
 
 

CONCURS PE LOCURI DE LA BUGET FĂRĂ EXAMEN DE 

ADMITERE  

 

  În baza prevederilor legislative în vigoare şi a autonomiei universitare, la 

programul de studii de licență „EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ” se pot 

ÎNSCRIE LA CURSURILE DE ZI PE LOCURILE DE LA BUGETUL DE STAT, 

FĂRĂ CONCURS DE ADMITERE, pentru anul universitar 2020-2021, pe un 

număr de 15 locuri la Craiova și 3 locuri la Centrul Universitar Drobeta Tr. Severin, 

candidaţii care îndeplinesc următoarele cerințe: 

➢ locurile I-VIII la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi 

Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori); 

➢  locul I-III la Jocuri Mondiale Universitare; 

➢ locul I-III la Campionatele Balcanice (seniori, tineret, juniori). 

Se iau în calcul rezultatele sportive obținute în ultimii 4 ani doar probele 

olimpice. În cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri alocat, 

departajarea acestora se va realiza respectând ordinea cerințelor specificate mai sus. 

Dacă locurile pentru sportivii de performanță nu vor fi ocupate în totalitate, acestea 

vor fi redistribuite către ceilalți candidați.   

 

NOTĂ: FEFS îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor înscrise în actele 

oficiale prezentate de către candidat şi de a lua hotărâri, în cazul în care acestea nu 

se confirmă. 

 

 



 
ANEXA 1 

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI  

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE _____________________________________ 

 Nr. __________ / data _____________  

 

ADEVERINȚĂ 

 

Prin prezenta vă facem cunoscut că sportivul/a _______________________________________, 

este/a fost legitimate în cadrul Clubului_____________________________________________, 

secția de _______________________________.  

Sportivul/a a obținut următoarele performanțe sportive (primele 8 performanțe în ordinea 

importanței):  

1. Competiția _________________________________________________________  

Data și locul desfășurării ____________________________________________________  

Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) ______________________________  

Locul obținut______________________________________________________________  

2. Competiția _________________________________________________________  

Data și locul desfășurării ____________________________________________________  

Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) ______________________________  

Locul obținut______________________________________________________________  

3. Competiția _________________________________________________________  

Data și locul desfășurării ____________________________________________________  

Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) ______________________________  

Locul obținut______________________________________________________________  

4. Competiția _________________________________________________________  

Data și locul desfășurării ____________________________________________________  

Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) ______________________________  

Locul obținut______________________________________________________________  

5. Competiția _________________________________________________________  



 
Data și locul desfășurării ____________________________________________________  

Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) ______________________________  

Locul obținut______________________________________________________________  

6. Competiția _________________________________________________________  

Data și locul desfășurării ____________________________________________________  

Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) ______________________________  

Locul obținut______________________________________________________________ 

7. Competiția _________________________________________________________  

Data și locul desfășurării ____________________________________________________  

Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) ______________________________  

Locul obținut______________________________________________________________ 

8. Competiția _________________________________________________________  

Data și locul desfășurării ____________________________________________________  

Categoria (junior III, cadeți, junior I, tineret, seniori) ______________________________  

Locul obținut______________________________________________________________ 

 

Eliberăm prezenta pentru a-i servi la înscrierea la concursul de admitere la Universitatea 

din Craiova, Facultatea de Educație Fizică și Sport.  

 

PREȘEDINTE,          SECRETAR, 

 

 

 

 

 

 


