PROGRAMA
CONCURSURILOR DE ADMITERE
LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN
CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE
APĂRARE „CAROL I”,
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

I. PROBLEME GENERALE
1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la cursurile organizare Centrul de
pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice si sportului în Armată din Universitatea
Naţională de Apărare “Carol I” se fac conform:
♦ I.M.-3/19 „Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a probelor de evaluare din
cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ, sau a selecţiei personalului pentru
participarea la cursuri de carieră în ţară”, aprobată cu ordinul ministrului apărării naţionale nr.
M.102 din 30.06.2006;
♦ I.M.-3/54 „Norme privind admiterea la programele de formare profesională continuă” ;
♦ Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.76/13.08.2008 pentru aprobarea
„Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecţionare a
pregătirii profesionale organizate în ţară”.
2. Înscrierea militarilor candidaţi la concursul de admitere se face potrivit normelor,
criteriilor şi metodologiei de selecţionare a militarilor în vederea participării la concursul de
admitere la cursurile de carieră/specializare din cadrul Centrului de pregătire a cadrelor militare în
domeniul educaţiei fizice si sportului în Armată din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”,
potrivit propunerilor comisiilor de selecţie ce funcţionează în cadrul statelor majore ale categoriilor
de forţe armate, comandamentelor de armă şi instituţiilor centrale şi se comunică instituţiei
organizatoare prin grija Direcţiei Management Resurse Umane.
3. Concursul de admitere la cursurile organizate în Centrul de pregătire a cadrelor militare în
domeniul educaţiei fizice si sportului în Armată din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” se
desfăşoară în campusul instituţiei din Str. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucureşti, de regulă, cu cel
puţin 30 zile înainte de începerea cursurilor.
Candidaţii propuşi de comisiile de selecţie să participe la concurs, se prezintă la
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, din Str. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucureşti cu o zi
înainte de data anunţată pentru începerea concursului, pe baza ordinului de serviciu şi a ordinului de
zi pe unitate.
4. Bibliografia obligatorie include legile, regulamentele, standardele, instrucţiunile,
dispoziţiunile şi manualele ce vizează problemele de specialitate, intrate în vigoare (sau proiect ce
se experimentează) cu cel puţin şase luni înainte de data susţinerii concursului de admitere.
Eventuala bibliografie apărută după data publicării, dar nu mai târziu de trei luni, va fi anunţată în
Observatorul Militar.
5. Concursul de admitere pentru candidaţii din alte ministere (M.A.I., S.P.P., S.R.I., S.I.E.,
S.T.S.) se va desfăşura, în conformitate cu protocoalele încheiate de către Ministerul Apărării
Naţionale cu aceste structuri, în acelaşi timp şi în aceleaşi condiţii cu candidaţii din Ministerul
Apărării Naţionale.

II. PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE

PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR ÎN DOMENIUL CURSULUI
(se susţine numai în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi
este mai mare decât numărul de locuri aprobat)

Cunoştinţe de specialitate - probă scrisă, test grilă cu durata de 2 ore. Candidaţii vor fi
declaraţi „ADMIS”, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, în limita locurilor repartizate
fiecărui program. Media minimă pentru a fi declaraţi „ADMIS” este 5,00. La medii egale,
departajarea se face pe baza sumei rezultatelor obţinute la toţi itemii deschişi din cadrul testului
grilă

III. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PROBEI CUNOŞTINŢE DE SPECIALITATE
Valabilă pentru toate programele de studii organizate de Centrul de pregătire a cadrelor
militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în Armată
a) Tematica
- Tema 1.Dispoziţii generale în domeniu;
- Tema 2. Organizarea educaţiei fizice militare în armată;
- Tema 3. Evaluarea educaţiei fizice şi sportului în armată;
- Tema 4. Sistemul managerial al educaţiei fizice militare şi sportului;
- Tema 5. Logistica educaţiei fizice şi sportului în armată.
- Tema 6. Instrucţiuni privind organizarea şi desfǎşurarea competiţiilor aplicativ-militare şi sportive
în armata României pentru anul în curs.
b) Bibliografia
- M 149/2012 - Regulamentul Educaţiei Fizice Militare.
- S.M.G./P.F.-3.8./2003 - Instrucţiuni privind managementul activităţii sportive în armata României.
- S.M.G. 30/2016 – Concepţia de educaţie fizică şi sport în armata României.
- Calendarul sportiv al M.Ap.N. pentru anul în curs.

