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Criteriile de admitere în învăţământul superior
pentru candidaţii olimpici

1. Pentru învăţământul superior de stat, criteriile generale pentru candidaţii care au obţinut
performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi care au dreptul sa fie
înmatriculaţi fără examen de admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de M.E.C.T.S.,
sunt următoarele:
a)

La domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu
cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut:
- distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel
continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
- premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internationale în unul din
ultimii patru ani de studii.

b)

La Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, absolvenţii de liceu, cu diplomă de
bacalaureat, care au obţinut următoarele performanţe sportive:
- locurile I la concursurile sportive de nivel mondial sau olimpic în unul din ultimii
patru ani de studii;
- locurile II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi locurile I, II şi III la
Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) în ultimii doi ani de studii;
- sportivii calificaţi cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale
Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene.

2. În învăţământul superior de stat, candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la
concursuri naţionale sau pe grupe de ţări pot fi înmatriculaţi, fără examen de admitere, în
cadrul numărului de locuri alocate de către M.E.C.T.S., în următoarele condiţii:
La domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu, cu
diplomă de bacalaureat, care au obţinut:
- premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări,
recunoscute de M.E.C.T.S., în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare.

3. La Facultatea Educaţie Fizică şi Sport pot fi admişi, fără concurs de admitere, pe locurile cu
taxă, candidaţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut locurile IV, V, VI la Jocurile
Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori),
precum şi cei care au obţinut premiile I, II, III la concursurile sportive la nivel naţional sau
pe grupe de tări în cel puţin în unul din ultimii doi ani de studiu.
4. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus se vor adresa cu cereri scrise
conducerii Universităţii care va decide asupra solicitărilor acestora. Cererea va fi însoţită
de dosarul cu acte prevăzute la art.3.4. la care se va adauga şi actul oficial care să ateste
obţinerea performanţei respective. Sportivii vor solicita mai întâi avizul conducerii
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.
5. Înscrierile se fac la Secretariat General, strada Domnească nr. 47, între orele 9,00 – 15,00. La
încheierea înscrierilor dosarele vor fi înaintate facultăţilor pentru care au optat.

