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CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
Art. 1. – Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la Cursul de formare a ofiţerilor în
activitate pe filiera indirectă, specialitatea educaţie fizică militară, precum şi pentru asigurarea
informaţiilor necesare participanţilor la concurs, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
elaborează Ghidul candidatului la admitere, pentru ocuparea locurilor aprobate de ministrul apărării
naţionale în rezoluţie pe raportul şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. C11086/2017, respectiv Planul de şcolarizare în instituţiile/unităţile de învăţământ militar şi în
structurile de formare profesională iniţială şi continuă pentru anul universitar/şcolar 2018-2019.
Art. 2. – La concursul de admitere se prezintă candidaţii declaraţi “ADMIS” la selecţia
organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare.
Art. 3. – Domeniile de studii şi specializările corespunzătoare armelor/serviciilor şi
specialităţilor militare pentru care se organizează admiterea la cursul de formare pe filieră indirectă a
ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ 2018 - 2019, sunt cele aprobate prin
Dispoziţia şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. D.G.M.R.U. 8 din 20.02.2018.
Art. 4. – Admiterea la Cursul de formare a ofiţerilor în activitate pe filiera indrectă,
specialitatea educaţie fizică militară, pentru anul de învăţământ 2018 – 2019, se desfăşoară pe baza
următoarelor acte normative:
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 46/2017 din 17 mai 2017 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie;
- Dispoziţia D.M.R.U. 4/06.02.2012 pentru aprobarea „Standardelor de performanţă pentru
proba de limbă străină din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei
personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară”;
- Dispoziţia D.M.R.U. 8/22.02.2018 pentru aprobarea „I.M.3/65, Norme privind organizarea
şi desfăşurarea admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în
activitate, în anul de învăţământ 2018 - 2019”;
- Dispoziţia D.G.M.R.U. 1/11.01.2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia
şefului Direcţiei management resurse umane nr. D.M.R.U. 5/2017 pentru aprobarea domeniilor de
studii şi specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care
se organizează admitere la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate pe filiera
indirectă, în anul de învăţămant 2018-2019;
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CAPITOLUL II
Admiterea - organizare şi desfăşurare
SECŢIUNEA 1
Numărul de locuri pe arme/specialităţi militare
Art. 5. – (1) Admiterea se organizează pentru ocuparea locurilor aprobate de ministrul
apărării naţionale în rezoluţie pe raportul şefului Direcţiei generale management resurse umane nr.
C- 11086/2017, respectiv Planul de şcolarizare în instituţiile/unităţile de învăţământ militar şi în
structurile de formare profesională iniţială şi continuă pentru anul universitar/şcolar 2018-2019.
(2) Admiterea candidaţilor se face prin concurs, organizat de Centrul de pregătire a cadrelor
militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în Armată, denumit în continuare centru, conform
tabelului.
Nr.
Arma, serviciul/specialitatea militară
Specialitatea
Număr de locuri din totalul
crt.
pentru care se organizează admitere
militară
locurilor alocate
Cursul de formare a ofiţerilor în activitate pe filiera indrectă
Educaţie fizică
1
Educaţie fizică militară
9
militară
Total locuri alocate: 9

SECŢIUNEA a 2-a
Probele de evaluare şi ponderea lor în media de admitere,
detalii privind structura testelor şi modul de evaluare / notare
Art. 6. – (1) La Cursul de formare a ofiţerilor în activitate pe filiera indrectă, specialitatea
educaţie fizică militară, pentru anul de învăţământ 2018 – 2019, în Centrul de pregătire a cadrelor
militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în Armată, probele de evaluare, ponderea lor în
media de admitere şi detaliile privind structura testelor şi modul de evaluare/notare, sunt detaliate în
tabelul de mai jos.
Denumirea
structurii

CENTRUL DE
PREGĂTIRE A
CADRELOR
MILITARE ÎN
DOMENIUL
EDUCAŢIEI FIZICE
ŞI SPORTULUI ÎN
ARMATĂ

Specialitatea
militară

Educaţie
fizică militară
(056)

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media
de admitere
Proba nr. 1 - Limba engleză, probă eliminatorie, test grilă, durata
90 min., nota minimă de admitere 6,00 (şase).
Proba nr. 2 - Verificarea cunoştinţelor privind legislaţia în
domeniul apărării naţionale şi pregătirea de specialitate, durata 180
min., test grilă cu 90 itemi, din care:
- 60 itemi - pregătire de specialitate;
- 30 itemi - legislaţie privind apărarea naţională.
Se acordă:
- 10 puncte din oficiu;
- 1 punct pentru fiecare răspuns corect, 90 puncte.
Transformarea punctajului în notă:
100 : 10 = nota 10, calculată cu două zecimale, fără
rotunjire.
Nota minimă de admitere - 5,00.
Pondere în media de admitere - 100%.
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SECŢIUNEA a 3-a
Tematica şi bibliografia de concurs
Art. 7. – Tematica şi bibliografia de concurs privind legislaţia în domeniul apărării naţionale
la Cursul de formare a ofiţerilor în activitate pe filiera indrectă, specialitatea educaţie fizică militară:
(1) Tematica:
- Constituţia României: drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
- Apărarea naţională a României. Dispoziţii generale. Structura sistemului naţional de
apărare. Organizarea armatei. Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Apărării Naţionale;
- Statutul cadrelor militare. Dispoziţii generale. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare.
Interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi;
- Educaţie fizică militară: Dispoziţii generale. Organizarea educaţiei fizice militare;
- Regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării
Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României. Dispoziţii generale. Uzul de armă;
- Ghidul carierei militare. Dispoziţii generale. Cariera ofiţerilor în activitate;
- Protecţia informaţiilor clasificate. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România. Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării
Naţionale.
(2) Bibliografia:
- Constituţia României, revizuită (Titlul II, art. 15-60);
- Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare (Capitolul I, Art.
1-5; Capitolul II, art. 6-25, Capitolul III, art. 26-30; Capitolul IV, art. 33);
- Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale,
republicată (Capitolul II, art. 5-6);
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare (Capitolul I, Art. 1-6; Capitolul II, art. 7-31);
- Ordinul mininistrului apărării naţionale M 149/13.12.2012 - Regulamentul educaţiei fizice
militare (Capitolul I, art. 1-4; Capitolul II, art. 5-8) publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 88 bis, din 11 februarie 2013;
- Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara
teritoriului statului român (Capitolul I, art. 1-3; Capitolul IV, art. 14-18);
- Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de
Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României (Capitolul I, art. 1-3;
Capitolul III, Secţiunea a 3-a, art. 14-23);
- Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu
modificările ulterioare (Capitolul I, art. 1-8; Capitolul II, art. 9-20).
- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare (text integral);
- Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare (text integral);
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.-9/2013 pentru aprobarea Normelor privind
protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 115 bis din 28 februarie 2013.
Art. 8. – Tematica şi bibliografia de concurs privind pregătirea de specialitate la Cursul de
formare a ofiţerilor în activitate pe filiera indirectă în arma/specialitatea educaţiei fizică militară:
(1) Tematica:
Management
- metoda de previziune în sport, definiţie.
- şedinţa cea mai folosită metodă în managementul organizaţiei sportive; definiţie, funcţiile acesteia
şi etapele obligatorii în realizarea ei.
- delegarea - metodă în managementul organizaţiei sportive. Etapele delegării unei sarcini.
- brainstorming-ul. Metodă utilizată de către managerul sportiv.
- metoda Delphi. Metodă utilizată de către managerul sportiv.
- principalele roluri decizionale ale antrenorului. Descriere, situaţii în care se poate manifesta.
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- organizarea –funcţie a managementului organizaţiei sportive. Definiţie, rolul exemple de
manifestare.
Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului:
- definiţiile sportului, etimologia conceptului şi caracteristicile activităţii sportive;
- obiectivele fiecărui subsistem al sportului;
- principiile însuşirii temeinice a cunoştinţelor şi deprinderilor şi participării conştiente şi active;
- funcţia psiho-socială şi economică;
- cunoştinţele teoretice de specialitate, obişnuinţele şi atitudinile – componente ale procesului
instructiv-educativ;
- deprinderile motrice, definiţie, caracteristici, tipologie;
- calităţile motrice, priceperile motrice şi elementele de conţinut ale celorlalte laturi ale educaţiei
generale- componente ale procesului instructiv-educativ;
- metodele de acţiune utilizate în educaţie fizică şi sport;
- algoritmizarea şi instruirea programată în educaţie fizică şi sport;
- exerciţiul fizic, conţinutul şi forma acestuia - clasificarea exerciţiilor fizice în funcţie de cinci
criterii.
Educaţie fizică militară
- şedinţa/lecţia de educaţie fizică militară.
- factorii de risc care favorizează producerea accidentelor şi măsurile nde securitate şi sănătate în
muncă în timpul desfăşurării şedinţelor/lecţiilor de educaţie fizică militară.
- evaluarea nivelului de pregătire fizică a personalului militar.
Nataţie
- obiectivele antrenamentului sportiv la înot pentru începători şi avansaţi;
- principiile antrenamentului la înot: specificitate, specializare şi individualizare;
- pregătirea tehnică - rolul, componentele tehnicii şi etapele învăţării tehnicii sportive;
- procesul de selecţie la înot - definiţie, obiectivele, etapa selecţiei iniţiale;
- metoda intervalelor - tipuri de intervale, obiective, mijloace;
- planurile de pregătire, parametrii lor şi alte documente de planificare;
- adaptarea sportivilor la înot- definiţia adaptării şi efectele antrenamentului în prag anaerob şi ale
celui vo2 max.
Schi
- evoluţia tehnicii şi metodicii schiului (terenul, materialele, competiţia, tehnica şi metodica).
- forţele implicate în mecanismele fundamentale ale tehnicii gestuale a schiorului (menţinerea
echilibrului şi forţa de gravitaţie).
- formarea deprinderilor motrice în schi (fazele I – III).
- etapele selecţiei în schiul alpin (etape, factorii şi caracteristici).
- tehnica actuală în schiul alpin carving (tehnica, echipamentul).
- tehnica şi metodica învăţării schiului fond – stilul clasic (mersul cu doi paşi şi împingere
simultană, mersuri combinate).
- tehnica şi metodica învăţării schiului fond – stilul liber(orientări metodice, pasul de semipatinaj).
- acomodarea cu schiurile şi deplasarea pe schiuri.
- tehnica şi metodica învăţării ocolirilor prin frânare dirijată spre vale (plug, jumătate plug şi cu
deschidere simultană).
Arte marţiale/karate
- clasificarea loviturilor în arte marţiale/karate-do.
- tehnica loviturilor în arte marţiale/karate.
- loviturile de pumn directe şi circulare cu braţul din spate în arte marţiale/karate-do.
- principalele criterii de selecţie şi teste în arte marţiale/karate.
- selecţia primară(iniţială) în arte marţiale/karate.
- probele şi testele motrice de selecţie iniţială în arte marţiale/karate-do.
- puterea în arte marţiale/karate.
- rolul şi importanţa acţiunii şi reacţiunii în arte marţiale/karate.
- tactica şi pregătirea tactică în arte marţiale/karate-do.
- rolul şi importanţa pregătirii fizice în arte marţiale/karate-do.
- puncte sensibile ale corpului în arte marţiale/karate.
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- arme naturale ale corpului uman în arte marţiale/karate.
- distanţele de luptă în arte marţiale/karate(enumerare, descriere).
Gimnastică artistică
- caracteristicile şi tendinţele de evoluţie ale gimnasticii artistice.
- conceptul de selecţie - definiţia conceptului de selecţie, modelul antropometric al gimnastului.
- etapele selecţiei în gimnastica artistică.
- sistematizarea săriturilor în gimnastica artistică:
- exerciţii pentru învăţarea aterizării (şcoala aterizării);
- exerciţii pentru învăţarea bătăii pe trambulină (şcoala bătăii pe trambulină).
- pregătirea tehnică şi metodele de învăţare a elementelor din gimnastică:
- metoda globală şi metoda programării algoritmice;
- metoda globală, metoda parţială şi metoda programării algoritmice;
- metoda parţială şi metoda programării algoritmice.
- componentele antrenamentului în gimnastica artistică: pregătirea fizică şi pregătirea tactică.
- pregătirea artistică în gimnastica artistică feminină şi masculină.
- structura lecţiei de antrenament şi tipuri de lecţie din gimnastică artistică.
- caracteristicile mişcărilor la aparate în gimnastica artistică.
Judo
- tehnici de proiectare cu şoldul la alegere din judo.
- tehnici de proiectare cu piciorul din tehnica luptei în picioare.
- tehnici de imobilizare.
- tehnici de proiectare cu ajutorul braţelor din judo.
- tehnici de luxare din judo.
- tehnici de sacrificiu din judo.
- căderilor din judo.
- dezechilibrările din judo.
- principalele mijloace si metode specifice de antrenament in judo.
- metoda randori şi shiai din judo.
- clasificarea tehnicilor pe grupe după sistemul Go Kyu.
- categoriile de greutate pentru juniori.
- sisteme competiţionale specifice din judo.
- tactica luptei la marginea saltelei.
(2) Bibliografia:
Management aplicat în EFS
- Funcţiile managementului - Voicu, A.(2005) – Legislaţie management şi marketing în educaţie
fizică şi sport, pg. 51–61.
- Metode şi tehnici de management în sport - Voicu, A.(2005) – Legislaţie management şi marketing în
educaţie fizică şi sport, pg. 90–93.
- Metode şi tehnici care pot fi implementate în managementul organizaţiei sportive- Voicu, A.(2005) –
Legislaţie management şi marketing în educaţie fizică şi sport, pg. 93–96.
- Decizia şi procesul decizional - Voicu, A.(2005) – Legislaţie management şi marketing în educaţie
fizică şi sport, pg. 85–90.
Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului.
- Sportul componentă a domeniului motricităţii umane - Tudor, V., Şerbănoiu, S. (2007) - Teoria şi
Metodica Educaţiei Fizice şi Sportului, Curs universitar, Bucureşti, pg.49 – 53;
Dragnea, A. şi colab (2002) - Teoria Educaţiei Fizice şi Sportului, FEST Bucureşti, pg.90 - 95
- Funcţiile efs. - Tudor, V., Şerbănoiu, S. (2007) - Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice şi Sportului,
Curs universitar, Bucureşti, pg. 36 – 47.
- Componentele procesului de efs - Tudor, V., Şerbănoiu, S. (2007) - Teoria şi Metodica Educaţiei
Fizice şi Sportului, Curs universitar, Bucureşti, pg. 72 – 81
- Normativitatea în efs - Tudor, V., Şerbănoiu, S. (2007) - Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice şi
Sportului, Curs universitar, Bucureşti, pg. 82 – 94
- Orientări şi tendinţe metodologice în efs -Tudor, V., Şerbănoiu, S. (2007) - Teoria şi Metodica
Educaţiei Fizice şi Sportului, Curs universitar, Bucureşti, pg. 102 - 112
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- Sistemul metodelor în efs - Tudor, V., Şerbănoiu, S. (2007) - Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice şi
Sportului, Curs universitar, Bucureşti, pg. 95 - 101
- Mijloace utilizate în efs - Tudor, V., Şerbănoiu, S. (2007) - Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice şi
Sportului, Curs universitar, Bucureşti, pg. 113 - 119
- Eortul în lecţia de efs - Tudor, V., Şerbănoiu, S. (2007) - Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice şi
Sportului, Curs universitar, Bucureşti, pg. 125 – 129
Educaţie fizică militară
- Ordinul mninistrului apărării naţionale M 149/13.12.2012 - Regulamentul educaţiei fizice militare
(Capitolul II, art. 18-28, Capitolul V, art. 98-104, Capitolul VII, integral);
Nataţie
- Obiectivele şi principiile antrenamentului de înot - Vasile L., 2009, Înot – Metodica
antrenamentului pe ramură de sport, note de curs, pag. 21-33, Marinescu Gh., 2003, Nataţie – Curs
de specializare, Ed. ANEFS, Bucureşti, pag. 120-128.
- Componentele antrenamentului sportiv la înot - Vasile L., 2009, Înot – Metodica antrenamentului
pe ramură de sport, note de curs, pag. 34-46.
- Procesul selecţiei la înot - Vasile L., 2009, Înot – Metodica antrenamentului pe ramură de sport,
note de curs, pag. 47-58.
- Adaptarea si refacerea sportivilor - Vasile L., 2009, Înot-Metodica antrenamentului pe ramură de
sport, note de curs, pag.106-108, Marinescu Gh., 1998, Copiii şi performanţa în înot Ed. INID, pag.
75-77, Vasile L., 2009, Înot-Metodica antrenamentului pe ramură de sport, note de curs, pag.122130.
- Forme de antrenament la înot - Vasile L., 2009, Înot-Metodica antrenamentului pe ramură de sport,
note de curs, pag. 211-230, Marinescu Gh., 1998, Copiii şi performanţa în înot, Ed. INID, pag. 129138, Marinescu Gh., 2003, Nataţie-Curs de specializare,Ed.ANEFS, Bucureşti, pag. 50-65.
- Metode de antrenament- Vasile L., 2009, Înot-Metodica antrenamentului pe ramură de sport, note
de curs, pag. 240-249, Marinescu Gh., 2003, Nataţie-Curs de specializare, Ed. ANEFS, Bucureşti,
pag. 151-165.
- Structura antrenamentului şi fundamentarea planificării - Vasile L., 2009, Înot-Metodica
antrenamentului pe ramură de sport, note de curs, pag. 257-275- Marinescu Gh., 2003, Nataţie –
Curs de specializare, Ed. ANEFS, Bucureşti, pag. 168-173.
Schi
- Noţiuni privind evoluţia tehnicii şi metodicii schiului- Cârstocea V., Stroe S., Pelin F., Kacso L.,
(2001) - Schi – Teorie şi metodică, Ed. Printech, Bucureşti, pg 7 - 23
- Bazele generale ale tehnicii şi metodicii schiului. noţiuni de biomecanică cu aplicaţii în analiza
tehnicii şi metodicii schiului - Pelin F., (2007) Metodica disciplinelor montane, curs universitar,
A.N.E.F.S., Bucureşti, pg 13-26
- Analiza factorilor care favorizează învăţarea schiului. elementele învăţării motrice în schi.
particularităţile lecţiei de schi (2. pag. 28-51) - Pelin F., (2007) - Metodica disciplinelor montane, curs
universitar, A.N.E.F.S., Bucureşti, pg 28 - 51

- Conţinutul şi programarea predării schiului în ciclurile şcolare şi în activităţile recreative, în funcţie
de formele de organizare, particularităţile individuale ale cursanţilor, durata instruirii şi condiţiile
materiale existente - Pelin F., (2007) Metodica disciplinelor montane, curs universitar,
A.N.E.F.S.,Bucureşti, pg 52 - 63
- Selecţia şi specializarea elevilor în probele de schi şi biatlon. conţinutul instruirii acestora pe probe,
în cadrul stadiului de începător (nivel i) - Cârstocea V., Stroe S., Pelin F., Kacso L., (2001) SchiTeorie şi metodică, Ed. Printech, Bucureşti, pg 158-165
6. Tehnica actuală în schiul alpin – carving - Pelin F., (2008) - Tehnica şi metodica disciplinelor
montane, curs universitar, A.N.E.F.S., Bucureşti, pg 65 - 84
7. Tehnica şi metodica învăţării schiului fond - Pelin F., (2008) - Tehnica şi metodica disciplinelor
montane, curs universitar, A.N.E.F.S., Bucureşti, pg 135 - 162
8. Tehnica şi metodica învăţării schiului alpin clasic - Pelin F., (2008) - Tehnica şi metodica
disciplinelor montane, curs universitar, A.N.E.F.S., Bucureşti, pg 84 - 134
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Arte marţiale / karate
- noţiuni generale cu privire la apariţia şi evoluţia artelor marţiale/karate-do-ului - Petre, R.L., Combat KarateDo, Editura Discobolul, Bucureşti, 2014, pag. 22-39.
- metodica învătării şi perfectionării apărărilor în arte marţiale/karate-do - Deliu, D., Metodica disciplinelor
sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti, 2008, pag 206-208.
- tehnicile fundamentale de atac în arte marţiale/karate-do - Deliu, D., Metodica disciplinelor sportive de
combat, Editura Bren, Bucureşti, 2008, pag 204-206, Petre, R.L., Combat Karate-Do, Editura Discobolul,

Bucureşti, 2014, pag. 112-115.
- Selecţia în arte marţiale/karate-do - Deliu, D., Metodica disciplinelor sportive de combat, Editura Bren,
Bucureşti, 2008, pag 135-140
- principiile de bază în arte marţiale/karate-do - Petre, R.L., Combat Karate-Do, Editura Discobolul, Bucureşti,
2014, pag. 89-100.
-Factorii antrenamentului sportiv în arte marţiale/karate-do - Petre, R.L., Combat Karate-Do, Editura
Discobolul, Bucureşti, 2014, pag. 40-52.
- metodica învătării şi perfectionării loviturilor în arte marţiale/karate-do - Deliu, D., Metodica disciplinelor
sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti,2008, pag. 204-206.
- Elemente fundamentale din arte marţiale/karate-do - Deliu, D., Metodica disciplinelor sportive de combat,
Editura Bren, Bucureşti, 2008, pag. 194-200

Gimnastică artistică
- Definiţii, obiective, caracteristici, tendinţe şi sistematizarea în gimnastica artistică - Corlaci I.,
(2010) -Metodica disciplinelor sportive gimnice, Morosan, Bucureşti, pag: 27-28, 29 34 -35, 30-34
Grigore V., (2001) - Gimastica artistică, Semne, Bucureşti, pag: 3 -15
Conceptul de selecţie în gimnastica artistică - Grigore V., (2001) - Gimastica artistică, Semne,
Bucureşti, pag: 19 – 21, 21 – 28, 28 – 44, 58 - 61
- Componentele pregătirii din perspectiva gimnasticii artistice - Corlaci I., (2010) - Metodica
disciplinelor sportive gimnice, Morosan, Bucureşti, pag: 39 – 49, Corlaci I., (2014) - Programarea si
planificarea în gimnastica artistică, Discobolul, Bucureşti, pag: 34 – 42, Grigore V., (2001) Gimastica artistică, Semne, Bucureşti, pag: 91 – 150, Grigore V., si colaboratorii (2002)-Pregătirea
artistică în gimnastica de performanţă, Bucureşti, pag: 49 – 56
Bazele tehnice ale exerciţiilor pe aparate - Corlaci I., (2010) - Metodica disciplinelor sportive
gimnice, Morosan, Bucureşti, pag: 53 – 59 - Grigore V., (2001) - Gimastica artistică, Semne,
Bucureşti, pag: 62 - 63, 63 - 66, 66 – 70
- Sistematizarea săriturilor în gimnastica artistică-Corlaci I., (2010) - Metodica disciplinelor sportive
gimnice, Morosan, Bucureşti, pag: 65 – 67, 67 – 68, 68 - 70
- Sistematizarea si caracteristicile mişcărilor la aparatele de gimnastică, Grigore V., (2001) Gimastica artistică, Semne, Bucureşti, pag: 70 - 72, 72 - 81, 82 – 90
- Programarea si planificarea în gimnastica artistică, Corlaci I., (2014) - Programarea si planificarea
în gimnastica artistică, Discobolul, Bucureşti, pag: 15 – 28, 43 – 44, 44 - 84
- Lectia de antrenament în gimnastica artistică, Corlaci I., (2014) - Programarea şi planificarea în
gimnastica artistică, Discobolul, Bucureşti, pag: 22 – 26, 26 – 28, Corlaci I., (2010) - Metodica
disciplinelor sportive gimnice, Morosan, Bucureşti, pag: 107 – 113, Grigore V., (2001) - Gimnastica
artistică, Semne, Bucureşti, pag: 178 - 182, 182 - 188
Judo
- Metodica invaţării tehnicilor de şold, de picior şi de control din judo ,Deliu, D., Metodica
disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti, 2008, pag. 53-104, Laurenţiu Bocioaca
Judo. Antrenament si competiţie –, Editura Moroşanu, Bucureşti, 2007 pag. 22-67.
- Metodica invaţării tehnicilor de braţ, de sacrificiu şi de luptă la sol din judo, Deliu, D., -Metodica
disciplinelor sportive de combat, Editura Bren, Bucureşti, 2008, pag.53-104, Judo. Antrenament si
competiţie – Laurenţiu Bocioaca, Editura Moroşanu, Bucureşti, 2007 pag. 48-67.
- Metodica invaţării tehnicilor fundamentale din judo (hon judo),Metodica disciplinelor sportive de
combat, - Deliu, Dan., Editura Bren, Bucureşti, 2008, pag.64-74, Judo. Antrenament si competiţie –
Laurenţiu Bocioacă, Editura Moroşanu, Bucureşti, 2007 pag. 14-22.
- Metode specifice de antrenament în judo - Deliu, D., -Antrenamentul în disciplinele sportive de
combat, Editura Bren, Bucureşti, 2008, pag.129-137. Judo. Antrenament şi competiţie – Laurenţiu
Bocioaca, Editura Moroşanu, Bucureşti, 2007 pag. 89-104
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- Noţiuni de regulament din judo, Deliu, D., - Antrenamentul în disciplinele sportive de combat,
Editura Bren, Bucureşti, 2008, pag.188-190. Judo. Antrenament si competiţie – Laurenţiu Bocioaca,
Editura Moroşanu, Bucureşti, 2007 pag. 5-10
- Noţiuni de tactică din judo, Deliu, D., - Antrenamentul în disciplinele sportive de combat, Editura
Bren, Bucureşti, 2008, pag.128-134, Judo. Antrenament şi competiţie – Laurenţiu Bocioaca, Editura
Moroşanu, Bucureşti, 2007 pag. 67-78.
- Metodica acordării centurilor colorate, Deliu, D., -Antrenamentul în disciplinele sportive de
combat, Editura Bren, Bucureşti, 2008, pag.53-62, Judo. Antrenament si competiţie – Laurenţiu
Bocioaca, Editura Moroşanu, Bucureşti, 2007 pag. 2-10
- Organizarea competiţiilor de judo, Deliu, D., -Antrenamentul în disciplinele sportive de combat,
Editura Bren, Bucureşti, 2008, pag.224-226, Judo. Antrenament si competiţie – Laurenţiu Bocioaca,
Editura Moroşanu, Bucureşti, 2007 pag. 67-74.
Manualele valabile pentru concursul de admitere, sunt cele elaborate în învăţământul superior
de specialitate, conform programelor universitare în vigoare şi aprobate de către Ministerul Educaţiei
Naţionale.
Notă: În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile înainte de data
susţinerii
concursului,
se
consideră
incluse
în
bibliografie
actele
normative
modificatoare/înlocuitoare.
Notă: În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile înainte de
data susţinerii concursului, se consideră incluse în bibliografie actele normative
modificatoare/înlocuitoare.

SECŢIUNEA a 4-a
Graficul activităţilor – datele şi intervalele orare ale desfăşurării probelor de admitere
şi ale altor activităţi legate de aceasta
Art. 11. – (1) Admiterea Cursul de formare a ofiţerilor în activitate pe filiera indrectă,
specialitatea educaţie fizică militară se va desfăşura în perioada 05-07.09.2018, iar candidaţii se vor
prezenta la sediul şcolii în data de 05.09.2018, până la orele 0730, conform tabelului.
CINE
ZIUA
ORA
ACTIVITATEA
RĂSPUNDE
I. PREGĂTIREA ADMITERII
Numirea în ordinul de zi pe unitate a comisiei şi - preşedintele
comisiei
29.08.2018
0900-1000
subcomisiilor de admitere.
Centralizarea datelor cu candidaţii declaraţi
- secretarul
„ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale comisiei
30
30
03-04.09.2018
07 -15
de selecţie şi orientare. Întocmirea documentelor - preşedintele
comisiei
de evidenţă a candidaţilor înscrişi la admitere.
30
03.09.2018
12
Instruirea comisiei de admitere.
II. DESFĂŞURAREA ADMITERII
Elaborarea subiectelor şi grilelor de evaluare la - preşedintele
subcomisiei de
0500-0800
limba engleză.
admitere
- secretarul
05.09.2018
30
00
07 – 09 Prezentarea şi instructajul candidaţilor.
comisiei
Activităţi
- preşedintele
organizatorice
Extragerea variantei de subiecte la proba nr.1, în comisiei
0915- 0920
Proba 1
- secretarul
prezenţa candidaţilor participanţi la concurs.
Limba engleză
comisiei
0920- 0950 Multiplicarea variantei de subiecte extrasă.
0950- 1000

Instructajul
specific
desfăşurării probei.
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privind

modalitatea

- preşedintele
comisiei
- secretarul
comisiei
- subcomisia de
admitere

ZIUA

05.09.2018
Activităţi
organizatorice
Proba 1
Limba engleză

ORA

CINE
RĂSPUNDE

ACTIVITATEA

1000- 1130

Susţinerea probei 1 de concurs – limba engleză

1130- 1400

Corectarea lucrărilor,
rezultatelor obţinute.

1400-1600

Depunerea eventualelor contestaţii.

1600-1700

Soluţionarea eventualelor contestaţii.

1730

Afişarea rezultatelor finale la proba 1.

0500-0800
0800-0820

anunţarea

şi

afişarea

- responsabilul
de sălă
- preşedintele
comisiei
- preşedintele
comisiei
- secretarul
comisiei
- comisia de
soluţionare a
contestaţiilor
- secretarul
comisiei

Elaborarea subiectelor şi grilelor de evaluare la - preşedintele
subcomisiei de
Proba nr.2.
admitere
Executarea prezenţei candidaţilor, repartizarea
- secretarul
acestora în clubul unităţii şi/sau sălile de concurs comisiei
şi distribuirea legitimaţiilor de admitere.
- preşedintele

06.09.2018
Proba 2
Verificarea
cunoştinţelor
privind legislaţia
din domeniul
apărării
naţionale şi
pregătirea de
specialitate

20

08 - 08

Probleme
organizatorice

Extragerea variantei de subiecte la proba nr.2, în comisiei
- secretarul
prezenţa candidaţilor participanţi la concurs.

0825- 0850 Multiplicarea variantei de subiecte extrasă.
0850- 0900
0900- 1200
1200- 1400
00

07.09.2018

25

00

Instructajul
specific
privind
modalitatea
desfăşurării probei.
Susţinerea probei nr. 2 de concurs – Verificarea
- responsabilul
cunoştinţelor privind legislaţia din domeniul
de sălă
apărării naţionale şi pregătirea de specialitate
Corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea - preşedintele
comisiei
rezultatelor obţinute.

14 -16

Depunerea eventualelor contestaţii.

1600-1700

Soluţionarea eventualelor contestaţii.

0900

0900-1000

comisiei
- preşedintele
comisiei
- secretarul
comisiei
- subcomisia de
admitere

- preşedintele
comisiei
- secretarul
comisiei
- comisia de
soluţionare a
contestaţiilor
- secretarul
comisiei

Afişarea rezultatelor finale la proba nr. 2 şi a
arezultatelor finale privind admiterea.
Probleme organizatorice:
- retragerea legitimaţiilor pentru admitere;
- secretarul
comisiei
- înmânarea ordinelor de serviciu (după caz);
- precizări privind prezentarea şi participarea la
curs.
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SECŢIUNEA a 5-a
Documentele cu care se prezintă candidatul la sediul instituţiei organizatoare
Art. 12. – (1) La prezentarea în uiversitate, candidaţii trebuie să deţină asupra lor documente
de identitate, instrumente de scris şi bani pentru plata taxei de înscriere, cazare şi masă. Taxele se vor
achita la casieria instituţiei.
(2) Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de
identitate, cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.
(3) Candidaţii care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii
electronice de identitate, cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate sunt consideraţi
absenţi.
SECŢIUNEA a 6-a
Informaţii privind posibilităţile de cazare şi hrănire, precum şi costurile orientative
Art. 13. – Cazarea concurenţilor în universitate se face la cerere, în limita numărului de locuri
disponibile, contra sumei de 16 lei/zi.
Art. 14. – Hrănirea concurenţilor se asigură contra-cost, opţional, prin popota-cadre. Preţuri
estimative: 6 lei – gustare, 7 lei – prânzul.
SECŢIUNEA a 7-a
Taxele care se percep şi categoriile de candidaţi scutiţi de plata taxelor
Art. 15. – (1) Taxa de înscriere la admitere este de 100 lei.
(2) Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere candidaţii care dovedesc, cu documente
justificative, că îndeplinesc una din următoarele condiţii:
a) sunt orfani de ambii părinţi;
b) provin din case de copii sau plasamente familiale;
c) sunt cadre militare în activitate, soldaţi şi gradaţi profesionişti din structurile Ministerului
Apărării Naţionale, precum şi funcţionari publici/personal civil contractual care îşi desfăşoară
activitatea în aceste structuri;
d) sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sau ai funcţionarilor
publici/personalului civil contractual care îşi desfăşoară activitatea în structurile Ministerului
Apărării Naţionale;
e) sunt copii ai pensionarilor proveniţi din personal al Ministerului Apărării Naţionale;
f) sunt copii ai militarilor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 sau copii ai
personalului armatei decedat sau invalid în timpul şi/sau din cauza serviciului militar, ca urmare a
participării la acţiuni militare, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite
din cauza participării la acţiuni militare, care fac dovada că îndeplinesc această condiţie;
g) sunt copii ai personalului din structurile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională în activitate, pensionat sau decedat, care fac dovada că îndeplinesc această condiţie;
h) au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării
concursului de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din
salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreţinere.
SECŢIUNEA a 8-a
Reguli de conduită
Art. 16. – (1) Pe întreaga durată a desfăşurării concursului de admitere în universitate, toţi
candidaţii trebuie să aibă în orice împrejurare o comportare civilizată, o ţinută decentă şi îngrijită.
(2) Candidaţilor li se interzice:
a) să deterioreze bunurile aparţinând patrimoniului istituţiei;
b) să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi să practice jocuri de noroc;
c) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de personalul
universităţii şi ceilalţi candidaţi;
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d) să încalce normele de ordine interioară referitoare la accesul limitat în unele spaţii sau
sectoare;
e) să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, la bunele moravuri sau care cultivă
violenţa şi intoleranţa;
f) să deţină şi să introducă în incinta universităţii materiale sau instrumente care prin acţiunea
lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a celorlalţi candidaţi sau a personalului universităţii.
SECŢIUNEA a 9-a
Date de contact şi alte informaţii utile candidaţilor
Art. 17. – Date de contact şi alte informaţii care se consideră a fi utile candidaţilor, sunt următoarele:
- UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”
- şos.. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucureşti,
-

tel. 021.319.48.80, interior-299; 245; 343
www.unap.ro

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 18. – Pe întreaga durată a desfăşurării admiterii candidaţii trebuie să respecte şi
următoarele reguli:
a) accesul în universitate se face numai pe la punctul de control, pe baza tabelului nominal
aprobat de comandantul unităţii cu candidaţii participanţi la concursul de admitere şi a documentelor
de identitate ale acestora;
b) pentru identificare, la solicitarea personalului din serviciul interior sunt obligaţi să prezinte
un document de identitate;
c) să respecte normele generale privind apărarea împotriva incendiilor, securitatea şi sănătatea
în muncă şi protecţia mediului, conform prelucrărilor efectuate sub semnătură în baza Programului
cu principalele activităţi ale candidaţilor, din prima zi de activitate.
Art. 19. – Pagubele produse asupra bunurilor aparţinând patrimoniului instituţiei din vina
candidaţilor, vor fi suportate de către aceştia.
Art. 20. – Nerespectarea prevederilor menţionate la art.16, pct. (2) poate atrage eliminarea
candidatului în cauză, din concursul de admitere.
Art. 21. – În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile înainte de
data susţinerii concursului de admitere se consideră incluse în bibliografie actele normative
modificatoare/înlocuitoare.
Art. 22 – Ghidul candidatului la admitere pentru Cursul de formare a ofiţerilor în activitate pe
filiera indrectă, specialitatea educaţie fizică militară, aprobat de ministrul apărării naţionale în
rezoluţie pe raportul şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. C- 11086/2017,
respectiv Planul de şcolarizare în instituţiile/unităţile de învăţământ militar şi în structurile de
formare profesională iniţială şi continuă pentru anul universitar/şcolar 2018-2019, a fost discutat şi
avizat în şedinţa Senatului universitar din data de 29.03.2018.

p. ŞEFUL CENTRULUI DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE
ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ
Colonel
Petrişor MITRUŞ
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