art. 32. (1) După încheierea perioadei de înscriere, comisia de admitere la nivel de facultate întocmeşte listele 
nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică, afișându-le la loc vizibil, cu cel puţin 24 ore înaintea 
începerii primei probe. Aceste liste vor preciza: 

a. facultatea, domeniul, forma de învăţământ la care sunt înscrişi candidaţii, în ordinea preferinţelor, 
unde este cazul; 

b. denumirea probei de concurs, zilele şi orele de desfăşurare, repartizarea pe serii şi săli.  
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(2) Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor din aceste tabele se verifică imediat, 
corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate, cel mai târziu cu trei ore înainte de începerea 
primei probe şi cu aprobarea celor în drept.  

Art. 33. Pentru perioada organizării şi desfăşurării efective a concursului de admitere, începând cu înscrierea 
candidaţilor şi terminând cu rezolvarea şi afişarea contestaţiilor, comisia de admitere pe facultate îşi stabileşte 
un sediu, dotat corespunzător.  

Art. 34. (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă și de master nu poate fi mai 
mică decât 5,00 (cinci). 

(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor 
obţinute la probele concursului de admitere. 

(3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență și de master sunt luate în 
considerare media de la examenul de bacalaureat și după caz media obținută la examenul de licență. Nu sunt 
luate în calcul mediile sau notele din anii de studii. 

(4) Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de 
clasificare numai la Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății din Bacău la care aceştia au 
candidat, în conformitate cu prezentul regulament. 

(5) 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. 

(6) Prezentul regulament prevede în Anexele 1 și 3 criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în 
cazul mediilor egale obţinute la concursul de admitere, astfel încât să nu se depăşească capacitatea de 
școlarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare. 

(7) Pentru fiecare student, declarat admis şi înmatriculat, facultatea va colecta datele cuprinse în 
anexa nr. 2 din OM nr. 3.313/2012. 

(8) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a 
rectorului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în 
Registrul matricol unic (RMU), cu un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/ 
programele de studii la care au fost admişi.  

Art. 35. Candidaţii, care au obţinut media peste 5,00 şi nu sunt admişi pe locurile finanţate de la buget, pot 
opta pentru studii în regim cu taxă. 

Art. 36. (1) Candidaţii la studiile universitare de licență care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii 
(premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către MENCȘ beneficiază de 
dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, la cursurile 
unui singur program de studii. Listele cu aceşti candidaţi sunt transmise de către MENCȘ (prin ordin de 
ministru).  

(2) Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale, distincţii la concursuri sportive de nivel 
continental, mondial sau olimpic (locurile I, II, III), au dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de 
admitere, pe locuri finanţate de la buget, la cursurile unui singur program de studii de licență, compatibile cu 
performanţele obţinute. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. Listele cu aceşti candidaţi sunt transmise de către federațiile sportive de specialitate și avizate de 
MENCȘ.  

Art. 37. (1) Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut, în perioada studiilor liceale și 
după anul absolvirii studiilor liceale (după anul absolvirii ultimului an de liceu) distincţii la olimpiadele școlare 
și/sau la alte concursuri naţionale ori internaționale, pot fi admişi la domeniile/programele de studii compatibile 
cu distincţiile obţinute, fără susţinerea probelor de concurs, numai pentru locurile cu taxă. 

 (2) Obţinerea unui loc finanţat de la buget în domeniile/programele de studii compatibile distincţiilor, 
cât şi admiterea la orice alt domeniu/ program de studii (pe ambele categorii de locuri), este posibilă numai cu 
susţinerea admiterii, în condiţiile celorlalţi candidaţi. 

Art. 38. Candidaţii admiși, fără susținerea concursului, nu plătesc taxa de admitere pentru domeniul/ 
programul de studii pentru care optează.  
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Art. 39. Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire, precum şi studenţii de la un alt 
domeniu/program de studii, cu finanţare de la buget, pot urma un alt domeniu/ program de studii, la ciclul de 
studii universitare de licență/ master, numai prin concurs de admitere şi numai în regim cu taxă. 

Art. 40. Candidaţii admişi în învăţământul de licenţă/master, care sunt studenţi în instituţiile de învăţământ 
superior de stat/particulare acreditate sau autorizate, pot beneficia, la cerere, de sistemul de credite 
transferabile, pentru recunoaşterea perioadelor de studii efectuate. Condiţiile concrete de recunoaştere sunt 
detaliate în Regulamentele privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din 
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Art. 41. (1) Studenţii cu taxă, care se înscriu la concursul de admitere pentru ocuparea unui loc finanţat de la 
bugetul de stat la acelaşi domeniu, pot beneficia de recunoaşterea studiilor absolvite şi vor fi înscrişi ca 
studenţi numai în anul I de studiu.  

(2) Studenţii, începând cu anul al II-lea, se pot înscrie la concursul de admitere pentru al doilea 
program de studii, corespunzător numărului de credite care vor fi promovate. Aceştia vor urma numai 
cursurile celui de-al doilea program de studii; creditele de la primul program de studii vor fi recunoscute prin 
creditele transferabile. 

 
CAPITOLUL V. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR  

CONCURSULUI DE ADMITERE 

Art. 42. (1) La Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii candidaţii care au fost declaraţi respinşi 
la vizita medicală, nu pot susţine probele din concursul de admitere. 

(2) La Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii candidaţii care au fost declaraţi respinşi 
la proba I, Testarea capacităţilor sportive, nu pot susţine proba a II-a din concursul de admitere. 

Art. 43. (1) După încheierea probelor de concurs se calculează, pentru fiecare candidat, media generală de 

admitere, conform prezentului regulament, pe fiecare program de studii în parte. La înscriere, candidaţii vor 
găsi pe site-ul facultății şi afişat la avizier, modul de calcul al mediei.  

(2) Probele la care candidatul a absentat se notează cu ABSENT. Candidatul este declarat 
„RESPINS” şi nu mai poate susţine probele următoare. 

(3) Nota minimă care se poate acorda candidatului la o probă de concurs este 1,00 (unu); 
(4) Media minimă generală de admitere la studii universitare de licenţă/master nu poate fi mai mică 

decât 5 (cinci). 
(5) Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de 

clasificare numai la programele de studii la care aceştia au candidat. 
(6) Opţiunea făcută de candidat este prioritară faţă de medie pentru un program de studii, în cazul 

admiterii pe un domeniu cu mai multe programe de studii. 
(7) Admiterea se face în ordine descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita 

numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu/program de studii, conform criteriilor din Anexele 1 și 3 
a prezentului regulament. 

(8) În cazul existenţei mai multor candidaţi care au o medie egală cu cea a ultimului loc repartizat 
iniţial, departajarea se face după criteriile din Anexa 1 pentru licență și respectiv Anexa 3 pentru masterat. 

Art. 44. (1) Candidaţii, care îşi retrag dosarul/ dosarele de concurs după încheierea înscrierilor, dar înainte de 
afişarea rezultatelor, sunt consideraţi respinşi, chiar şi după susţinerea probelor. Taxa de admitere nu se 
returnează, chiar dacă nu s-au prezentat la nici o probă. 

(2) În urma concursului de admitere se vor întocmi 4 tipuri de liste: 

 Lista candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget; 

 Lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă; 

 Lista de aşteptare a candidaţilor fără loc, cu candidaţii care au obţinut media minimă de admitere şi 
pot opta, la eliberarea unor locuri, din listele anterioare; 

 Lista candidaţilor respinşi. 
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(3) Dacă un candidat renunţă la calitatea de „admis”, dobândită prin concurs, locul rămas liber se 
ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor după cum urmează: 

a. de către următorul candidat rămas în concurs (inclusiv din lista de aşteptare) şi care îndeplineşte 
condiţiile acelui loc, aplicând criteriile de departajare din Anexele 1 și 3; 

b. se scoate la concursul de admitere, după caz, în cadrul celei de-a doua sesiuni (pentru locuri rămase 
din prima sesiune); 

c. în urma celei de-a treia sesiuni de admitere, locurile rămase libere, prin renunţarea la calitatea de 
admis, se ocupă în ordinea sesiunilor de admitere şi în ordinea mediilor (inclusiv din lista de 
aşteptare). Perioada maximă de redistribuire este perioada de înscriere ca student (primele două 
săptămâni de la începutul anului universitar). 

Art. 45. Locurile finanţate de la buget, destinate cetăţenilor Republicii Moldova, rămase neocupate în 
sesiunea de vară, vor fi scoase la concurs pentru aceeaşi categorie de candidaţi, în sesiunile de toamnă. 
Dacă şi după sesiunile din toamnă rămân locuri, acestea se raportează la MENCȘ şi rămân neocupate.  

Art. 46. (1) Locurile finanţate de la bugetul de stat destinate cetăţenilor români de etnie rromă se ocupă prin 
concurs la domeniile/ programele de studii la care au fost repartizate. Locurile neocupate în prima sesiune, 
pot fi redistribuite, cu aprobarea Consiliului de administrație, în vederea ocupării de către candidații rromi 
admiși în regim cu taxă la programele de studii fără astfel de locuri, pe facultăți și pe Universitate. Locurile 
neocupate se scot la concurs în cea de-a doua sesiune de admitere. Locurile neocupate, în urma celei de-a 
doua sesiuni de admitere, se vor distribui candidaţilor rromi admişi în regim cu taxă şi care au solicitat 
ocuparea unui loc cu finanţare de la buget; la fel se procedează și pentru a III-a sesiune. Dacă şi după 
această redistribuire rămân locuri neocupate, acestea vor fi comunicate MENCȘ, în scopul redistribuirii lor 
altor instituţii de învăţământ superior, care vor organiza noi sesiuni de admitere, locurile fiind destinate tot 
candidaţilor rromi. În situația în care vor fi mai mulți candidați decât numărul de locuri, redistribuirea se va face 
pe sesiuni de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe facultăți și apoi pe Universitate. 

(2) În situaţia unui număr mai mare de candidaţi rromi decât numărul de locuri alocate de la buget, 
eventualele redistribuiri ale candidaţilor de etnie rromă se vor efectua în aceleaşi condiţii valabile pentru toţi 
candidaţii români. 

Art. 47. Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de concurs şi rezultatele finale ale concursului de 
admitere au, până la afişarea lor, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament, caracter secret, fiind interzisă 
cunoaşterea lor înainte de afişare de alte persoane decât cele numite în comisiile de admitere.  

Art. 48. Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de 
admitere, se face prin afişare, specificându-se ora şi data afişării; pe listele afişate se va indica, în dreptul 
fiecărui candidat, media generală şi domeniul/ programul de studii la care a fost repartizat (pentru candidaţii 
declaraţi admişi), în funcţie de opţiuni.  

Art. 49. (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere 
şi să facă înscrierea pentru anul I de studii, conform reglementărilor din prezentul regulament.  

(2) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi, care au promovat examenul de bacalaureat/ 

licență în sesiunea 2015-2016, au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, până la data finalizării 

perioadei de confirmare a locurilor, diploma de bacalaureat/licență/adeverința în original. 

(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, 

în termenul stabilit prin prezentul regulamentul, duce la pierderea locului finanţat de la buget. 
(4) Candidații admiși pe locurile cu taxă vor încheia, la confirmarea locului, precontractul de studii și 

vor achita 10% din taxa de studii (suma face parte din prima tranșă). 
(5) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2016-2017, în baza 

rezultatelor concursului de admitere, a diplomei de bacalaureat în original, a fişei de înscriere la studii şi în 
baza contractului de studii, prin decizia rectorului universităţii. Înmatricularea se face după terminarea 
perioadei de înscriere ca student (primele două săptămâni de la începutul anului universitar).  

(6) Locurile rămase libere în prima sesiune vor fi scoase la concurs în a doua și a treia sesiune. 
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(7) Locurile bugetate rămase libere în urma celor trei sesiuni de admitere, la programele de studii de 
licență care nu îndeplinesc condițiile minime de funcționare în anul universitar 2016-2017, se vor redistribui la 
celelalte programe de studii de licență, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute de candidații admiși pe 
locurile cu taxă în prima sesiune de admitere, după care cu cei din a doua sesiune de admitere și a treia 
sesiune de admitere. Nu se va depăși capacitatea de școlarizare aprobată pentru fiecare program de studii. 

Art. 50. Dosarele candidaţilor respinşi şi ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie la cerere, pe baza 
actelor de identitate şi semnătură, potrivit calendarului stabilit de facultate, numai titularilor sau împuterniciţilor 
acestora. Împuternicirea notarială se păstrează cu caracter permanent. Facultatea are obligaţia să restituie în 
cel mult 48 ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor 
respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor finale. Dovada 
ridicării dosarelor de concurs (sau a actelor de studii și de stare civilă depuse în original) se arhivează 
conform procedurilor Universității. 

 

CAPITOLUL VI. DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR 

Art. 51. (1) Contestaţiile se depun la secretariatul facultăţii și comisia de admitere pe facultate le soluţionează.  
(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive și de testare a aptitudinilor 

psihomotrice, cu excepţia situaţiilor în care candidatul constată existenţa unor erori în calculul mediei de 
admitere, generate, fie de trecerea unor date greşite privind media de bacalaureat, fie de calculul final. 

(3) Termenul de depunere a contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. 
(4) Perioada de rezolvare a contestaţiilor este de cel mult 2 zile de la expirarea termenului de 

depunere a acestora. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare. 
(4) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 
(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatele concursului de 

admitere se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate. 

Art. 52. După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe listele 
candidaţilor declaraţi admişi nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc. 

 

 

 

 

D E C A N,  

 

Conf. univ. dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ 
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GHIDUL CANDIDATULUI 

PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017  
 

I.  OFERTA DE STUDII ŞI CIFRA DE ȘCOLARIZARE  
 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

În anul universitar 2016-2017, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Bacău 
oferă viitorilor studenţi, următoarele programe de studii:  

Domeniul fundamental – ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

 Educaţie fizică şi sportivă – învăţământ cu frecvenţă, 3 ani 

 Educaţie fizică şi sportivă - învăţământ cu frecvenţă redusă, 3 ani 

 Sport şi performanţă motrică - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani 

 Kinetoterapie şi motricitate specială - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani  

 Kinetoterapie şi motricitate specială - învăţământ cu frecvenţă redusă, 3 ani 

Domeniul fundamental – ŞTIINŢE SOCIALE 

 Terapie ocupaţională - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani 

Cifra de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru anul universitar 2016-2017 este după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

fundamental de 

ştiinţă, artă, cultură 

Domeniul de 

licenţă 
Program de studii 

Cifra de 

şcolarizare 

(aprobată de 

ARACIS) 

1. 
Ştiinţa Sportului şi 

Educaţiei fizice 
Educaţie fizică şi 

sport 

Educaţie fizică şi sportivă - IF (A) 90 

Educaţie fizică şi sportivă - IFR (A) 60 

Sport şi performanţă motrică - IF (A) 50 

2. 
Ştiinţa Sportului şi 

Educaţiei fizice 
Kinetoterapie 

Kinetoterapie şi motricitate specială - IF (A) 90 

Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR (A) 60 

3. Ştiinţe sociale  Psihologie Terapie ocupaţională - IF (A) 60 

             A – acreditat 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

În anul universitar 2016-2017, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Bacău 
oferă viitorilor studenţi, programele de studii din tabelul de mai jos. 

Domeniul de masterat – ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

Cifra de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru anul universitar 2016-2017 este după cum urmează: 

Domeniul de 

masterat 
Program de studii 

Cifra de şcolarizare 

(aprobată de ARACIS) 

Ştiinţa Sportului şi 
Educaţiei fizice  

Activităţi motrice curriculare şi de timp liber – IF (A) 50 

Performanţă sportivă – IF (A) 50 

Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională – IF (A) 50 

       A – acreditat 
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II. PROBELE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 
 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

Pentru toate programele de studii din Domeniul fundamental de știință artă și cultură - Știința 

Sportului și  Educaţie fizice (Educaţie fizică şi sportivă - IF, IFR, Sport şi performanţă motrică - IF şi 

Kinetoterapie şi motricitate specială - IF, IFR), prima probă a concursului de admitere este TESTAREA 

CAPACITĂŢILOR SPORTIVE și este eliminatorie (admis/respins). Proba constă în efectuarea unui 
parcurs aplicativ ce se desfăşoară contra cronometru - Anexa 5.  

Concursul de admitere pentru programele de studii din domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport 

(Educaţie fizică şi sportivă - IF, IFR şi Sport şi performanţă motrică - IF), constă din susţinerea PROBEI DE 

APTITUDINI PSIHOMOTRICE (alcătuită dintr-o baterie de 5 teste) - Anexa 6. Pentru fiecare test se acordă 
o notă de la 1 la 10, conform baremurilor de notare corespunzătoare performanțelor obținute 

Susţinerea probei de aptitudini psihomotrice este precedată de proba pentru testarea capacităţilor 
sportive - traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins) - Anexa 5. 

Vizita medicală este eliminatorie (admis/respins)* şi se efectuează în perioada de înscriere, imediat 
după depunerea de către candidat a dosarului de admitere.  

Concursul de admitere, pentru programele de studii din domeniul de licenţă Kinetoterapie 

(Kinetoterapie și motricitate specială IF, IFR), constă dintr-o probă pentru testarea cunoştinţelor şi a 

capacităţilor cognitive, TEST GRILĂ la disciplina Biologie (clasa a XI a) - Anexa 7 
Susţinerea testului grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a) este precedat de proba pentru testarea 

capacităţilor sportive - traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins) - Anexa 5. 
Vizita medicală este eliminatorie (admis/respins)* şi se efectuează în perioada de înscriere, imediat 

după depunerea de către candidat a dosarului de admitere.  

Notă: Date fiind condiţiile speciale de lucru, care presupun solicitare fizică, intelectuală şi psihică, sunt 
admişi în vederea susţinerii probelor de concurs, numai candidaţii cu stare de sănătate foarte bună, 
integritate corporală, indici de nutriţie şi de dezvoltare fizică armonioasă în limite normale, fără deficienţe 
majore de vorbire şi auz, cu acuitate vizuală mai bună de ± 6 dioptrii la ambii ochi. 

Pentru domeniul de licenţă Psihologie, programul de studii Terapie ocupaţională, admiterea are ca 

probă susţinerea unui INTERVIU MOTIVAŢIONAL. 

Modalitatea de calcul a mediei generale de admitere și criteriile de departajare se regăsesc în Anexa 
1 a prezentului regulament. 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

Pentru toate programele de studii din Domeniul de masterat – Știința Sportului și  Educaţie fizice 
(Activităţi motrice curriculare şi de timp liber – IF, Performanţă sportivă – IF, și Kinetoterapia în educarea şi 

reeducarea funcţională – IF), prima probă a concursului de admitere este TESTAREA CAPACITĂŢILOR 

SPORTIVE – TEST DE MOTRICITATE și este eliminatorie (admis/respins). Proba constă în efectuarea 
unui parcurs aplicativ ce se desfăşoară contra cronometru - Anexa 5.  

Concursul de admitere, pentru toate programele de studiu de masterat, constă dintr-o probă pentru 

testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - TEST GRILĂ DE CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIU. 

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere  se regăsesc în Anexa 9 

Modalitatea de calcul a mediei generale de admitere și criteriile de departajare se regăsesc în Anexa 
3 a prezentului regulament. 

 

III. PRECIZĂRI PRIVIND PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 

Candidaţii care nu au fost declaraţi apţi la vizita medicală eliminatorie, nu pot participa la 

celelalte probe din concursul de admitere la studii universitare de licență. 
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Notă 

 Candidaţii nu se pot prezenta pentru susţinerea probelor/testelor, cu alte grupe sau la alte ore decât 
cele planificate de către comisie, indiferent de motivul invocat; 

 Pe întregul interval al desfăşurării concursului, candidaţii vor avea asupra lor buletinul/cartea de 
identitate şi legitimaţia de concurs. 

 După afişarea programului de concurs nu se mai operează nici o modificare; 

 Orele afişate sunt cele de efectuare a apelului; 

 Pentru susţinerea probelor practice, candidaţii vor avea echipament corespunzător, iar pentru proba 
de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive vor avea instrumente de scris cu pastă/cerneală 
de culoare albastra; 

 Accesul cu telefoane mobile este interzis. 

 
 

 

 
D E C A N,  

 

Conf. univ. dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ 
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Anexa nr. 1  
la Regulamentul de admitere pentru anul 2016 

 

 

Criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc  

Studii universitare de licenţă (toate programele sunt acreditate) 
 

a) Condiţii de admitere 

 Pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului final: 
media la Proba de aptitudini psihomotrice şi media la examenul de bacalaureat. 

 Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie, se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului final: nota 
obţinută la testul grilă (Biologie cls. a XI-a) şi media la examenul de bacalaureat. 

 Pentru domeniul de licenţă Psihologie se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului final: nota obținută la 
Interviul motivațional și media la examenul de bacalaureat. 

Media generală de admitere (cu trei zecimale) se calculează conform Tabelului de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

fundamental 

de ştiinţă, 

artă, cultură 

Domeniul de 

licenţă 
Program de studii Disciplina 

Pondere  

(%) 

1. 

Știința 
sportului și 
educației 

fizice 

Educaţie 
fizică şi sport 

Educaţie fizică şi sportivă (EFS)  

- IF (A) 
1. Media la proba de aptitudini 

psihomotrice  
 
2. Media la examenul de 

bacalaureat 

80% 
 

 
20% 

Educaţie fizică şi sportivă (EFS)  

- IFR (A)  

Sport şi performanţă motrică (SPM) 

- IF (A) 

2. 

Știința 
sportului și 
educației 

fizice 

Kinetoterapie 

Kinetoterapie şi motricitate specială 

(KMS) - IF (A) 
1. Nota obţinută la testul grilă 

(Biologie cls. a XI-a) 
2. Media la examenul de 

bacalaureat 

60% 
 

40% 
Kinetoterapie şi motricitate specială 

(KMS) - IFR (A) 

3. Ştiinţe sociale  Psihologie Terapie ocupaţională (TO) - IF (A) 

1. Nota la proba de testare a 
cunoștințelor și capacităților 
cognitive (Interviu motivațional) 

2. Media la examenul de 
bacalaureat 

40% 
 
 

60% 

A – acreditată; IF - învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă 

b) Criteriile de departajare la medii egale  

Pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport: 
1. Media la proba de aptitudini psihomotrice 
2. Media la examenul de bacalaureat 

Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie: 
1. Nota obţinută la testul grilă  
2. Media la examenul de bacalaureat 

Pentru domeniul de licenţă Psihologie: 
1. Nota obţinută la Interviul motivațional 
2. Media la examenul de bacalaureat 

c. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii: 
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 25 de locuri la programele 
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Educație fizică și sportivă (IF), Educație fizică și sportivă (IFR), Sport și performanță motrică (IF), 
Kinetoterapie și motricitate specială (IF), Kinetoterapie și motricitate specială (IFR) și Terapie 
ocupațională (IF), programele respective nu vor funcționa în anul universitar 2016-2017. Candidații 
admiși sub aceste cifre și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt domeniu de licență, la 
propunerea departamentului care coordonează domeniul respectiv, cu aprobarea Consiliului Facultății 
de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății și a Consiliului de administrație. Locurile bugetate rămase 
libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2016-2017, se vor redistribui la 
celelalte programe și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu 
taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii. 
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Anexa 2 

la Regulamentul de admitere pentru anul 2016 
 
 

Cuantumul taxelor de admitere 

la studii universitare de licenţă 

 

Nr. 

crt. 
Domeniul de licență Taxa de admitere 

1. Educaţie fizică şi sport 300 lei 

2. Kinetoterapie 300 lei 

3. Psihologie (Terapie ocupațională) 200 lei 

 
 

Cuantumul taxelor* de studiu pentru anul I 

(studii universitare de licenţă)
 

 

Nr. 

crt. 
Programul de studii Taxa de studiu anul I 

1 Educație fizică și sportivă - IF 3.300 lei/an 

2 Educație fizică și sportivă - IFR 3.000 lei/an 

3 Sport și performanță motrică - IF  3.300 lei/an 

4 Kinetoterapie și motricitate specială - IF 4.000 lei/an 

5 Kinetoterapie și motricitate specială - IFR 3.500 lei/an 

6 Terapie ocupațională - IF 2.800 lei/an 

 

* Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale 
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Anexa nr. 3  

la Regulamentul de admitere pentru anul 2016 
 
 

Criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc 

Studii universitare de master (toate programele sunt acreditate) 
 

Precizări generale:  
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani (4 semestre) 
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 

a. Condiţii de admitere 
Pentru admiterea la studiile universitare de masterat, se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului final 

nota la testul grilă de cunoştinţe în domeniu şi media la examenul de licenţă. 
 

Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată conform tabelului de mai jos: 
 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

fundamental  
Program de studiu 

Criteriul de selecţie/ Test de 

cunoştinţe în domeniu 

Pondere 

(%) 

1. 
Ştiinţa Sportului 

şi Educaţiei 
Fizice 

Activităţi motrice curriculare şi de timp liber 

(AMCTL) – IF (A) nota la testul grilă* 
 
 
media examenului de licenţă 

60 % 
 
 

40% 

Performanţă sportivă (PS) – IF (A) 

Kinetoterapia în educarea şi reeducarea 

funcţională (KERF) – IF (A) 

A – acreditat;     * Participarea la testul grilă este obligatorie. 
 

Concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat, domeniul Ştiinţa Sportului şi 
Educaţiei Fizice constă din susţinerea Testului grilă de cunoştinţe în domeniu. 

Susţinerea Testului grilă de cunoştinţe în domeniu, este precedată de Proba practică pentru 
testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins). 

b. Criteriile de departajare la medii egale  
1. Nota obţinută la test; 
2. Media examenului de licenţă. 

c. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii: 
 Dacă la un program de studii de master, în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă 
numărul minim de 20 de locuri, acel program nu va funcționa în anul universitar 2016-2017. Candidații 
admiși sub această cifră și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt program de studii de master, 
la propunerea departamentului care coordonează programul și aprobarea Consiliului Facultății de Științe 
ale Mișcării, Sportului și Sănătăți și a Consiliului de administrație. Locurile bugetate rămase libere, de la 
programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2016-2017, se vor redistribui la celelalte 
programe și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, 
care au rămas în concurs la data redistribuirii.  



 REGULAMENT 
Cod document  

R-10.05.13 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat și 

conversie profesională pentru anul universitar 2016-2017 

Pag./Total pag. 22/33 

Data 13.06.2016 

Ediţie/Revizie 5/ 0 1 2 3 4 5  

 

F 03.07/Ed.1                    

 

Anexa 4 
la Regulamentul de admitere pentru anul 2016 

 

 

 

Cuantumul taxelor de admitere 

la studii universitare de master 

 

Nr. 

crt. 
Programul de studii Taxa de admitere 

1 Activităţi motrice curriculare şi de timp liber 300 lei 

2 Performanță sportivă 300 lei 

3 Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională 300 lei 

 
 

Cuantumul taxelor de studiu pentru anul I 

(studii universitare de master) 

 

Nr. 

crt. 
Programul de studii Taxa de studiu anul I 

1 Activităţi motrice curriculare şi de timp liber 3.500 lei/an 

2 Performanță sportivă 3.500 lei/an 

3 Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională 4.200 lei/an 

 

* Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale 
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Anexa 5 
la Regulamentul de admitere pentru anul 2016 

 

ADMITERE LICENȚĂ - EFS/SPM/KMS 

Prezentarea probei practice pentru testarea capacităţilor sportive - Parcurs aplicativ 
 

Descriere 

Cu mingea de volei în mână (1) – dribling printre cele trei jaloane aşezate la doi metri distanţă unul faţă de 

celălalt (2) – prinderea mingii (3) – alergare cu transportul mingii la locul iniţial şi aşezarea mingii pe sol (4) 

– alergare pe o distanţă de opt metri (5) – mers în echilibru pe banca de gimnastică întoarsă (2,4 m) (6) – 

alergare spre banca de gimnastică cu ocolirea jalonului (7) – târâre din culcat facial pe banca de 

gimnastică (3 m) cu tracţiune alternativă până la capătul acesteia (8) – trecere în sprijin ghemuit la 

marginea saltelei de gimnastică, rostogolire înainte în ghemuit (9) – alergare spre scara fixă (10) – căţărare 

braţ picior opus la scara fixă până la ultima şipcă (11) – deplasare laterală până la cea de a treia scară fixă 

(12) – coborâre fără săritură (13) – alergare trei metri spre banca de gimnastică (14) – minim cinci sărituri 

de o parte şi alta a băncii de gimnastică (4 m) (15) – alergare în viteză maximă (3 m) spre sosire (16). 

Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive este eliminatorie, se desfăşoară printr-o singură 
încercare, contra cronometru, iar baremul pentru admis este după cum urmează: 

 Fete – timpii mai mici sau egal cu 60 sec; 

 Băieţi - timpii mai mici sau egal cu 50 sec. 

 
Figura 1. Parcurs aplicativ 
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Anexa 6 
la Regulamentul de admitere pentru anul 2016 

 

ADMITERE LICENȚĂ – EFS/SPM 

Prezentarea probei de aptitudini psihomotrice 
 

Proba de aptitudini psihomotrice este alcătuită din următoarele teste: 
 

Nr. Aptitudinea Testul 

1.  Forţă explozivă în picioare Săritura în lungime de pe loc 

2.  Forţă segmentară Flotări 

3.  Coordonare picioare Micul maraton 

4.  Coordonare complexă Evantai cu aruncarea unui număr de 6 mingi la o ţintă 

5.  
Mobilitate coxo-femurală în plan antero-
posterior 

Îndoirea trunchiului înainte 

 

DESCRIEREA TESTELOR DIN CADRUL PROBEI DE APTITUDINI PSIHOMOTRICE 
 

Forţă explozivă în picioare - Săritura în lungime de pe loc  

 Din poziţia stând cu membrele inferioare uşor depărtate, vârfurile picioarelor înapoia liniei trasate 
pe sol, săritură în lungime cu desprindere de pe ambele picioare, aterizare pe ambele picioare în 
groapa cu nisip. 

 Se înregistrează lungimea săriturii, în metri şi centimetri, de la vârful picioarelor la ultimul punct 
de sprijin pe sol. 

 Fiecare concurent are dreptul la două încercări consecutive, cel mai bun rezultat fiind 
transformat în notă. Candidatului i se permite a utiliza orice grad de flexie în articulaţiile 
picioarelor şi de avântare a braţelor. În cazul în care din prima încercare candidatul obţine 
performanţa echivalentă notei 10 nu mai execută cea de a doua încercare. 

 

Forţă segmentară – Flotări 

 Fete: din sprijin culcat facial pe sol, îndoirea braţelor cu coatele apropiate de trunchi, până se 
ajunge cu pieptul la 10 cm. de sol şi întinderea completă a lor cu revenire în poziţia iniţială. 

 Băieţi: din sprijin culcat facial cu picioarele sprijinite pe vârfuri pe banca de gimnastică, îndoirea 
braţelor cu coatele apropiate de trunchi, până se ajunge cu pieptul la 10 cm. de sol şi apoi 
întinderea lor cu revenire în poziţia iniţială. 

 Se punctează numai execuţiile complete şi corecte. 

 

 

           Fete 

 

 

        Băieţi 

 
 

 

Figura 2. Flotări 
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Coordonare picioare – Micul maraton 
 

Candidatul trebuie să execute alergare cu schimbare de direcţie între şase linii paralele trasate la o 
distanţă de 3 m. între ele, după modelul de mai jos. La fiecare schimbare de direcţie trebuie să doboare 
cu mâna jaloanele aşezate pe sol (figura 1). Fiecare jalon nedoborât se penalizează cu două puncte. 
Plecarea se realizează la propria comandă după semnalul comisiei iar oprirea cronometrului se 
realizează în momentul în care pieptul concurentului depăşeşte linie de sosire trasată pe sol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Micul maraton 

 

Coordonare complexă – Evantai cu aruncarea unui număr de şase mingi diferite la o ţintă 

orizontală 
 

Candidatul trebuie să se deplaseze în viteză pe şase direcţii diferite şi succesive, la capătul cărora se 
găseşte câte o minge de dimensiune şi greutate diferită. Candidatul revine la punctul de start cu mingea 
pe care o găseşte la capătul direcţiei parcurse şi o aruncă într-un cerc situat opus reperului, la o distanţă 
de 6 m faţă de punctul de start (figura 2). Timpul alocat probei este de 30 sec. pentru băieţi şi 40 sec. 
pentru fete, fiecare secundă care depăşeşte acest barem fiind penalizată cu 1 punct. 
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Figura 4. Evantai 



 REGULAMENT 
Cod document  

R-10.05.13 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat și 

conversie profesională pentru anul universitar 2016-2017 

Pag./Total pag. 26/33 

Data 13.06.2016 

Ediţie/Revizie 5/ 0 1 2 3 4 5  

 

F 03.07/Ed.1                    

 

Mobilitate coxo - femurală în plan antero - posterior 
 

Din stând pe o bancă cu vârfurile picioarelor la marginea acesteia, se execută 
îndoirea trunchiului înainte, picioarele se menţin perfect întinse, cu ducerea braţelor 
spre sol şi alunecarea palmei pe o riglă gradată aşezată vertical cu gradaţia 50 cm. la 
nivelul băncii şi cu 0 în sus. Poziţia se menţine 2 sec. şi se citeşte valoarea atinsă de 
degetul mijlociu. Nu se permit arcuiri. 
 
 

Figura 5. Mobilitate coxo-femurală 

 

 

 

 

BAREMURILE DE NOTARE PENTRU PROBA DE APTITUDINI PSIHOMOTRICE 

 

B Ă I E Ţ I 
Nota 

Testul 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Săritura în lungime fără elan 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 

2. Micul maraton (secunde) 11,8 12,1 12,4 12,7 13,0 13,8 13,6 13,9 14,2 14,5 

3. Evantai ţintă (număr) 6 - 5 - 4 3 - 2 - 1 

4. Flotări 20 18 16 13 12 11 10 8 6 5 

5. Mobilitate coxo-femurală 64 63 62 60 58 56 54 50 46 42 

 

F E T E 

Nota 

Testul 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Săritura în lungime fără elan 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1.70 1,65 1,60 1,55 1,50 

2. Micul maraton (secunde) 12,1 12,4 12,7 12,9 13,4 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 

3. Evantai ţintă (număr) 6 5 4 3 - 2 - 1 - - 

4. Flotări 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

5. Mobilitate coxo-femurală 69 68 67 66 65 63 61 58 54 50 
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Anexa 7 
la Regulamentul de admitere pentru anul 2016 

 

ADMITERE LICENȚĂ - KMS 

PREZENTAREA PROBEI PENTRU TESTAREA CUNOŞTINŢELOR  

ŞI A CAPACITĂŢILOR COGNITIVE 
 

 

Tematica pentru testul grilă - disciplina Biologie (clasa a XI-a): 

 

1. Sistemul nervos – Clasificare, Structura şi proprietăţile neuronului, Structura şi funcţiile sistemului 
nervos somatic, Structura şi funcţiile sistemului nervos vegetativ. 

2. Analizatorii: Segmentele unui analizator, Segmentele şi fiziologia analizatorului vizual, Segmentele şi 
fiziologia analizatorului auditiv, Segmentele şi fiziologia analizatorului vestibular, Segmentele şi 
fiziologia analizatorului cutanat, Segmentele şi fiziologia analizatorului gustativ, Segmentele şi fiziologia 
analizatorului olfactiv, Segmentele şi fiziologia analizatorului kinestezic. 

3. Glandele endocrine: Hipofiza - structură şi fiziologie; Tiroida – structură şi fiziologie; Paratiroidele - 
structură şi fiziologie; Suprarenalele: - structură şi fiziologie; Pancreasul endocrin - structură şi 
fiziologie; Epifiza - structură şi fiziologie; Timusul - structură şi fiziologie; Gonadele - structură şi 
fiziologie; Mecanismul general de reglare nervoasă şi umorală a secreţiei endocrine; Disfuncţiile 
endocrine. 

4. Sistemul osos: Alcătuirea generală a scheletului şi articulaţiilor;  

5. Muşchii scheletici; Structura şi fiziologia fibrei musculare; Manifestări ale contracţiei musculare; 
Oboseala musculară. 

6. Circulaţia: Compoziţia sângelui; Grupele sangvine; Imunitatea; Hemostaza şi coagularea sângelui; 
Activitatea cardiacă; Circulaţia mare şi mică; Sistemul limfatic. 

7. Respiraţia: Structura generală a aparatului respirator, Ventilaţia pulmonară; Volume şi capacităţi 
respiratorii; Schimburile gazoase respiratorii. 

8. Excreţia: Structura generală a sistemului excretor; Formarea şi eliminarea urinei; Compoziţia urinei. 

9. Metabolismul: Metabolismul glucidic; Metabolismul lipidic; Metabolismul protidic; Procese metabolice 
la nivel celular; Metabolismul energetic. 

 

Bibliografie: 

1. Roşu, I., Istrate, C., Ardelean, A., 2006, Biologie - Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 

Bucureşti, România. 

2. Pelmuş - Giersch Şt., Toma, F. A., 2006, Biologie - filiera teoretică - Manual pentru clasa a XI-a, 

Editura CD PRESS, Bucureşti. 

3. Ariniş, I., 2006, Biologie - Manual pentru clasa a XI-a, Editura Sigma, Bucureşti, România. 
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Anexa 8 
la Regulamentul de admitere pentru anul 2016 

 

ADMITERE MASTER 
 

PREZENTAREA PROBEI PRACTICE PENTRU TESTAREA CAPACITĂŢILOR SPORTIVE 
TEST DE MOTRICITATE 

 

 
Figura 6. Parcurs aplicativ 

 

Descriere 
 

Din stând, de la punctul de plecare, se efectuează deplasare prin alergare pe lungimea traseului (10 metri) 
până la primul jalon, ocolirea acestuia şi deplasare diagonal, spre următorul jalon de pe linia de plecare-
sosire, pe direcţia indicată în desen, alergare şerpuită printre jaloanele situate pe mijlocul traseului şi 
întoarcere în acelaşi mod spre linia de plecare-sosire. Deplasarea se continuă diagonal spre direcţia 
penultimului jalon, după care se execută alergarea pe lungimea parcursului spre linia de sosire. Startul se 
execută la semnal sonor, moment în care cronometrul este pornit. Executantul trebuie să parcurgă traseul 
cât mai repede posibil prin ocolirea jaloanelor postate (fără doborârea lor) pe direcţia indicată în figura 6, 
până la linia de sosire, când cronometrul va fi oprit. 

Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive este eliminatorie, se desfăşoară printr-o singură 
încercare, iar baremul pentru admis este după cum urmează: 

 Fete - timpii mai mici sau egal cu 25 sec; 

 Băieţi - timpii mai mici sau egal cu 20 sec. 
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Anexa 9 
la Regulamentul de admitere pentru anul 2016 

 
 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE - MASTER 

 

A. DISCIPLINE COMUNE OBLIGATORII PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII 
 

I. Teoria educaţiei fizice şi sportului  

II. Bazele teoretico-metodice ale exerciţiului fizic  
1. Exerciţiul fizic – mijloc de bază al educaţiei fizice, sportului şi kinetoterapiei: conţinut, formă, clasificare. 
2. Noţiuni fundamentale ale domeniului Educaţie fizică şi sport: act motric, acţiune motrică, activitate motrică, 

mişcare, motricitate, dezvoltare fizică, capacitate motrică, activitate corporală, calitate motrică, deprindere 
motrică, educaţie fizică, exerciţiu fizic, sport. 

Bibliografie selectivă: 
1. Mârza-Dănilă, D., 2006, Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Pim, Iaşi; 
2. Mârza, D., 2013, Bazele teoretico-metodice ale exerciţiului fizic, Editura Alma Mater, Bacău. 

III. Anatomie funcțională şi biomecanică 
1. Lanţurile musculare ale membrelor superioare: alcătuire (muşchii care formează lanţurile), funcţie (tipurile 

de mişcări cotidiene şi sportive la care participă). 
2. Lanţurile musculare ale membrelor inferioare: alcătuire (muşchii care formează lanţurile), funcţie (tipurile 

de mişcări cotidiene şi sportive la care participă). 

Bibliografie selectivă: 
1. Baciu C., 1977, Anatomia funcţională şi biomecanica aparatului locomotor, Ed. Sport-Turism, Bucureşti;  
2. Raveica G., 2006, Anatomia aparatului locomotor şi elemente de anatomie topografică – Miologie, 

EduSoft, Bacău;  
3. Raveica G., 2006, Anatomia aparatului locomotor şi elemente de anatomie topografică – Osteologie, 

Artrologie, EduSoft, Bacău.  

IV. Gimnastică 
1. Termeni de bază în descrierea exerciţiilor de gimnastică 
2. Exerciţii de dezvoltare fizică generală – caracteristici, obiective, clasificare  
3. Exerciţii aplicative – definiţie, clasificare, caracteristici  

Bibliografie selectivă: 
1. Băiaşu, N., 1972, Gimnastica, Ed. Stadion, Bucureşti; 
2. Bănăţan O., 1983, Banca de gimnastică, Ed. Sport-Turism, Bucureşti; 
3. Bedö C. şi colab., 1968, Exerciţii cu partener, Ed. CNEFS, Bucureşti; 
4. Dobrescu T. Constantinescu E., 2006, Bazele teoretice şi metodice ale gimnasticii, Ed. Pim, Iaşi;  
5. Dobrescu T. Constantinescu E., 2006, Concepte teoretice şi aplicaţii practice, Ed. Tehnopress, Iaşi;  
6. Stroescu A., Podlaha R., 1994, Terminologia gimnasticii, Ed. Stadion, Bucureşti;  
7. Tudusciuc I., 1977, Gimnastica acrobatică, Ed. Sport-Turism, Bucureşti;  
8. Tudusciuc I., Bîrlida V., 1973, Parcursuri de obstacole, Ed. Stadion, Bucureşti; 
9. Thomas L., 1961, Exerciţii la scară fixă, Ed. UCFS, Bucureşti. 

V. Atletism 
1. Tehnica şi metodica exerciţiilor din şcoala mersului (mers normal, mers pe vârfuri, mers ghemuit, mers pe 

partea laterală internă şi externă a labei piciorului). 
2. Tehnica şi metodica exerciţiilor din şcoala alergării (alergare uşoară, alergare cu genunchii sus, alergare 

cu joc de glezne, alergare cu pendularea gambei înapoi). 
3. Tehnica şi metodica exerciţiilor din şcoala săriturii (pas sărit, pas săltat, săritură în lungime de pe loc). 
4. Tehnica şi metodica exerciţiilor din şcoala aruncării (aruncarea azvârlită cu o mână şi cu două mâini, 

aruncarea lansată cu o mână şi cu două mâini, aruncarea împinsă cu o mână şi cu două mâini). 
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Bibliografie selectivă: 
1. Raţă Gl., 2002, Atletism – tehnică, metodică şi regulament, Ed. Alma Mater, Bacău; 
2. Raţă Gl., 2003, Predarea atletismului în şcoală, Ed. Alma Mater, Bacău. 

 

B - DISCIPLINE LA ALEGERE 
 

B1 - Discipline pentru programele de studii PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ şi ACTIVITĂŢI MOTRICE 

CURRICULARE ŞI DE TIMP LIBER  
 

I. Volei 
1. Caracteristicile jocului de volei. 
2. Elementele (noţiunile) de bază ale jocului de volei. 
3. Lovirea şi jucarea mingii în volei (tipuri de loviri ale mingii în volei, acţiunile de joc). 

Bibliografie selectivă:  
1. Mârza-Dănilă D., 2006, Volei - Bazele teoretice şi metodice, Ed. PIM, Iaşi;  
2. Mârza-Dănilă D., Grapă F., 2007, Volei în învăţământ, Ediţia II-a, Ed. PIM, Iaşi. 

II. Baschet 
1. Caracteristicile jocului de baschet. 
2. Elementele de bază ale jocului de baschet (tehnică şi regulament). 

Bibliografie selectivă: 
1. Ciocan, C., 2004, Baschet - Îndrumar metodologic, Ed. Alma Mater, Bacău; 
2. Ciocan, C., 2007, Tehnica şi tactica jocului de baschet, Ed. PIM, Iaşi. 

III. Handbal 
1. Caracteristicile jocului de handbal. 
2. Elemente de bază ale jocului de handbal (tehnică şi regulament). 

Bibliografie selectivă: 
1. Acsinte, Al., 2003, Minihandbal - Aspecte de iniţiere în jocul de handbal, Ed. Valinex, Chişinău;  
2. Acsinte, Al., 2006, Handbal - Predarea jocului în şcoala generală, Ed. Performantica, Iaşi; 
3. Acsinte, Al., 2007, Handbal - Fundamente teoretice, Ed. Performantica, Iaşi.  

IV. Fotbal 
1. Descrierea jocului de fotbal (Principalele reguli ale jocului de fotbal; Caracteristicile jocului de fotbal); 
2. Tehnica şi tactica jocului de fotbal (Consideraţii generale despre tehnică şi tactică în fotbalul 

contemporan; Sistematizarea tehnicii şi tacticii jocului de fotbal; Tehnica şi metodica învăţării procedeelor 
tehnice de bază ale jucătorilor de fotbal). 

Bibliografie selectivă: 
1. Balint Gh., 2002, Fotbal. Curs de bază - curs pentru studenţi, Ed. Universităţii, Bacău; 
2. Balint Gh., 2002, Bazele jocului de fotbal, Ed. Alma Mater, Bacău; 
3. Balint Gh., 2008, Bazele generale ale fotbalului, Ed. PIM, Iaşi. 

 

B2 - Discipline pentru programul de studii KINETOTERAPIA ÎN EDUCAREA ŞI REEDUCAREA 

FUNCŢIONALĂ 
 

Kinetoterapia în afecţiuni ortopedico-traumatice, neurologice şi specifice activităţii sportive 

1. Recuperarea afecţiunilor membrului superior. 
2. Recuperarea afecţiunilor membrului inferior. 

Bibliografie selectivă: 
1. Baciu, Cl., 1981, Kinetoterapia pre şi post operatorie, Ed. Sport-Turism, Bucureşti; 
2. Ciofu, E., Ciofu, C, 2002, Esenţialul în pediatrie, Ed. Amaltea, Bucureşti;  
3. George, D., 1994, Suferinţele musculare ale sportivilor, Ed. Monograf, Constanţa; 
4. Manole, V., 2009, Recuperarea în traumatologia sportivă, Editura Alma Mater, Bacău;  
5. Ochiană, G., 2006, Kinetoterapia în afecţiuni neurologice I - Curs pentru studenţii Secţiilor de 

Kinetoterapie, Editura Pim, Iaşi; 
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6. Popescu, V., şi col., 2001, Neurologie Pediatrică, Ed. Teora, București;  
7. Robănescu, N., 2001, Reeducarea neuromotorie, Ed. Medicală, Bucureşti;  
8. Sbenghe, T., 1981, Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Ed. Medicală, 

Bucureşti;  
9. Sbenghe, T., 1987, Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed. Medicală, Bucureşti; 
10. Vlad, T., Pendefunda, L., 1992, Recuperarea bolnavului hemiplegie adult, Ed. Contact Internaţional, Iaşi;  
11. Zamfir, T., 1995, Ortopedie şi traumatologie pediatrică. Ed. Tradiţie, Bucureşti;  
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Anexa 10 
la Regulamentul de admitere pentru anul 2016 

 

 

PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 
 

 Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 
se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționate stabilite de OMECTS 
6194/13.12.2012. 

 Programul de conversie profesională organizat de FȘMSS din Bacău, aprobat de Senatul 

Universității „Vasile Alecsandri și avizat de MENCȘ este Educație fizică și sportivă - 4 semestre. 

Admiterea se realizează pe bază de dosar. 

 Perioada de înscriere este 1-30 septembrie 2016. Dosarul de înscriere se va depune la 
secretariatul facultății și va conține următoarele documente:  

 
- CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se ridică de la secretariatul facultăţii)  

- DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi copie legalizată 

- DIPLOMA DE LICENŢĂ şi ANEXA – original şi copie legalizată 

- CERTIFICAT DE NAŞTERE – copie legalizată 

- CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie legalizată 

- CARTE DE IDENTITATE – copie simplă 

- ADEVERINŢĂ SALARIAT (din care să rezulte calitatea de cadru didactic) 

- CERTIFICAT ABSOLVIRE DPPD 

- ATESTAT DE ECHIVALARE A STUDIILOR obţinut de cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar pentru absolvenţii studiilor de scurtă durată (colegiu cu durata de 3 ani) 

- 2 fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie 

fotografică normală. 

- DOSAR PLIC 

 
Taxa de studii: 2200 lei / an; 

* Taxa de studiu se plătește în 4 rate anuale 

 

Taxă de admitere: 200 lei 

 

Organizarea studiilor este condiționată de constituirea formației de studii, de minim 16 cursanți.  
 

 


