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Acte necesare pentru înscrierea la admiterea la 
 programele de studii de master în FEFS 2022 

Denumirea programului de studii Cifra de școlarizare 

Activități mortice curriculare și extracurriculare 
50 

Sport și performanță motrică 

1. Cerere tip (se primește la înscriere). 

2. Diploma de Bacalaureat (în original), diplomă echivalentă acesteia. 

În cazul în care un candidat se înscrie pentru admitere și la o altă universitate (facultate), în locul 

diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia actului de studii, conform cu originalul,  însoţită de  

o copie, conform cu originalul, a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate 

(facultate). 

 În cazul în care un candidat urmează un program de studii de licență sau master la o altă universitate 

(facultate), în locul diplomei se va anexa copia conform cu originalul, împreună cu o adeverință care 

să ateste calitatea de student, în cadrul instituției respective, la programul de studii respectiv. 

3. Foaie matricolă în original și copie. Copia va fi „CONFORM CU ORIGINALUL, Numele şi 

prenumele cadrului didactic care a făcut înscrierea, precum şi semnătura acestuia”). 

4. Diploma de licență + Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, ambele în original. Absolvenții din 

promoția 2021 pot prezenta în locul diplomei de licență și a suplimentului adeverința, în original, din 

care să rezulte media la examenul de licență și media anilor de studiu din facultate. 

5. Certificat de naștere (original şi copie, „CONFORM CU ORIGINALUL, Numele şi prenumele 

cadrului didactic care a făcut înscrierea, precum şi semnătura acestuia”). 

6. Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original şi copie, „CONFORM CU ORIGINALUL, Numele şi 

prenumele cadrului didactic care a făcut înscrierea, precum şi semnătura acestuia”). Alte acte care să 

ateste schimbarea numelui în copie (dacă este cazul). 

7. Alte acte care să ateste schimbarea numelui în copie (dacă este cazul). 

8. Copie simplă Carte de Identitate/Buletin de Identitate. 

9. Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea: clinic sănătos, apt pentru educaţie fizică şi sport 

/sport/activitate fizică. 
10. Două fotografii color de tip buletin. 

11. Curriculum vitae. 

12. Dosar plic + folie plastic. 

TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE (ANALIZA DOSARULUI): 100 LEI 


