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Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Istoric

 1990 - se infiinteaza sectia de Educatie Fizica si Sport a Facultatii de Stiinte
 1995 - sectia devine Facultatea de Educatie Fizica si Sport prin Ordinul Ministerului Invatamantului nr.4622
 1997 - este acreditata Facultatea de Educatie Fizica si Sport
 1997 - se autorizeaza functionarea Sectiei de Kinetoterapie
 1998 - sediul Facultatii de Educatie Fizica si Sport este pe str. Brestei, nr.156
 2000 - a fost infiintata sectia de Educatie Fizica si Management in Sport.
 2003 - Master: "Sport si management in sport", cursuri zi,durata 2 ani
 2004 - Master: "Traumatologie si recuperare in sport", cursuri zi, durata 2 ani
 2004 - este acreditata Sectia de Kinetoterapie
 2005 - curs postuniversitar "Masaj terapeutic, tehnici speciale de masaj, masajul si concepte noi de recuperare in patologia
infantila", cursuri zi, durata 1 semestru (120 ore)
 2005 – Master – Kinetoterapia în recuperarea neuromotorie
 2006 – au fost înfiinţate noile specializări de licenta conform procesului Bologna - Educaţie Fizică şi Sportivă; Kinetoterapie şi Motricitate Specială;
 2008 – Master pentru absolvenţii studiilor de licenţă de 3 ani - Activitate motrică curriculară şi extracurriculară; Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie; - Performanţă în sport - cursuri zi, durata 2 ani
 2011 – acreditare Educaţie Fizică şi Sportivă; Kinetoterapie şi Motricitate Specială Dr. Tr. Severin
 2012 – cursuri postuniversitare: Initiere în terapia yumeiho, Redresare posturală globală, Aplicatii ale hidrokinetoterapiei
în staţiunile balneoclimaterice, Aplicatii ale masajului în staţiuni balneoclimaterice
 2015 – Master- Managementul organizatiilor si evenimentelor sportive
 2016 - reacreditare Educaţie Fizică şi Sportivă si Kinetoterapie şi Motricitate Specială la Craiova si Drobeta Tr. Severin

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI PROFESORAL este alcătuit din:
Decan Prof. Univ. Dr. Marian Dragomir
Prodecan Conf. Univ. Dr. Eugenia Roșulescu
Prodecan Prof. Univ. Dr. Mircea Dănoiu
Prodecan Conf. Univ. Dr. Marian Costin Nanu
Director departament 1 Prof. Univ. Dr. Dorina Ortanescu
Director departament 2 Prof. Univ. Dr. Ligia Rusu

Baza materiala
Facultatea de Educație Fizică și Sport și-a dezvoltat pe parcursul celor 25 de ani de funcționare o bază
materială proprie, capabilă să deservească corespunzător standardelor activitățile didactice cuprinse în planurile
de studii pentru licență şi master. Toate disciplinele de învățământ beneficiază de spații adecvate optime
desfășurării procesului didactic și activității de cercetare.
De asemenea, la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice, biblioteca proprie oferă peste 7100 de volume de
carte şi publicaţii, informaţiile acoperind toate disciplinele de studiu atât pentru ciclul de licenţă cât şi pentru cel
de master.
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SPECIALIZĂRILE pentru LICENTA
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

Admiterea în învăţământul superior se face în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr.
84/1995, art. 57, art. 59, art. 60, completată cu Legea nr. 131/1995 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 36/1997.
Participanţii la admitere în învăţământul universitar pot fi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat
(sau echivalentă cu aceasta) şi/sau studenţii care vor să urmeze o a doua specializare (care la finele sesiunii de
examene din vara anului universitar 2016/2017, sunt integralişti), cetăţeni ai României.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări din aceeaşi instituţie sau
din instituţii diferite de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de senatul fiecărei instituţii de învăţământ
superior organizatoare.

SPECIALIZĂRILE pentru MASTER
 ACTIVITATE MOTRICA CURRICULARA ŞI

EXTRACURRICULARA

 KINETOTERAPIE ÎN REEDUCAREA NEUROMOTORIE
 PERFORMANŢĂ ÎN SPORT
 MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR SI EVENIMENTELOR SPORTIVE

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - Craiova



I. Domeniul de licenţă- Educaţie fizică şi sport
Specializarea Educţie fizică şi sportivă
durata studiilor 3 ani – 6 semestre
Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială
durata studiilor 3 ani – 6 semestre

Corespunzător opţiunilor privind specializarea alternativă, absolvenţii primesc “Diploma supplement” (anexă la
diploma de licenţă).

II. Studii masterat
durata studiilor 2 ani - 4 semestre
Studii master-pentru absolvenţii cu studii de licenţă de 3 si 4 ani
1. Activitate motrica curriculara şi extracurriculara
2. Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie
3. Performanţă în sport
4. Managementul organizatiilor si evenimentelor sportive

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - Drobeta Turnu-Severin



I. Domeniul de licenţă

Educaţie fizică şi sport

Specializarea Educţie fizică şi sportivă
durata studiilor 3 ani – 6 semestre
Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială
durata studiilor 3 ani – 6 semestre

Corespunzător opţiunilor privind specializarea alternativă, absolveţii primesc “Diploma supplement” (anexă la
diploma de licenţă).
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1. PROBELE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE – LICENŢĂ
 SPECIALIZAREA KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ:
a. Test – atletism
25%
b. Test – gimnastică
25%
c. Test scris – biologie 40%
2. DATA CONCURSULUI
1. Domeniul de licenţă - educaţie fizică şi sport
a) Specializarea Educaţie fizică şi sportivă
b) Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială
Craiova
Pentru sesiunea iulie 2017:
- perioada de înscriere:
11-17 iulie 2017
- susţinerea probelor
18, 19, 20 iulie 2017
- afişarea rezultatelor
20 iulie 2017
Pentru sesiunea septembrie 2017:
- perioada de înscriere:
11-14 septembrie 2017
- susţinerea probelor
15, 16, 17 septembrie 2017
- afişarea rezultatelor
17 septembrie 2017
2. Master
- perioada de înscriere: 4-11 septembrie 2017
- susţinerea probelor
12 sept. 2017 Activitate motrică curriculară şi extracurriculară
- afişarea rezultatelor 13 septembrie 2017
14 sept. 2017 Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie
- afişarea rezultatelor 15 septembrie 2017
13 sept. 2017 Performanţă în sport
- afişarea rezultatelor 14 septembrie 2017
15 sept. 2017 Managementul organizatiilor si evenimentelor sportive
- afişarea rezultatelor 16 septembrie 2017
Drobeta - Turnu Severin
Pentru sesiunea iulie 2017:
- perioada de înscriere:
11-20 iulie 2017
- susţinerea probelor
21, 22, 23 iulie 2017
- afişarea rezultatelor
23 iulie 2017
Pentru sesiunea septembrie 2017:
- perioada de înscriere:
11-15 septembrie 2017
- susţinerea probelor
16, 17, 18 septembrie 2017
- afişarea rezultatelor
18 septembrie 2017
3. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI ACTELE NECESARE
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, pe care o
vor gasi la comisia de inscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de
formularul respectiv.
Din cererea de înscriere trebuie să rezulte cu claritate:
- disciplina sportivă la alegere, din cadrul probelor de evaluare a capacităţii motrice pentru care optează.
- media examenului de bacalaureat
La cererea de înscriere se anexează:
o chitanţa de plată a sumei prevăzută ca taxă de înscriere la concursul de admitere, achitată la casieria
facultăţii (suma respectivă va fi comunicată ulterior);
o diploma de bacalaureat - în original;
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o adeverinţă cu nota la bacalaureat sau foaia matricolă (pentru absolventii anului 2017 care nu si-au primit
diploma de bacalaureat);
o certificat de naştere si carte de identitate - copie;
o 3 (trei) fotografii, tip buletin de identitate;
o dosar plic;
o 20 coli hartie de scris;
o adeverinţă medicală care va cuprinde:
- adeverinţă de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de boli cronice sau transmisibile;
- rezultatul radiografiei pulmonare;
- înregistrarea EKG si rezultatul examenului EKG interpretat obligatoriu de catre medicul
specialist cardiolog (ataşată fişei medicale).
Menţionăm că această adeverinţă medicală poate fi eliberată de ambulatoriile de specialitate (medicină
sportivă) în cazul în care candidatul este legitimat la un club sportiv. Adeverinţa trebuie parafată de
medicul specialist şi trebuie să aibă ştampila rotundă a unităţii sanitare emiţătoare.
o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere şi
diploma de bacalaureat (în copie legalizată), respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi, pentru cei care
se înscriu la a doua facultate.
Notă:
Locurile în regim de subvenţie de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza
cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc în baza
autonomiei universitare de către Senatul universitar.
Admiterea în învăţământul superior de stat în regim de subvenţie de la buget se face strict în limita
locurilor stabilite prin Hotărâre de Guvern şi repartizate pe instituţii de învăţământ superior, prin ordin al
Ministrului Educaţiei Naţionale.
De locurile în regim cu taxă pot beneficia, la cerere, candidaţii declarati admisi pe locurile cu taxa.
Scutirea de plată a taxelor de înscriere
Sunt scutiţi de taxa de înscriere copiii cadrelor didactice.
Sunt scutiţi de taxa de înscriere şi copiii personalului TESA din Universitate.
Acte doveditoare - numai pentru cei care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de
admitere - (copii legalizate după certificatul de deces al părinţilor în cazul orfanilor de ambii părinţi, adeverinţă
de la casa de copii - în cazul celor aflaţi în această situaţie.
Toate actele se depun într-un dosar plic.
Secretariatul facultăţii emite legitimaţii de concurs, cu fotografia, tuturor candidaţilor ale căror dosare
de concurs au fost aprobate de comisia de admitere.
Pe întregul interval al desfăşurării concursului, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate
şi legitimaţia de concurs.

4. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
4.1. În vederea informării candidaţilor, Comisia Centrală de Admitere va afişa, în timp util pentru înscriere
- cifrele de şcolarizare, aprobate prin Hotărâre Guvernamentală;
- situaţia numerică a înscrierilor (pe zile);
- modelul pentru completarea dosarului;
- modelul pentru completarea cererii de înscriere.
4.2. Precizări privind participarea la probele concursului de admitere.
Pentru proba de evaluare a capacităţii motrice
- după încheierea perioadei de înscriere la concurs, comisia de admitere va afişa, cu cel puţin 24 ore înainte de
începerea primei probe, listele nominale ale candidaţilor înscrişi, pe grupe, după următoarele criterii:
- facultatea/specializarea
- sexul
- ordinea alfabetică
- ordinea desfăşurării probelor de concurs
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Notă: nu se vor programa şi nu se pot susţine două sau mai multe probe în aceeaşi zi, pentru acelaşi
candidat. Candidaţii nu se pot prezenta pentru susţinerea probelor sau testelor, cu alte grupe sau la alte ore decât
cele planificate de către comisie, indiferent de motivul invocat. Ora de începere a concursului este cea fixată
pentru apel.
După afişarea programului de concurs, nu se mai operează nici o modificare.
Numărul de locuri pentru fiecare formă de învăţământ se va afişa la sediul facultăţii după comunicarea
de către Ministerul Educaţiei Nationale a cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018.
5. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI DE ADMITERE
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere se aduc la
cunoştinţa celor interesaţi prin afişare. Admiterea în învăţământul superior se face strict în limita locurilor
stabilite prin Hotărârea Guvernului României şi repartizate pe instituţii de învăţământ prin Ordin al Ministerului
Educatiei Nationale.
Mediile generale obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile, pentru stabilirea ordinii de clasificare
numai la instituţia, facultatea, specializarea la care aceştia au candidat protrivit prevederilor precizărilor proprii
de concurs şi în conformitate cu cele menţionate de candidaţi în cererea de înscriere.
Probele de concurs la care candidatul a absentat se notează cu 0 (zero) şi intră în calculul mediei
generale.
Candidaţii care-şi retrag actele înainte de afişarea rezultatelor intermediare (la teste) sau a rezultatului
final al concursului sunt eliminaţi din concurs.
Retragerea dosarului de înscriere în timpul concursului sau după terminarea concursului de către
candidaţii respinşi, se face la cerere, pe bază de carte de identitate şi legitimaţia de concurs - personal (sau de
altă persoană, indiferent de gradul de rudenie, numai prin procură legalizată).
Admiterea în anul I de studii 2017/2018 se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute
de candidaţi în limita numărului de locuri, stabilit pentru fiecare formă de învăţământ.
Candidaţii declaraţi admişi, sunt înmatriculaţi în anul I de studii pe baza rezultatelor concursului, pentru
anul universitar curent, prin decizie a Rectoratului Universităţii din Craiova, după achitarea taxei de
înmatriculare.
CALCULUL MEDIEI GENERALE
Pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială
Media finală a concursului de admitere va fi alcătuită astfel:
25% nota de la atletism,
25% nota de la gimnastică,
40% nota la test biologie,
10% media de la bacalaureat.

Media minimă generală de admitere nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
In eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu aceeaşi medie pentru ocuparea ultimului loc
subvenţionat de la bugetul de stat, criteriile de departajare, sunt: media obţinută la test biologie şi media
examenului de bacalaureat.
6. CONTESTAŢII
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele testelor la probele practice de aptitudini sportive se
depun numai la Comisia Centrală de Admitere, în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor probei - se iau în
considerare numai acele contestaţii care au ca obiect eventualele erori de transcriere, transformare sau
de calcul.
Contestaţiile care au ca obiect rezultatul final al concursului de admitere se depun în termen de 48 ore
de la afişarea rezultatului final al concursului.
În nici una dintre etape nu este posibilă reexaminarea candidaţilor.
7. ANUNŢ IMPORTANT
Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca pe toată durata studiilor universitare, să-şi procure
echipament sportiv propriu activităţilor sportive desfăşurate şi echipament adecvat desfăşurării activităţilor
practice în unităţi sanitare.
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CONŢINUTUL ŞI ORGANIZAREA PROBELOR DE EVALUARE A CAPACITĂŢII MOTRICE

A. TESTUL DE ATLETISM
O probă combinată (triatlon) compusă din:
- 50 m plat cu start din picioare
- săritură în lungime cu elan
- opţional - aruncarea greutăţii (cu sau fără elan) sau alergare de rezistenţă 800 m fete - 1500 m băieţi.
Proba de triatlon se desfăşoară astfel:
- la 50 m candidaţii aleargă în serii de câte 2 (doi), în ordinea înscrierii în cataloagele concursului de
admitere;
- la săritura în lungime "bătaia" este liberă (nu pe prag), măsurarea se face de la locul bătăii. Se
efectuează două încercări (cea mai bună se punctează);
- la aruncarea greutăţii suprafaţa de elan (cercul) este prevăzut cu opritoare (prag) şi se efectuează 2
încercări consecutive (se punctează cea mai bună); greutatea bilei este de 3 kg la fete şi 6 kg la băieţi.
Aprecierea candidatului
Performanţele realizate de candidat (candidată) la cele trei probe ale triatlonului se punctează conform
Tabelei Internaţionale de punctaj, ca la orice altă probă combinată. Punctajul total realizat prin adiţionarea
punctelor de la fiecare probă se echivalează cu note de la 10 la 1 după cum urmează:
NOTA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

PUNCTE
Fete/Băieţi
1500
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000

Pentru puntajul intermediar necuprins în acest tabel se acordă note intermediare (cu zecimale), pe
aceeaşi bază de calcul.
Candidatul care este descalificat, abandonează sau nu se prezintă la una sau mai multe probe, i se acordă
0 (zero) puncte la fiecare din probele la care s-a produs incidentul.
Extras din Tabela Internaţională de punctaj pentru cele trei probe de atletism din concursul de admitere:
800 m
Perf.
2:21
2:30
2:37
2:46
2:56
3:07
3:20
3:48

fete
Punctaj
800
700
600
500
400
300
200
51

1500 m
Perf.
4:21
4:36
4:53
5:10
5:29
5:31
6:16
7:11

băieţi
Punctaj
800
700
600
500
400
300
200
50
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BĂIEŢI
50
Perf.
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5

m
Punctaj
780
600
500
400
300
200
100

Lungime
Perf.
Punctaj
6.50
715
6.00
604
5.50
491
5.00
371
4.50
245
4.00
113
3.60
1

Greutate
Perf.
Punctaj
13.00
665
12.00
599
11.00
532
10.00
460
9.00
385
8.00
306
7.00
222
6.00
130
5.00
32

FETE
50
Perf.
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0

m
Punctaj
700
600
500
400
300
200
100

Lungime
Perf. Punctaj
5.50
794
5.00
677
4.50
553
4.00
423
3.50
284
3.00
135
2.60
6

Greutate
Perf.
Punctaj
12.00
719
11.30
675
11.00
656
10.00
589
9.00
519
8.00
446
7.00
367
6.00
283
5.00
191

B. TESTUL DE GIMNASTICĂ
Testul de gimnastică cuprinde:
I - un traseu aplicativ;
II - un exerciţiu impus la sol.
I. Traseu aplicativ
Plecarea în traseu se realizează din poziţia stând cu fața la banca de gimnastică, așezată longitudinal, cu
cronometrarea din momentul primei mişcări a candidatului.
1. Deplasare rapidă în echilibru începând cu primul pas pe capătul apropiat al băncii, urmată de întoarcerea de
360 grade la mijlocul băncii (prin procedeu la alegere); continuarea deplasării şi coborâre prin pas la capătul
depărtat al băncii;
2. Deplasare 1 m până la o alta bancă de gimnastică așezată longitudinal, târâre de-a lungul băncii (4 m) prin
tracţiuni în braţe (băieţii prin mişcări alternative; fetele prin mişcări simultane), finalizată prin tracţiune
simultană cu apucarea capătului băncii cu ambele mâini;
3. Coborâre de pe bancă prin rostogolire înainte în ghemuit (pe saltea –
2 m);
4. Căţărare la scară fixă, cu ajutorul mâinilor şi picioarelor în atârnat cu priză de sus apucat, cu ambele mâini,
pe şipca de sus;
5. Deplasare lateral stânga pe scara fixă alăturată în atârnat cu priza ambelor mâini pe şipca de sus;
6. Coborâre prin deplasări succesive a prizei (cât mai puţine), până în stând pe genunchi;
7. Întoarcere 90 grade la stânga şi ridicare în stând;
8. Alergare pe distanţa de 2 m şi săritură în sprijin depărtat, peste capra de gimnastică (H-1,10 m la fete, H-1,30
m la băieţi);
9. Deplasare 2 metri şi atingerea cu o mână a caprei de sărituri.
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Precizări privind executarea traseului aplicativ
- fiecare candidat are dreptul să execute o singură dată traseul;
- plecarea este liberă fără comandă, cronometrul pornindu-se la prima mişcare; oprirea cronometrului se face în
momentul atingerii caprei;
- aprecierea va lua în calcul corectitudinea execuţiei traseului, înregistrându-se timpul şi eventualele penalizări;
- timpul realizat va fi transformat în note conform tabelei anexate;
- echipament sportiv obligatoriu.
Penalizări traseu aplicativ
- neefectuarea întoarcerii pe bancă
- căderea de pe bancă
- neatingerea ambelor capete ale băncii
- priza mâinilor dincolo de marcaj (banca târâre)
- târâre simultană (băieţi)
- atingerea solului cu piciorul în timpul târârii
- nefinalizare cu ambele mâini la capătul băncii
- neefectuarea rostogolirii după târâre
- neatingerea şipcii de sus a scărilor fixe (pentru fiecare)
- trecerea pe cealaltă scară cu ajutorul picioarelor
- ajutorul picioarelor la coborârea de pe scara fixă
- coborârea nefinalizată pe genunchi
- neefectuarea săriturii peste capră

Tabel transformare a timpilor realizaţi
Băieţi
Secunde
Nota
Secunde
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00
23.00
25.00
27.00

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4 secunde
1 secundă
1 secundă (fiecare mână)
1 secundă
2 secunde
1 secundă
1 secundă (fiecare mână)
2 secunde
1 secundă
1 secundă
1 secundă
1 secundă
2 secunde

Fete
Nota

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
25.00
27.00
29.00
31.00

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

II. Exerciţiu impus la sol
T1-2 - din stând, pas înainte cu piciorul drept cu ridicarea braţului stâng înainte, a braţului drept lateral, cap
răsucit dreapta;
T3 - ridicarea piciorului stâng înainte cu coborârea braţelor jos;
T4 - fandare înainte pe piciorul stâng cu ridicarea braţului drept prin înainte sus, ridicarea braţului stâng lateral;
T5 - balansarea piciorului drept înainte cu coborârea braţului stâng lateral;
T6 - fandare înainte pe piciorul drept cu ridicarea braţelor lateral - sus;
T7-8 – preparaţie pentru cumpănă;
T1-4 – cumpănă înainte cu coborârea braţelor lateral;
T 5-6 – revenire;
T 7-8 – trecere în sprijin ghemuit;
T1-2 - rostogolire înainte în ghemuit;
T3-4 - rostogolire înainte în depărtat;
T5-6 - ridicare în stând depărtat cu trunchiul aplecat şi braţele lateral;
T7-8 - trecere în culcat;
T1-2 - stând pe omoplaţi;
T3-4 - menţinere;
T5-6 – coborâre în culcat cu braţele sus;
9

T7,8 – rulare lateral stânga;
T1 – pregătire pentru cumpănă pe un genunchi;
T2 – ridicare în cumpănă;
T3-4 menţinere;
T5-6 – ducerea piciorului înainte sprijinit cu ridicarea braţelor lateral;
T7-8 – ridicare în stând;
T1-2 – săritură dreaptă cu întoarcere 180º cu braţele sus;
T3-4 - rostogolire înapoi în depărtat;
T5-6 - rostogolire înapoi în ghemuit;
T7-8 – ridicare în stând;
T1 – balansarea piciorului stâng lateral;
T2 – coborâre în fandare lateral stânga;
T3 – ridicare cu balansarea piciorului stâng lateral;
T4 – apropiere în stând;
T5-8 – idem cu piciorul drept;
T1 - săritură în stând depărtat cu piciorul stâng înainte cu întinderea braţului stâng lateral şi a braţului drept sus;
T2 - săritură în stând cu mâinile pe umeri;
T3 - săritură în stând depărtat cu piciorul drept cu întinderea braţului drept lateral şi a braţului stâng sus;
T4 - săritură în stând cu mâinile pe umeri;
T5 - săritură în stând depărtat cu întinderea braţului stâng înainte şi a braţului drept sus;
T6 - săritură în stând cu mâinile pe umeri;
T7 - săritură în stând depărtat cu întinderea braţului drept înainte şi a braţului stâng sus;
T8 - săritură în stând cu coborârea braţelor prin lateral jos;
Valoarea elementelor componente ale exerciţiului impus la sol:
1. Începutul exerciţiului: timpii 1-8, cumpană
1,5 puncte
2. Rostogolire înainte şi înainte depărtat
2 puncte
3. Stând pe omoplaţi, cumpănă pe genunchi
1,5 puncte
4. Rostogolire înapoi în depărtat şi înapoi în ghemuit
1,5 puncte
5. Balansări
1 punct
6. Structura
2,5 puncte
TOTAL
10 puncte

C. TEST SCRIS – BIOLOGIE
Tematica probei scrise la disciplina Biologie este din manual Biologie pentru clasa a-XI-a, autori:
Ionel Rosu, Calin Istrate, Aurel Ardelean, Editura Corint, Editie 2008.
Din cadrul acestui manual capitolele cerute la testul de concurs sunt:
 Sistemul nervos- paginile 11-32
 Sistemul osos paginile 63-68
 Sistemul muscular paginile 69-74
Examenul constă într-un test grilă cu un număr de 50 grile, durata examenului este de 2 ore.
TOTAL
100 puncte

10

