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Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
 

Istoric 
 1990 - se infiinteaza sectia de Educatie Fizica si Sport a Facultatii de Stiinte  

 1995 - sectia devine Facultatea de Educatie Fizica si Sport prin Ordinul Ministerului Invatamantului nr.4622  

 1997 - este acreditata Facultatea de Educatie Fizica si Sport  

 1997 - se autorizeaza functionarea Sectiei de Kinetoterapie  

 1998 - sediul Facultatii de Educatie Fizica si Sport se mută pe str. Brestei, nr.146 

 2000 - a fost infiintata sectia de Educatie Fizica si Management in Sport.  

 2003 - Master: "Sport si management in sport", cursuri zi,durata 2 ani 

 2004 - Master: "Traumatologie si recuperare in sport", cursuri zi, durata 2 ani  

 2004 - este acreditata Sectia de Kinetoterapie 

  2005 - curs postuniversitar "Masaj terapeutic, tehnici speciale de masaj, masajul si concepte noi de recuperare in patologia 

infantila", cursuri zi, durata 1 semestru (120 ore)  

 2005 – master – Kinetoterapia în recuperarea neuromotorie 

 2006 – au fost înfiinţate noile specializări conform procesului Bologna: - Educaţie Fizică şi Sportivă; - Kinetoterapie şi 

Motricitate Specială;  

 2008 – master pentru absolvenţii studiilor de licenţă de 3 ani - Activitate motrică extracurriculară şi curriculară; - 

Kinetoterapia în reeducarea neuromotorie; - Performanţă în sport - cursuri zi, durata 2 ani 

 2011 – acreditare Educaţie Fizică şi Sportivă; Kinetoterapie şi Motricitate Specială Dr. Tr. Severin 

 2012 – cursuri postuniversitare:  Initiere în terapia yumeiho, Redresare posturală globală, Aplicatii ale hidrokinetoterapiei în 

staţiunile balneoclimaterice, Aplicatii ale masajului în staţiuni balneoclimaterice 

 2015 – Master- Managementul organizatiilor si evenimentelor sportive 

 2016 - reacreditare Educaţie Fizică şi Sportivă; Kinetoterapie şi Motricitate Specială Craiova si Drobeta Tr. Severin 

 2019 – reacreditare Domeniul de Master Știința Sportului și Educației Fizice 

 2019 – se înființează Domeniul de doctorat Știința Sportului și Educației Fizice în cadrul Facultății de Științe Sociale 

 

 

Baza materiala 

 

Facultatea de Educație Fizică și Sport și-a dezvoltat pe parcursul celor 30 de ani de funcționare o bază 

materială proprie, capabilă să deservească corespunzător standardelor activitățile didactice cuprinse în planurile 

de studii pentru licență şi master. Toate disciplinele de învățământ beneficiază de spații adecvate optime 

desfășurării procesului didactic și activității de cercetare.  

De asemenea, la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice, biblioteca proprie oferă peste 7100 de 

volume de carte şi publicaţii, informaţiile acoperind toate disciplinele de studiu atât pentru ciclul de licenţă, 

master, cât şi pentru cel de doctorat. 
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SPECIALIZĂRILE pentru LICENTA      

 EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ 

 KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ 
 

 Admiterea în învăţământul superior se face în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 

84/1995, art. 57, art. 59, art. 60, completată cu Legea nr. 131/1995 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 36/1997. 

 Participanţii la admitere în învăţământul universitar pot fi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat 

(sau echivalentă cu aceasta) şi/sau studenţii care vor să urmeze o a doua specializare (care la finele sesiunii de 

examene din vara anului universitar 2016/2017, sunt integralişti), cetăţeni ai României. 

 Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări din aceeaşi instituţie sau 

din instituţii diferite de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de senatul fiecărei instituţii de învăţământ 

superior organizatoare. 

 

 

 

SPECIALIZĂRILE pentru MASTER  
 
 ACTIVITATE MOTRICA EXTRACURRICULARA ŞI CURRICULARA   

 KINETOTERAPIA ÎN REEDUCAREA NEUROMOTORIE 

 PERFORMANŢĂ ÎN SPORT  

 MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR SI EVENIMENTELOR  SPORTIVE 

 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - Craiova 

I. Domeniul de licenţă- Educaţie fizică şi sport 
 Specializarea Educţie fizică şi sportivă  

durata studiilor 3 ani – 6 semestre -180 credite și 10 credite Examen de licență 

 Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială  

durata studiilor 3 ani – 6 semestre -180 credite și 10 credite Examen de licență 
Corespunzător opţiunilor privind specializarea alternativă, absolvenţii primesc “Diploma supplement” (anexă la diploma 

de licenţă). 
 

II. Studii masterat  
Studii master-pentru absolvenţii cu studii de licenţă de 3 si 4 ani 

1. Activitate motrica extracurriculara şi curriculara   

2. Kinetoterapia în reeducarea neuromotorie   

3. Performanţă în sport  

4. Managementul organizatiilor si evenimentelor sportive 

Pentru toate masterele durata studiilor 2 ani - 4 semestre -120 credite și 10 credite Examen de disertație 
 

 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - Drobeta Turnu-Severin 
I. Domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport 

 Specializarea Educţie fizică şi sportivă  

  durata studiilor 3 ani – 6 semestre-180 credite și 10 credite Examen de licență 

 Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială  

durata studiilor 3 ani – 6 semestre-180 credite și 10 credite Examen de licență 
Corespunzător opţiunilor privind specializarea alternativă, absolveţii primesc “Diploma supplement” (anexă la diploma de 

licenţă). 
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1. DATA CONCURSULUI 

1.1. Domeniul de licenţă - Kinetoterapie 

a) Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială 

Craiova 

Pentru sesiunea iulie 2020: 

- perioada de înscriere:  7-13 iulie 2020 

- susţinerea probelor  14-15  iulie 2020 

- afişarea rezultatelor  18 iulie 2020 

Pentru sesiunea septembrie 2020: 

- perioada de înscriere:   3-9 septembrie 2020  

- susţinerea probelor  10-11 septembrie 2020 

- afişarea rezultatelor  14 septembrie 2020 

Drobeta - Turnu Severin 

Pentru sesiunea iulie 2020: 

- perioada de înscriere:  7-15 iulie 2020 

- susţinerea probelor  16-17 iulie 2020 

- afişarea rezultatelor  18 iulie 2020 

Pentru sesiunea septembrie 2020: 

- perioada de înscriere:   6-14 septembrie 2020  

- susţinerea probelor  12-13 septembrie 2020 

- afişarea rezultatelor  14 septembrie 2020 

 

1.2. Master Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie 
- perioada de înscriere:     11-17 septembrie 2020 

- susţinerea probelor:        18 sept. 2020   

- afişarea rezultatelor  22 septembrie 2020 

 

2. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI ACTELE NECESARE 

 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, pe care o 

vor găsi la comisia de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de 

formularul respectiv. 

  

La cererea de înscriere se anexează: 
o chitanţa de plată a sumei de 100 lei, prevăzută ca taxă de înscriere la concursul de admitere, achitată la 

casieria facultăţii;  

o diploma de bacalaureat  - în original; 

o adeverinţă cu nota la bacalaureat sau foaia matricolă (pentru absolventii anului 2020 care nu si-au primit 

diploma de bacalaureat); 

o certificat de naştere si carte de identitate - copie; 

o 3 (trei) fotografii, tip buletin de identitate; 

o dosar plic; 

o 20 coli hartie de scris; 

o adeverinţă medicală care va cuprinde: 

  - adeverinţă de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de boli cronice sau transmisibile; 

  - înregistrarea EKG si rezultatul examenului EKG interpretat obligatoriu de catre medicul 

specialist cardiolog (ataşată fişei medicale).  

Menţionăm că această adeverinţă medicală poate fi eliberată de ambulatoriile de specialitate (medicină 

sportivă) în cazul în care candidatul este legitimat la un club sportiv. Adeverinţa trebuie parafată de 

medicul specialist şi trebuie să aibă ştampila rotundă a unităţii sanitare emiţătoare. 

o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere şi 

diploma de bacalaureat (în copie legalizată), respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi, pentru cei care 

se înscriu la a doua facultate. 
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Notă:  
Locurile în regim de subvenţie de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza 

cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc în baza 

autonomiei universitare de către Senatul universitar. 

De locurile în regim cu taxă pot beneficia, la cerere, candidaţii declarați admiși pe locurile cu taxă. 

  

Scutirea de plată a taxelor de înscriere 

 Sunt scutiţi de taxa de înscriere copiii cadrelor didactice. 

Sunt scutiţi de taxa de înscriere şi copiii personalului TESA din Universitate. 

Acte doveditoare - numai pentru cei care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la 

concursul de admitere - (copii legalizate după certificatul de deces al părinţilor în cazul orfanilor de ambii 

părinţi, adeverinţă de la casa de copii - în cazul celor aflaţi în această situaţie). 

  

 Comisia de Admitere  emite legitimaţii de concurs, cu fotografia, tuturor candidaţilor ale căror dosare de 

concurs au fost aprobate de comisia de admitere. 

Pe întregul interval al desfăşurării concursului, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate 

şi legitimaţia de concurs. 

 

3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 3.1. În vederea informării candidaţilor, Comisia Centrală de Admitere va afişa, în timp util pentru 

înscriere 

 - cifrele de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, aprobate prin Hotărâre Guvernamentală; 

 - situaţia numerică - pe zile a înscrierilor; 

 - modelul pentru completarea dosarului; 

 - modelul pentru completarea cererii de înscriere. 

 

 3.2. Precizări privind participarea la probele concursului de admitere. 

 Pentru Testul de aptitudini motrice si Testul scris-biologie 

 - după încheierea perioadei de înscriere la concurs, comisia de admitere va afişa, cu cel puţin 24 ore 

înainte de începerea primei probe, listele nominale ale candidaţilor înscrişi, pe grupe, după următoarele criterii: 

 - facultatea/specializarea 

- sexul 

 - ordinea alfabetică 

 Notă: nu se vor programa şi nu se pot susţine două sau mai multe probe în aceeaşi zi, pentru acelaşi 

candidat. 

 Candidaţii nu se pot prezenta pentru susţinerea probelor sau testelor, cu alte grupe sau la alte ore decât 

cele planificate de către comisie, indiferent de motivul invocat. Ora de începere a concursului este cea fixată 

pentru apel. 

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

  

4. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI DE ADMITERE 

 Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere se aduc la 

cunoştinţa celor interesaţi prin afişare. 

 Admiterea în învăţământul superior se face strict în limita locurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului 

României şi repartizate pe instituţii de învăţământ prin Ordin al Ministerului Educației Naționale. 

 Mediile generale obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile, pentru stabilirea ordinii de clasificare 

numai la instituţia, facultatea, specializarea la care aceştia au candidat protrivit prevederilor precizărilor proprii 

de concurs şi în conformitate cu cele menţionate de candidaţi în cererea de înscriere. 

 Probele de concurs la care candidatul a absentat se notează cu 0 (zero) şi intră în calculul mediei 

generale. 

Candidaţii care-şi retrag actele înainte de afişarea rezultatelor intermediare (la teste) sau a rezultatului 

final al concursului sunt eliminaţi din concurs. 
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Retragerea dosarului de înscriere în timpul concursului sau după terminarea concursului de către 

candidaţii respinşi, se face la cerere, pe bază de buletin de identitate şi legitimaţia de concurs - personal (sau 

de altă persoană, indiferent de gradul de rudenie, numai prin procură legalizată).  

 Admiterea în anul I de studii 2020/2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute 

de candidaţi în limita numărului de locuri, stabilit pentru fiecare formă de învăţământ. 

 Candidaţii declaraţi admişi, sunt înmatriculaţi în anul I de studii pe baza rezultatelor concursului, pentru 

anul universitar curent, prin decizie a Rectoratului Universităţii din Craiova, după achitarea taxei de 

înmatriculare de 150 lei. 

 

CALCULUL MEDIEI GENERALE  

Media finală a concursului de admitere va fi alcătuită astfel:  

45% nota Test de aptitudini motrice 

45% nota la test scris- biologie,  

10% media de la bacalaureat. 

Media minimă generală de admitere nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).  

 In eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu aceeaşi medie pentru ocuparea ultimului loc 

subvenţionat de la bugetul de stat, criteriile de departajare, sunt: media obţinută la test biologie şi media 

examenului de bacalaureat. 

 

5. CONTESTAŢII 

 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele testelor la probele practice de aptitudini sportive se 

depun numai la Comisia Centrală de Admitere, în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor probei - se iau în 

considerare numai acele contestaţii care au ca obiect eventualele erori de transcriere, transformare sau 

de calcul. 

 Contestaţiile care au ca obiect rezultatul final al concursului de admitere se depun în termen de 24 ore 

de la afişarea rezultatului final al concursului. 

 În nici una dintre etape nu este posibilă reexaminarea candidaţilor. 

 

6. ANUNŢ IMPORTANT 

 Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca pe toată durata studiilor universitare, să-şi procure 

echipament sportiv propriu activităţilor sportive desfăşurate şi echipament adecvat desfăşurării activităţilor 

practice în unităţi sanitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

CONŢINUTUL ŞI ORGANIZAREA PROBELOR DE CONCURS 
 

  

A. TEST DE APTITUDINI MOTRICE  
 

Traseu aplicativ 

Plecarea în traseu se realizează din poziţia stând cu fața la banca de gimnastică, așezată longitudinal, cu 

cronometrarea din momentul primei mişcări a candidatului. 

 

1.  Deplasare rapidă în echilibru începând cu primul pas pe capătul apropiat al băncii, urmată de întoarcerea de 

360
0
 pe bancă (prin procedeu la alegere); continuarea deplasării şi coborâre, cu ultimul pas pe capătul 

depărtat al băncii; 

2. Alergare pe distanţa de 3m şi săritură în sprijin depărtat, peste capra de gimnastică (h -1,10 m); 

3. Alergare pe distanța de 2m și aruncarea unei mingi medicinale (F – 2kg / distanța 5m; B – 4 kg / 6m) 

4. Efectuarea legată a două sărituri în lungime de pe loc (F – 2,5m / B – 3,5m) 

5. Alergare pe distanța de 5m cu ocolirea unui jalon, cu schimbarea sensului de deplasare 180º spre stânga 

6. Alergare pe distanța de 2m și târâre pe sub 4 garduri aflate la înălțimea de 60cm, pe lungimea a două saltele 

de gimnastică de câte 2 m lungime fiecare 

7. Alergare pe distanţa de 3m și escaladarea unei lăzi de gimnastică așezată transversal 

8. Ridicarea și transportul a două mingi medicinale de 5kg printre 3 jaloane  

9. Alergare pe distanța de 2m și efectuarea unor sărituri succesive de pe două picioare pe două picioare într-un 

pătrat mare, cu latura de 1.5m, împărțit în 9 pătrate egale cu latura de 50cm, păstrând ordinea numerelor de 

la 1 la 9 

10. Alergare pe distanța de 2m cu ocolirea unui jalon, cu schimbarea sensului de deplasare 180º spre stânga 

11. Alergare de viteză pe distanța de 20m până la linia de sosire. 

 

Penalizări traseu aplicativ 

- neatingerea capetelor băncii - 1 secundă / fiecare 

- neefectuarea întoarcerii pe bancă - 2 secunde 

- căderea de pe bancă - 1 secundă 

- neefectuarea săriturii peste capră - 4 secunde 

- aruncare mingii medicinale mai scurtă decât cerința impusă - 2 secunde 

- sărituri în lungime de pe loc mai scurte decât cerința impusă - 2 secunde 

- neefectuarea escaladării - 2 secunde 

- neefectuarea deplasării printre jaloane sau pierderea mingilor medicinale în timpul deplasării - 2 secunde 

- neefectuarea săriturilor de pe două picioare pe două picioare - 2 secunde 

- neefectuarea săriturilor păstrând ordinea numerelor de la 1 la 9 - 2 secunde 

 

Tabel transformare a timpilor realizaţi 

Băieți Fete 

secunde notă secunde notă 

35 10 45 10 

40 9 50 9 

45 8 55 8 

50 7 60 7 

55 6 65 6 

70 5 80 5 

80 4 90 4 

90 3 100 3 

100 2 110 2 

110 1 120 1 
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B. TEST SCRIS – BIOLOGIE 

 

Tematica probei scrise la disciplina Biologie este din: 

Biologie Manual pentru clasa a XI-a, 2014, Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, 

Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Editura CORINT EDUCATIONAL, Bucuresti 

 

 

Din cadrul acestui manual capitolele cerute la testul de concurs sunt:  

o Alcatuirea corpului uman 

 Topografia organelor si sistemelor de organe  pag. 4-5 

 Niveluri de organizare   

                            Celula  pag. 5-11 

                            Tesuturile  pag. 11 

o Functiile de relatie 

 Sistemul nervos 

Sistemul nervos pag. 13-18 

Maduva spinarii pag. 18-26 

Encefalul pag. 26-32 

Sistemul nervos vegetativ pag. 32-37 

 Miscarea 

Sistemul osos  pag. 63-66 

Articulatiile  pag. 67  

Sistemul muscular  pag. 68-72 

o Functiile de nutritie 

 Circulatia 

Marea si mica circulatie pag. 87-88 

Circulatia limfatica pag. 88-89 

Activitatea cardiaca pag. 90-96  

 Respiratia 

Respiratia pag. 97 

Plamanii pag. 97-102 

 

            NOTA: Subiectele pot cuprinde si notiuni descrise in iconografia adiacenta (poze ) ! 

 

Examenul constă într-un test grilă cu un număr de 50 grile, durata examenului este de 2 ore. 

TOTAL   100 puncte 

 

 

 


