
             
             ACADEMIA  
Exemplar nr. 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 
pentru examenul de ocupare a postului de  

instructor superior (şi şef comisie didactică) – Lt.col., arma Forţe Terestre, 
specialitatea militară Instrucţie, învăţământ, SM, disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ 

MILITARĂ, 
la Cursul de Pregătire Militară din structura academică şi de formare continuă 

 
TEMATICA  

 
1. Organizarea şi funcţionarea Corpului instructorilor militari. 
2. Scopul, obiectivele, principiile şi componentele instruirii; locul şi rolul învăţământului 

militar în ansamblul instruirii. 
3. Noțiuni generale ale teoriei și metodicii educației fizice și sportului. 
4. Educația fizică și sportul, componente ale domeniului de cercetare al teoriei educației 

fizice și sportului. 
5. Idealul și funcțiile educației fizice și sportului. 
6. Noțiuni fundamentale în educație fizică și sport. 
7. Metodele și principiile de instruire în educație fizică și sport. 
8. Mijloacele educației fizice și sportului. 
9. Metodica efortului în lecția de educație fizică și sport. 
10. Evaluarea în educație fizică și sport. 
11. Tendințe și orientări metodologice în educație fizică și sport.  
12. Practicarea independentă a exercițiilor fizice.  
13. Cerinţele instrucţiei individuale. Activităţi standard de instrucţie individuală. 
14. Rolul educaţiei fizice militare în procesul de formare al ofiţerilor. 
15. Managementul activităţii sportive în Armata României. 
16. Organizarea educaţiei fizice militare. Atribuţiile ofiţerului care gestionează activitatea de 

educaţie fizică militară din instituţiile de învăţământ. 
17. Factori de risc care favorizează producerea accidentelor şi măsuri de securitate şi sănătate 

în muncă ce se impun pe timpul desfăşurării şedinţelor de educaţie fizică militară. 
18. Evaluarea nivelului de pregătire fizică a personalului militar. 
19. Proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice specifice disciplinei Educaţie fizică 

militară. Elaborarea obiectivelor generale şi operaţionale specifice instrucţiei. 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

I. ACTE NORMATIVE ŞI PUBLICAŢII CU CARACTER GENERAL 
 

1. Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. 
2. Regulamentul educaţiei fizice militare (M-149/13.12.2012). 
3. Instrucţiuni privind corpul instructorilor militari (M-58/27.05.2013). 
4. Ordin privind instruirea în Armata României în perioada 2020-2023 (SMAp-S-

67/06.08.2019, ordinul integral plus anexele I și J). 
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5. Programul de instrucţie individuală la disciplina Educaţie fizică militară, Bucureşti, 2018 
(SMFT-16 / 10.01.2018). 

6. Precizări privind modul de utilizare a programelor de instrucţie pentru misiuni şi 
programelor de instrucţie individuală (SMFT-407/15.10.2008). 

7. Concepția de educație fizică și sport în Armata Romaniei (SMG 30/ 29.02.2016). 
8.    Manualul instrucţiei luptătorului – etapa instrucţiei individuale de bază (FT/I-8, cap. IV), 

Bucureşti, 2017. 
 
 

II. PUBLICAŢII SPECIFICE EDUCAŢIEI FIZICE 
 

1. Ghe., CÂRSTEA, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura AN-DA 
Bucureşti, 2000, cap. II. Noţiuni principale ale teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi 
sportului, II. 1 Educaţia fizică, II. 3 Antrenamentul sportiv, II. 4 Dezvoltarea fizică, II. 5 
Capacitatea motrică, II. 6 Deprinderile motrice, II. 7 Priceperile motrice, II. 8 Calităţile 
motrice, II. 9 Exerciţiul fizic; cap. III. Educaţia fizică şi sportul ca fenomene sociale, III. 4 
Funcţiile educaţiei fizice şi sportului, III. 5 Obiectivele educaţiei fizice şi sportului, cap. V. 
Mijloacele educaţiei fizice şi sportului, V. 2 Tipologia mijloacelor; cap. VI. Componentele 
procesului instructiv-educativ şi ale activităţii independente de educaţie fizică şi sport, VI. 
3 Indicii somatici/morfologici şi funcţionali/fiziologici ai organismului, VI. 4 Calităţi 
motrice, VI. 5 Deprinderile şi priceperile motrice, cap. VIII. Principiile de instruire în 
educaţia fizică şi sport, cap. IX. Metodele în educaţia fizică şi sport, IX: 2 Metode de 
instuire, XIII. Lecţia de educaţie fizică şi sport, cap. XVII. Evaluarea în educaţia fizică şi 
sport, XVII. 2 Conţinutul evaluării, XVII. 3 Criteriile de evaluare, XVII. 4 Metodele de 
evaluare. 

2. Robert, STĂNCIULESCU, Educaţia fizică militară – aspecte formative în contextul 
integrării în NATO, Editura Alma Mater, Sibiu, 2008, cap. 2. Educaţia fizică militară – 
pilon al procesului de formare a ofiţerilor, 2.2. Elemente definitorii, 2.3. Organizarea 
sistemului de educaţie fizică militară, 2.4. Conţinutul activităţii de educaţie fizică militară, 
2.5. Mijloacele educaţiei fizice militare, cap. 3. Obiectivele şi conţinutul pregătirii fizice. 

3. Dragnea A., (coord), Teoria educației fizice și sportului, București, Ed. FEST, 2002. 
4. Dragnea A., Bota A., Teoria activităților motrice, București, Ed. Didactică și pedagogică, 

1999. 
5. Dragnea A., Teodorescu S., Teoria sportului, București, Ed. FEST, 2002. 

 
 

III. PUBLICAŢII SPECIFICE PEDAGOGIEI 

1. *** Managementul Resurselor Umane în Armata României (Praxiologia Educaţiei Militare), 
Buletin editat de D.M.R.U., Anul VI, nr. 10 (15), serie nouă, Bucureşti, 2003, secţiunea a 
IV-a, Metodologia instruirii şi evaluării, cap. 1-8. 

2. Metodica organizării şi desfăşurării instrucţiei în Forţele Terestre, Bucureşti, 2009. 
 

Notă: Vor fi luate în considerare modificările şi completările ulterioare, pentru toate 
manualele/ordinele/instrucţiunile prevăzute în bibliografie. 
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