
COMUNICARE 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE 

ADMITERE, SESIUNEA OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2022 

 

Fiecare Centru Zonal de Selecție va afișa în timp util, graficul și planificarea candidaților 

pentru susținerea probei de evaluare a performanțelor fizice pe detașamente, zile, ore și sală de 

sport. 

Le recomandăm candidaților să consulte permanent pagina web a școlii 

www.avramiancu.ro și a Centrelor Zonale de Selecție la care au fost repartizați, pentru informare. 

Pentru susținerea probei de evaluare a performanțelor fizice, candidații se vor prezenta în 

locațiile stabilite și comunicate conform graficului de concurs, în cadrul detașamentului în care au 

fost repartizați, cu cartea de identitate/pașaport, deja echipați cu echipamentul sportiv necesar, cu 

o oră înainte de începerea probei și trebuie să fie în măsură să comunice personalului de acces 

codul unic de identificare propriu.  

Nerespectarea acestei condiții atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului! 

Proba se execută în ținută sportivă, decentă, adecvată condițiilor specifice oferite de o sală 

de sport ( pontofi sport, tricou, pantaloni scurți sau trening). 

Indiferent de cauze/motive, pe timpul și după susținerea probei nu se admit reexaminări 

sau repetări ale parcurgerii traseului practic-aplicativ sau ale obstacolelor din componența 

acestuia, contestații sau vizionări ale înregistrărilor audio-video a concursului. 

Pe timpul probelor sportive este interzis portul obiectelor de orice natură  ( lanțuri, cercei 

mari, inele, ceasuri, telefoane mobile, etc), care pot constitui surse de aceidentare, consumul 

alimentelor, continuarea executării exercițiilor după încheierea probelor sportive, consumul de 

medicamente și substanțe dopante care pot modifica performanțele motrice și pot determina 

alterarea stării de sănătate fizică și psihică, precum și desfășurarea oricăror activități ce pot duce la 

creșterea riscului producerii de accidente. 

 Eventualele neclarități pot fi aduse la cunoștința comisei de concurs pe adresa de e-mail 

admitere.spapf@igpf.ro sau la nr. de telefon 0259419520. 

Proba de evaluare a performanțelor fizice se desfășoară în două locații, conform graficului de 

admitere, după cum urmează: 

- COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA din Oradea, Str. Armatei Române, Nr. 1F, 

- SALA DE SPORT DIN LOCALITATEA BORȘ, BIHOR, Drum Județean 190 ( drumul 

către localitatea SANTĂUL MIC), la 11,8 Km de Oradea ( aproximativ 20 minute)  
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