
 

ADMITEREA -2019 

 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (UGAL), România 

FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ   

(În baza Acordului de colaborare între UGAL şi USEFS studiile au loc in 

incinta edificiilor Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chisinau, 

Republica Moldova) 
  

Studii universitare de licenţă-durata studiilor 3 ani 

 
Nr.crt. DOMENIUL DE 

LICENȚĂ 

SPECIALIZARE  Condiții speciale 

1.  ȘTIINȚA    

EDUCAȚIEI FIZICE  

ȘI  SPORTULUI   

“EDUCAȚIEI FIZICĂ  

ȘI  SPORTIVĂ” 

 

50 locuri bugetare, 

bursa-65 euro 

 
      DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS 

 

ÎNSCRIERI 

 
 1. DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS ÎN PERIOADA:  15 IULIE –  28 

IULIE 2019, ORELE 8.00 – 16.00, BIROUL 103, BLOCUL 2, ADRESA: CHISINAU, 

STR.ANDREI DOGA, 24/1 

   Responsabil – Triboi Vasile (decansport@mail.ru)  
                                  tel.069908555/079410058/ 022 438533 

 
 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERI 

 

1. Diploma de bacalaureat -  2 copii; 
2. Certificat de naștere -  2 copii; 

3. Certificat de căsătorie(numai pentru doamne)-1 copie. 
4. Buletinul de identitate - 2 copii;   

5. Pașaport  moldovenesc-2 copii;. 

6. Pașaport românesc (dacă aveți) -  2 copii; 

7. Fotografii 3x4 – 6 buc. 

8. Certifict medical, nr.086, eliberat de medicul de familie. 

9. Declarație pe propria răspundere, legalizată notarial, precum că nu are buletin 

româneasc.   

mailto:decansport@mail.ru


10. Fisa de inscriere(se completeaza la depunerea dosarului) 

11. Toate documentele vor fi prezentate într-o mapă pentru hârtie (care se poate 

lega).    

 

       SUSȚINEREA PROBELOR DE APTITUDINI VOR AVEA LOC  PE 29 IULIE 

2019,  ÎN SALA DE JOCURI SPORTIVE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DE 

EDUCAȚIEI FIZICĂ ȘI SPORT,  ADRESA: CHIȘINĂU, A.DOGA, 22,  

ÎNCEPUTUL – ORA 8.00.  

  

Probele de aptitudini cuprind următoarele teste: 

A. - Traseu aplicativ-  (anexa 1).  B. - Săritură în lungime de pe loc;  C. Alergare de 

viteză - 50 m.plat, cu start din picoare.  

30 iulie  2019 - ora  18.00 - publicarea rezultatelor la Sediul Universității de Stat de 

Educație Fizică și Sport din Chișinău(str.Andrei Doga,22, panoul facultății de sport) 

31 iulie 2019 -  publicarea rezultatelor admiterii (online – www.transuei.ro);  

1-2 august 2019, orele 10.00 – 16.00 - depunerea documentelor originale (diplomă de 

bacalaureat și foaie matricolă) de către candidații admiși(str.Andrei Doga,22, bir.124 

(blocul central)    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studii universitare de masterat-durata studiilor-2 ani 

 
      DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS 

 

ÎNSCRIERI 

 
 1. DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS ÎN PERIOADA:  15 IULIE –  28 

IULIE 2019, ORELE 8.00 – 16.00, ADRESA: CHISINAU, STR.ANDREI  DOGA, 

24/1,  BLOCUL 2, BIROUL 103. 

   Responsabil – Triboi Vasile (decansport@mail.ru)  
                                  tel.069908555/079410058/ 022 438533 

 
 

CANDIDAȚII SE POT INSCRIE LA URMĂTOARELE DOMENII ȘI 

SPECIALIZĂRI 

Nr.crt. Domeniul de 

masterat 

Specializări  Condiții speciale 

2.  ȘTIINȚA 

SPORTULUI ȘI  

EDUCAȚIEI 

FIZICE   

“LOISIR-FITNESS” 

 

50 locuri 

bugetare, bursa-

75 euro 

3.  ȘTIINȚA 

SPORTULUI ȘI  

EDUCAȚIEI 

FIZICE   

  “KINETOTERAPIE LA 

DOMICILIU” 

50 locuri 

bugetare, bursa-

75 euro 

4.  ȘTIINȚE 

JURIDICE 

“ȘTIINȚE PENALE ȘI 

CRIMINALISTICĂ” 

50 locuri 

bugetare, bursa-

75 euro 

5.  ȘTIINȚE ALE 

COMUNICĂRII 

“COMUNICARE 

INSTITUȚIONALĂ” 

50 locuri 

bugetare, bursa-

75 euro 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERI 

1. Diploma de BAC – 2 copii; 

2. Diploma de licenţă-2copii; 

3. Suplimentul la diploma de licenta-2 copii; 

4. Certificat de naștere -  2 copii ; 

5. Certificat de căsătorie (numai pentru doamne)-1 copie; 

6. Buletinul de identitate - 2 copii;   

mailto:decansport@mail.ru


7. Pașaport  moldovenesc-2 copii; 

8. Pașaport românesc (dacă aveți) -  2 copii; 

9. Fotografii ¾ - 6 buc. 

    10.Certifict medical, nr.086, eliberat de medicul de familie. 

11. Declarație pe propria răspundere, legalizată notarial, precum că nu are buletin 

româneasc.   

    12. Fisa de inscriere(se completeaza la depunerea dosarului) 

    13. Toate documentele vor fi prezentate într-o mapă pentru hârtie (care se poate 

lega. 

  

SUSȚINEREA INTERVIULUI  VA AVEA LOC ÎN BLOCUL CENTRAL AL 

USEFS, Chisinau, str.Andrei Doga,22: 

 

  

1.“LOISIR-FITNESS” – 29 iulie 2019, ora  9.00-15.00, sala124.   

2. “KINETOTERAPIE LA DOMICILIU”, 29 iulie 2019, ora  9.00-15.00, sala111.  .  

3. “ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ”, 29 iulie 2019, ora  9.00-15.00, sala 129.   

4. “COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ”, 29 iulie 2019, ora  9.00-15.00, sala 105.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexa 1.  
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE – CICLUL I, LICENȚĂ  

SPECIALIZĂRI   "EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ" 
 

       Pentru această specializare concursul de admitere se desfăşoară în două etape, atât în sesiunea din iulie, cât 

şi în sesiunea din septembrie. Sunt admişi în etapa a II-a numai candidaţii care la etapa I au obţinut minim 

media 5 (cinci), pentru specializarea educaţie fizică şi sportivă .  

STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI  

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ  
Etapa I - eliminatorie – probe practice de aptitudini sportive;  

Etapa a II-a - concurs pe bază de dosar.  

Media finală de admitere este media aritmetică dintre:  
- nota la proba eliminatorie;  

- media examenului de bacalaureat.  

 

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt eliminaţi din concurs.  

 Parcurs aplicativ – descriere – desen 1:  

 

   



PLECARE - din spatele unei linii de start:  

1. alergare: forma de deplasare între staţii;  

2. deplasare în echilibru: se execută pe banca de gimnastică întoarsă - latura îngustă;  

3. sărituri succesive de pe un picior pe celălalt: în interiorul a patru cercuri cu diametrul de 1m, aşezate la 

distanţă de 1m unul faţă de celălalt;  

4. târâre cu tracţiune simultană: se execută din poziţia culcat facial pe banca de gimnastică – târârea începe la 

capătul apropiat cu sprijin la nivelul abdomenului;  

5. rostogolire înainte: se execută de pe capătul îndepărtat al băncii de gimnastică pe saltea – sprijinul palmelor 

este pe saltea;  

6. alergare;  

7. trecere pe sub obstacole: se execută dintr-o poziţie cât mai joasă pe sub trei obstacole – ştachete – situate la 

o înălţime de 0,5 m, aşezate la o distanţă de 1m unul faţă de celălalt;  

8. aruncare la punct fix: se execută de la linia trasată pe sol cu trei mingi de handbal - în cazul în care 

concurentul nu reuşeşte să lovească ţinta, cu cele trei aruncări, trece la staţia următoare;  

9. alergare;  
10. ridicare şi transport de greutăţi: se execută ridicarea şi transportul a două mingi umplute (medicinale) a 

câte 3 kg fiecare şi se realizează deplasare printre 4 jaloane, aşezate la o distanţă de 1,5m unul faţă de celălalt – 

aşezarea mingilor transportate într-un spaţiu delimitat;  

11. alergare;  

12. escaladare: se execută trecerea liberă peste lada de gimnastică – aterizarea se realizează pe partea opusă 

lăzii de gimnastică pe saltea;  

13. alergare de viteză cu trecere peste linia de SOSIRE.  

Candidaţii vor parcurge întregul traseu - 52 m (21/10/21m) o singură dată, trebuind să abordeze obligatoriu 

toate elementele componente în ordinea stabilită. Parcursul aplicativ se cronometrează, cronometrul fiind pornit 

de la linia de PLECARE, liber, şi se opreşte odată cu trecerea candidatului în concurs a liniei de SOSIRE.  

Aprecierea candidaţilor se realizează în funcţie de performanţele personale (secunde) înregistrate conform 

datelor din tabelul următor:  

PENALIZĂRI:  
- cădere de pe bancă la deplasarea în echilibru - pentru fiecare pas în afara băncii de gimnastică - 2s;  

- sărituri în afara cercurilor - 1s;  

- atingere cu mâna sau cu piciorul lateral în târâre - pentru fiecare greşeală - 2s;  

- lipsa rostogolirii pe capătul îndepărtat al băncii de gimnastică - 4s;  

- doborârea ştachetelor în târârea pe sol - pentru fiecare ştachetă doborâtă - 1s;  

- ratarea aruncărilor cu mingea la punct fix - pentru fiecare nereuşită - 2s;  

- pierderea mingilor umplute în deplasare - pentru fiecare minge - 2s;  

- lipsa escaladării - 3s.  

Nu se admit contestaţii la probele practice. 


