
 

Anexa nr. 1  

la Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării  

nr.______din______________ 

 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport 

Planul de admitere la studii superioare de licenţă (ciclul I), 

cu finanțare de la bugetul de stat,  pentru anul de studii 2018-2019 

Codul şi 

denumirea 

domeniului 

general de studiu 

Specialitatea / 

programul de studii la 

ciclul I (licenţă) 

 

Nr. de locuri 

bugetare 

planificate 

 

011 Ştiințe ale 

educației 

 

0114.13 Dans 

0114.16 Educație fizică 

25 locuri:  

20 - cu frecvență 

5 – cu frecvență 

redusă 

 

100 Științe ale 

sportului 

1000.1 Antrenament sportiv 

1000.2 Organizarea și dirijarea sportului 

1000.3 Fitness și programe de recreare 

1001.1 Kinetoterapie și terapie ocupaţională 

70 locuri cu 

frecvență 

101 Servicii 

publice 

1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement 3 locuri cu 

frecvență. 

103 Servicii ale 

securității 

1032.1 Securitate civilă și publică 

1032.2 Servicii de securitate a proprietăţii 

1032.3 Salvatori și pompieri 

 

30 locuri cu 

frecvență 

 

TOTAL: 128 locuri bugetare: 123 cu frecvență, 5 – cu frecvență redusă, inclusiv, 11 locuri pentru 

absolvenții din raioanele de est. 

Notă: Numărul de locuri pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, la ciclul I - licență, la 

învățământul cu frecvență redusă, va constitui până la 20 la sută din numărul total al 

locurilor pe bază de contract, fiind interzisă înmatricularea la învățământul cu frecvență redusă 

la specialitățile la care instituțiile nu organizează învățământul cu frecvență.  

 

 

Anexa nr. 2 

la Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării  

nr.______din______________ 

Planul de admitere la studii superioare de master (ciclul II), 

cu finanțare de la bugetul de stat,  pentru anul de studii 2018-2019 

Universitatea de Stat 

de Educație Fizică și 

Sport 

Programe de master organizate în cadrul instituției de 

învățământ superior pe domenii generale de studiu 

Nr. de locuri 

bugetare 

planificate 

82 

 

Notă: 1. Înmatricularea pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, la programele de 

master acreditate sau autorizate provizoriu, propuse în sesiunea 2018, se va realiza în funcție de 

solicitările candidaților la studii, în domeniile la care se realizează formarea la ciclul I - licență; 

2. Raportul cu privire la înmatricularea la master se va face pe programe, cu specificarea 

tipului programului de master și domeniului general de studii. 

 


