ANUNȚ
privind tematica, bibliografia și metodologia
de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de instructor superior din
Departamentului de Limbi Străine, Științe Militare și Management / Academia
Tehnică Militară „Ferdinand I”

A. TEMATICA:
Tema 1: Organizarea educației fizice militare. Noțiuni generale privind
metodica educației fizice militare.
Tema 2: Componentele procesului instructiv-educativ în domeniul educației
fizice militare.
Tema 3: Factorii de risc care favorizează producerea accidentelor și măsurile
de securitate și sănătate în muncă ce se impun pe timpul desfășurării ședințelor de
educație fizică militară.
Tema 4: Afecțiuni care pot interveni în timpul activităților de educație fizică
militară. Acordarea primului ajutor.
Tema 5: Evaluarea nivelului de pregătire fizică a personalului militar.

B. BIBLIOGRAFIA:
1. Concepţia de educaţie fizică şi sport în Armata României, Statul Major
General, Bucureşti, 2016.
2. Legea educaţiei fizice şi sportului, nr. 69 din 28 aprilie 2000, publicată în
Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările ulterioare aduse prin
O.U.G. nr. 2 / 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 176 din 13 martie 2015.
3. Regulamentul educaţiei fizice militare, Editura Centrului tehnic-editorial al
armatei, Bucureşti, 2013.
4. CÂRSTEA, Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului – pentru
examenele de definitivat şi gradul didactic II , Editura An-Da, Bucureşti, 2000.
5. DRAGNEA, A., şi colab., Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura
Cartea Şcolii, Bucureşti, 2000.
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C. METODOLOGIA:
Concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de instructor superior din cadrul
Departamentului de Limbi Străine, Științe Militare și Management se va desfăşura în
conformitate cu Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.58 din 27.05.2013
pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari”, publicat în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 324 / 04.04.2013 şi a prezentei
metodologii.
Concursul de ocupare a funcţiei vacante de instructor militar se organizează în
termen de 30 de zile calendaristice după primirea, de la comisia de selecţie, a listei cu
candidaţii avizaţi favorabil pentru participare la concurs.
Data și locul desfășurării concursului se aduc la cunoștința solicitanților, prin
grija instituției organizatoare, după primirea de la comisia de selecție a listei cu
candidații avizați favorabil, cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea concursului.
Concursul constă în susţinerea, de către candidaţi, a unei probe de cunoştinţe şi
a unei activităţi didactice iar, în cazul obţinerii de note finale egale, după epuizarea
criteriilor de departajare, susţinerea unei probe de cunoştinţe suplimentare.
Proba de cunoştinţe constă în rezolvarea unui test grilă de evaluare ce se
întocmeşte de către comisie în plen, în ziua susţinerii probei. Testul conţine un număr
de 18 itemi, fiecare item având un singur răspuns corect. Fiecare item răspuns corect
este notat cu 0,5 puncte. Itemii cu răspunsuri incorect sau parţial corect este notat cu
0 puncte. Itemii sunt întocmiţi astfel încât să acopere întreaga tematică şi bibliografie
comunicată candidaţilor înscrişi. Testul se elaborează în două variante, varianta
pentru susţinerea probei de cunoştinţe fiind extrasă de unul dintre candidaţi în
prezenţa comisiei, în sala de concurs.
Evaluarea probei de cunoştinţe se va face în baza notei. Nota minimă, stabilită
de comisie, pentru admiterea candidaţilor la susţinerea activităţii didactice, este 6.00.
Transformarea punctajului în notă se face cu formula:
NOTA = Nr. itemi corecţi x 0,5 puncte + 1 punct din oficiu
Corectarea testelor de evaluare a cunoştinţelor se face imediat după susţinerea
probei, în prezenţa candidaţilor, cu comisia în plen. Rezultatele obţinute se înscriu pe
foaia de evaluare şi se comunică candidaţilor imediat după corectare. În urma luării la
cunoştinţă a rezultatelor obţinute, se comunică verbal celor care obţin note peste
2 din 3

limita stabilită, calificarea pentru susţinerea probei a 2-a (susţinerea activităţii
didactice).
Proba de susţinere a activităţii didactice se desfăşoară în prezenţa comisiei de
concurs în calitate de examinatori. Proba constă în întocmirea proiectului didactic şi
susţinerea acestuia. Evaluarea acestei probe se face în baza „Fişei individuale de
apreciere” de către fiecare membru al comisiei (examinator).
Fiecare examinator acordă o notă, cu două zecimale, rezultată în urma
transformării punctajului obţinut, conform formulei:
NOTA = 1 + 9 x Pobţinut/Pmaxim
Nota candidatului, la această probă, rezultă ca medie aritmetică nerotunjită, cu
două zecimale, a notelor acordate de examinatori. Nota minimă a probei este 6.00.
Candidatul care nu obţine nota minimă la această probă este eliminat din concurs.
Ordinea de susţinere a activităţii didactice este cea aleasă de candidaţi sau prin
tragere la sorţi.
NOTA FINALĂ a concursului se calculează ca medie aritmetică, cu două
zecimale, a notelor obţinute la cele două probe.
Candidatul recomandat de comisie să ocupe postul didactic, va fi candidatul
care a obţinut nota finală cea mai mare.
În cazul în care candidaţii obţin note finale egale, criteriul de departajare a
acestora sunt următoarele:
1. nota obţinută la proba practică (susţinerea activităţii didactice)
2. susţinerea unei probe de cunoştinţe suplimentare.
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