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þ  CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 

Sesiunea din iulie 2021 
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• 12  -  17  iulie: înscrierea candidaților;  

• 19  -  21  iulie: selecția candidaților și afișarea rezultatelor.   

Sesiunea septembrie 2021 
Pentru sesiunea din septembrie se va organiza concurs de admitere pentru locurile neocupate în sesiunea din iulie. 

• 6 - 8 septembrie: înscrierea candidaților; 

• 9 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.  

Notă: înscrierea candidaților se face fără perceperea taxei de admitere.  

 

þ  PROBELE DE CONCURS 

Media de admitere se calculează astfel: 

• 60% - media de la examenul de licenţă; 

• 40% - nota obținută la analiza CV-ului și a scrisorii de intenție.  

Notă: Media minimă de admitere este 6 (șase). 
 

Criteriile de departajare a candidaţilor care au obţinut aceeaşi medie finală sunt:  

1) Media de la examenul de licenţă; 

2) Media anilor de studii din facultate.    

 

þ  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:  

a) Fișă de înscriere; 

b) Copie scanată/fotografie după Buletinul/Cartea/actul de identitate; 

c) Copie scanată/fotografie după certificatul de naștere, tradus în limba română sau într-o 

limbă de circulație internațională; 

d) Copie scanată/fotografie după pașaport (cel puțin paginile necesare verificării datelor de 

identitate, cetățeniei și domiciliului), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului 

de studii pentru care optează candidatul; 

e) Copie scanată/fotografie după certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română 

sau într-o limbă de circulație internațională;  

f) Declarație pe proprie răspundere (copie scanată), pe baza voinței liber exprimate, de 

asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare. Cu excepția 

candidaților pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al 

candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc (etnie asociată 

filonului românesc pentru cel puțin unul dintre părinți, conform certificatului de naștere);  

g) Copie scanată/fotografie a Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, tradusă în limba 

română sau într-o limbă de circulație internațională;  

h) Copii scanate/fotografii ale foilor matricole pentru studii liceale absolvite, traduse în limba 

română sau într-o limbă de circulație internațională; 
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i) Copie scanată/fotografie a Diplomei de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverință 

(pentru absolvenții anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

j) Copii scanate/fotografii ale suplimetului la diplomă/foilor matricole pentru studiile de 

licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională; 

k) Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate 

a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este 

cazul); 

l) Trei fotografii 2x2,5 cm (se aduc în momentul confirmării locului prin depunerea 

dosarului cu actele în original).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Date de contact: 
Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport din Chișinău 
Facultatea de Kinetoterapie  
Adresa: str. Andrei Doga 22, Chișinău, Republica Moldova 
Telefon:(+373) 022 31 07 58 
Website: https://usefs.md/fac_de_kinetoterapie 
 
Universitatea ”AL. I. CUZA” din Iași  
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
Str. Toma Cozma nr. 3, cod 700554, Iaşi, România 
Tel: 0040-032-201026 / Fax: 0040-032-201126 
Website: http://www.sport.uaic.ro  
 
Informații suplimentare  
Lect.univ.dr. Renato Gabriel Petrea  
Tel: (+4)0745 517475 
Email: renato.petrea@uaic.ro 


