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FACULTATEA DE ȘTI INȚE ȘI  LITERE  

„PETRU MAIOR”  

   

PRECIZĂRI 
  

PRIVIND ADMITEREA FĂRĂ CONCURS A SPORTIVILOR DE PERFORMANȚĂ, LA PROGRAMUL DE 
STUDIU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ - Sesiunea iulie 2022 

  
Candidaţii care au obţinut performanţe remarcabile la competiții sportive internaţionale și naționale 
oficiale, pot solicita să fie înmatriculaţi - fără concurs de admitere – la programul de studiu Educație 
fizică și sportivă, în următoarele condiţii:  
   
 ADMITERE PE LOCURI BUGETATE (fără taxă):  
 • Sportivii care s-au clasat pe locurile I-VIII la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și 
Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) la sporturi olimpice.  
• Sportivi  calificaţi  –  sporturi  olimpice  la  turneele  finale  ale  Jocurilor  Olimpice, Campionatelor 
Mondiale şi Campionatelor Europene.  
• Componenți ai Loturilor Naționale și ai echipelor reprezentative ale României – sporturi olimpice.  
• Sportivi care s-au clasat pe locurile I-III la Campionatele Naționale ale României (seniori, tineret, 
juniori) la sporturi olimpice.  
 
  ADMITERE PE LOCURI NEBUGETATE (cu taxă):  
 • Sportivii care s-au clasat pe locurile I-VIII la Campionatele Mondiale și Campionatele Europene 
(seniori, tineret, juniori) la sporturi neolimpice.  
• Componenți ai loturilor naționale și ai echipelor reprezentative ale României, sporturi neolimpice.   
• Sportivi care s-au clasat pe locurile I-III la Campionatele Naționale ale României (seniori, tineret, 
juniori) la sporturi neolimpice.  
Notă: vor fi luate în considerare numai rezultatele obținute în ultimii patru ani; pentru calitatea de 
component al loturilor naționale sunt necesare adeverințe de la federațiile sportive.  
  
           SPORTIVII DE PERFORMANȚĂ AI CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR TÂRGU MUREȘ  
• Sportivii de performanță legitimați ai Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș, în urma promovării 
examenului de admitere organizat de către UMFST G.E. Palade din Tg. Mureș, vor fi scutiți de plata 
taxelor de scolarizare, în baza protocolului NR. 2649/10.05.2021, încheiat între și UMFST G.E. Palade din 
Târgu Mureș si Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș, conform articolelor 2.3. și 2.10.    
 Candidații care se încadrează în condițiile de mai sus, vor depune pe platforma de înscriere 
admitere on-line, suplimentar o cerere însoțită de documente doveditoare (diplome, adeverințe etc.), 
termenul va fi stabilit ulterior. Vă rugăm consultați frecvent site-ul pentru actualizari.   
 Platforma va fi prevăzută cu opțiunea Olimpici, care după bifare oferă posibilitatea încărcării 
documentelor suplimentare menționate mai sus, într-un câmp special.  
 Ordinea ierarhică a candidaților, care întrunesc condițiile de admitere fără concurs, se va stabili 
pe baza unui punctaj individual, calculat în funcție de documentele prezentate.  
Notă: Candidații sportivi, care nu au obținut un loc bugetat, fără concurs, pot participa la examenul de 
admitere, putând astfel obține un loc bugetat, prin concurs.   
 Lista cu sportivii admiși fără concurs se va afișa cu 24 de ore înainte de data admiterii 2022.  
 Candidații admiși în condițiile mai sus menționate, au responsabilitatea confirmării locului 
admis, prin intermediul platformei on-line de înscriere.   
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FACULTATEA DE ȘTI INȚE ȘI  LITERE  

„PETRU MAIOR”  

Nr. 
crt. 

Criteriu Punctaj 

1.  Clasare pe locurile I-VIII la Jocurile Olimpice  200 

2.  Calificare la Jocurile Olimpice și clasare pe locurile IX-…….  120 

3.  Clasare pe locurile I-III la Campionatele Mondiale Universitare (Turneu 
final)  

100 

4.  Titlu de Maestru al Sportului sau Maestru Emerit al Sportului  100 

5.  Titlu de Maestru al Sportului sau Maestru Emerit al Sportului – sporturi 
neolimpice  

80 

6.  Clasare pe locurile I-VIII la Campionatele Mondiale (Turneu final)  80 

7.  Clasare pe locurile I-VIII la Campionatele Mondiale, Campionate Europene 
(Turneu final) sporturi neolimpice  

60 

8.  Clasare pe locurile I-V la Campionatele Europene (Turneu final)  60 

9.  Component al Lotului Național de Seniori al României  50 

10.  Component al Lotului Național de Tineret/junior (I,II,III) al României  40 

11.  Campion național (Locurile I, II, III) la seniori, juniori și tineret 40 

12.  Component al Lotului Național de Seniori/Tineret/Juniori I, II, III al României – 
Sporturi neolimpice 

30 

13.  Campion Național (tineret/junior I, II, III) 30 

14.  Campion Național (seniori) – Medaliile de aur – sporturi neolimpice 30 

15.  Campion Național (seniori) – Medaliile de argint – sporturi neolimpice 30 

16.  Campion Național (seniori) – Medaliile de bronz – sporturi neolimpice 20 

17.  Campion Național (tineret/junior I, II, III) – Medalie de aur și argint – sporturi 
neolimpice 

20 

18.  Campion Național (tineret/junior I, II, III) – Medalie de bronz – sporturi 
neolimpice 

10 

19.  Medalie argint/bronz (senior/tineret/junior I, II, III) – sporturi neolimpice 10 

 
 

  

Jocuri de 

vară  

Atletism · Badminton · Baschet · Baseball/Softball · Box · Caiac-Canoe · Canotaj · Călărie · 

Ciclism · Escaladă · Fotbal  · Gimnastică · Haltere · Handbal · Hochei pe iarbă · Înot sincron · 

Judo · Karate · Lupte · Natație · Navigație · Pentatlon modern · Polo pe apă · Rugby în VII · 

Sărituri în apă · Scrimă  · Skateboarding · Surfing · Tir cu arcul · Tir · Tenis de masă · 

Taekwondo · Tenis · Triatlon · Volei 

  
Sporturi 

de iarnă  

Biatlon · Bob · Combinata nordică · Curling · Hochei pe gheață · Sanie · Patinaj 

artistic · Patinaj viteză · Patinaj viteză pe pistă scurtă · Sărituri cu schiurile · 

Scheleton · Schi acrobatic · Schi alpin · Schi fond · Snowboarding  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sporturi_olimpice  
  

COMISIA DE ADMITERE 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Atletism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Badminton
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baschet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baseball
https://ro.wikipedia.org/wiki/Softball
https://ro.wikipedia.org/wiki/Box
https://ro.wikipedia.org/wiki/Caiac-Canoe
https://ro.wikipedia.org/wiki/Canotaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83l%C4%83rie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciclism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Escalad%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fotbal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gimnastic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Haltere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Handbal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hochei_pe_iarb%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enot_sincron
https://ro.wikipedia.org/wiki/Judo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Karate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lupte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nata%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Naviga%C8%9Bie_la_Jocurile_Olimpice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pentatlon_modern
https://ro.wikipedia.org/wiki/Polo_pe_ap%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%AEn_%C8%99apte
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rituri_%C3%AEn_ap%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scrim%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Skateboarding&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Surfing
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tir_cu_arcul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tir_sportiv
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tenis_de_mas%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Taekwondo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triatlon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Volei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biatlon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bob
https://ro.wikipedia.org/wiki/Combinata_nordic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curling
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hochei_pe_ghea%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sanie_(prob%C4%83_sportiv%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patinaj_artistic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patinaj_artistic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patinaj_vitez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patinaj_vitez%C4%83_pe_pist%C4%83_scurt%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rituri_cu_schiurile
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scheleton
https://ro.wikipedia.org/wiki/Schi_acrobatic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Schi_alpin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Schi_fond
https://ro.wikipedia.org/wiki/Snow-board
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sporturi_olimpice

