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TEMATICA DISCIPLINELOR 

PROBEI  1 - EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR 
FUNDAMENTALE ŞI  DE SPECIALITATE - probă orală 

la examenul de finalizare a studiilor de licenţă  
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ  
sesiunea iulie 2015/ februarie 2016 

 
 
Conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenelor de finalizare a studiilor sesiunile - iulie 2015 / februarie 
2016,art. 4, proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 
specialitate, probă orală, departamentul facultăţii va elabora tematicile din 
aria disciplinelor stabilite prin prezenta metodologie, se vor supune aprobării 
consiliului facultăţii şi se vor afişa la avizierele facultăţii cu cel puţin 3 luni 
înainte de susţinerea probei. 

Disciplinele pentru examenul de licenţă la programul de studii 
universitare de licenţă Educaţie fizică şi sportivă, sunt împărţite în două 
grupe:  
  A. Discipline fundamentale 
   A.1. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului; 
   A.2. Gimnastica de bază; 
   A.3. Bazele generale ale atletismului; 
   A.4. Fundamente ştiinţifice ale jocurilor de echipă - la  
   alegere unul dintre: 
    A.4.1. – Baschet; 
    A.4.2. – Handbal; 
    A.4.3. – Fotbal;  
    A.4.4. – Volei. 
  B. Discipline de specialitate 
   B.1. Metodica predării gimnasticii în şcoală; 
   B.2. Metodica predării atletismului în şcoală; 

B.3. Metodica predării jocului de echipă în şcoală – (la 
alegere dintre Baschet, Handbal, Fotbal, Volei). 

    B.3.1. – Baschet; 
    B.3.2. – Handbal; 
    B.3.3. – Fotbal;  
    B.3.4. – Volei. 
  



 
A. TEMATICA DISCIPLINELOR FUNDAMENTALE 
 
 A.1. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului; 
1. Noţiunile principale ale Teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportului: motricitatea 

omului, educaţia fizică, sportul, antrenamentul sportiv, cultura fizică, dezvoltarea 
fizică şi capacitatea motrică. 

2. Funcţiile şi obiectivele educaţiei fizice şi sportului. 
3. Sistemul mijloacelor educaţiei fizice şi sportului: exerciţiul fizic, mijloc specific de 

bază: definiţie, caracteristici, conţinut şi formă, clasificare. 
4. Conţinutul procesului instructiv-educativ de educaţie fizică şi sport: cunoştinţele 

teoretice de specialitate, indicii somatici şi funcţionali ai organismului, calităţile 
motrice, deprinderile şi priceperile motrice, învăţarea motrică. 

5. Principiile de instruire în educaţie fizică şi sport. 
6. Sistemul metodelor folosite în procesul educaţiei fizice şcolare. 
7. Organizarea procesului de educaţie fizică: lecţia – forma de bază a organizării 

procesului de educaţie fizică şi sportivă şcolară, efortul în lecţia de educaţie fizică şi 
sport, proiectarea procesului de educaţie fizică, evaluarea şi evidenţa în educaţia fizică 
şcolară. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Bîcă, Monica – „Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului”, Ed. Universitaria, Craiova, 2006 
2. Bîcă, Monica – „Educaţie fizică – repere generale”, Ed. Universitaria, Craiova, 2006 
3. Bîcă, Monica – „Tratarea diferenţiată în lecţia de educaţie fizică”, Ed. Universitaria, Craiova, 2006 
4. Bîcă, Monica – „Sinteze teoretice şi conceptuale privind educaţie fizică în învăţământul preuniversitar”, 

Ed. Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2007 
5. Cătăneanu, Sergiu – „Metodica predării educaţiei fizice şi sportive în învăţământul preuniversitar”, 

Craiova, 1998 
6. Cătăneanu, Sergiu – „Educaţia fizică în învăţământul primar”, Ed. Sitech, Craiova, 2000 
7. Cătăneanu, Sergiu, Cojocaru, N., Cernăianu, S. – Elemente de teoria şi metodica educaţiei fizice şi 

antrenamentului sportiv”, Ed. Sitech, Craiova, 2000 
8. Cătăneanu, Sergiu, Cojocaru, N., Cernăianu, S. – „Educaţie fizică şi antrenament sportiv”, Ed. Sitech, 

Craiova, 2001 
9. Cârstea, Gheorghe – „Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului”, Ed. Univers, Bucureşti, 1993 
10. Cârstea, Gheorghe – „ Educaţie fizică – teoria şi bazele metodicii”, Ed. ANEFS, Bucureşti, 1997 
11. Cârstea, Gheorghe – „ Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului”, Ed. AN-DA, Bucureşti, 2000 

 
 A.2. Gimnastica de bază; 
1. Problematica legată de organizarea şi manevrarea colectivului : 

1.1.  Acţiuni de front şi formaţii de pe loc şi din deplasare. 
1.2.  Alcătuirea şi schimbarea formaţiilor. 

2. Cunoştinţe privind alcătuirea şi selecţionarea exerciţiilor de  dezvoltare fizică 
generală. 
2.1.  Complexe de exerciţii libere. 
2.2.  Complexe de exerciţii cu partener. 
2.3.  Complexe de exerciţii cu obiecte. 
2.4.  Complexe de exerciţii la aparate speciale (banca de gimnastică, scara fixă). 

3. Sărituri cu sprijin 
3.1.  Fazele săriturilor – exerciţii pregătitoare pentru elan, bătaie pe trambulină, 

aterizare. 
4. Metodica de învăţare a elementelor acrobatice. 

4.1.  Rostogolirea şi variantele sale. 
4.2.  Stând pe omoplaţi. 



4.3.  Stând pe cap. 
4.4.  Stând pe mâini. 
4.5.  Răsturnare laterală (roata). 
4.6.  Cumpăna – variante. 
4.7.  Pod, sfoara. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Durbăcea, Bolovan, M. – „Gimnastica în şcoală” 
2. Durbăcea, Bolovan, M. – „Îndrumar pentru gimnastică” 
3. Iosif, H. şi colaboratorii – „Curs de gimnastică” (partea I) 
4. Orţănescu, D. – „Gimnastica în şcoală” 

 
 A.3. Bazele generale ale atletismului; 
1. Istoricul atletismului 
2. Şcoala atletismului 
3. Tehnica probelor de alergări 

3.1. Bazele tehnicii alergărilor  
3.2. Tehnica probelor de alergări de rezistenţă; 
3.3. Tehnica probelor de alergări de viteză; 
3.4. Tehnica probelor de alergări de garduri; 
3.5. Tehnica probelor de alergări de ştafetă. 

4. Tehnica probelor de sărituri  
4.1. Bazele tehnicii săriturilor 
4.2. Tehnica probei de săritură în lungime 
4.3. Tehnica probei de săritură în înălţime 
4.4. Tehnica probei de triplusalt 

5. Tehnica probelor de aruncări 
5.1. Bazele tehnicii aruncărilor  
5.2. Tehnica probei de aruncarea greutăţii  
5.3. Tehnica probei de aruncarea mingii de oină  

Notă: se vor face şi scurte precizări privind regulamentul concursurilor de atletism. 
BIBLIOGRAFIE 

1. Bîcă, M; Badea G. – Atletism, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2008  
2. Rinderu, I., Dragomir, M., Stroe, C. A., Stroe, M. – „Metodica predării exerciţiilor de atletism”. 
3. Rinderu, I., Dragomir, M., Dragomir, M. – „Predarea atractivă a atletismului prin folosirea jocurilor şi a 

exerciţiilor pregătitoare cu caracter de întrecere”. 
4. Dragomir, M., Albina, A., Albina, C. – „Regulamentul concursurilor de atletism”. 
 

 A.4. Fundamente ştiinţifice ale jocurilor sportive – la alegere unul 
dintre:   A.4.1. – Baschet; 
    A.4.2. – Handbal; 
    A.4.3. – Fotbal;  
    A.4.4. – Volei. 
1. Scurt istoric al jocului sportiv. 
2. Sistematizarea elementelor şi procedeelor tehnice. 
3. Definirea, descrierea modelului de execuţie şi utilizarea tactică a procedeelor tehnice. 
4. Sistematizarea tacticii individuale, colective şi de echipă la jocul sportiv. 
5. Descrierea acţiunilor tactice individuale de atac şi apărare. 
6. Principalele noţiuni de regulament. 

 



BIBLIOGRAFIE 
1. Badea-Miss, G. – „Baschet MMX”, Editura Academica Brâncuşi, 2011. 
2. Bota, I., Bota, M. – „Handbal”  
3. Bota, I., Macovei, B. – „Handbal – antrenamentul portarului” 
4. Hrişcă, A., Predescu, T., Negulescu, C. – „Baschet” – curs de bază. 
5. Ghermănescu, K., I. şi colaboratorii – „Teoria şi metodica handbalului” 
6. Motroc, I. – „Fotbal”, Vol. I, II şi III 
7. Motroc, F. – „De la teorie la practică. Fotbal. Mijloace de antrenament” 
8. Stoica, D. – „Fotbal – tehnica jocului” 
9. Adam, V.,  -  „Iniţiere în jocul de volei”, 2004 
10. Munteanu, Mihaela-Roxana, -   „Volei. Pregătirea echipei reprezentative a şcolii.” 2012 

 
 

B. TEMATICA DISCIPLINELORDE SPECIALITATE 
 
 B.1. Metodica predării gimnasticii în şcoală 
1. Locul şi rolul gimnasticii în educaţia fizică şcolară. Prevederile programei şcolare la 

ciclul primar şi gimnazial  
2. Formele de organizare şi practicare a gimnasticii în şcoală.  
3. Particularităţile procesului de învăţare în gimnastică. 
4. Bazele metodicii învăţării elementelor acrobatice statice şi dinamice. 
5. Strategia organizării şi conducerii jocurilor acrobatice 
6. Bazele metodice ale elementelor tehnice din gimnastica artistică masculină şi feminină 
7. Bazele tehnice şi metodice ale săriturilor cu sprijin.  
8. Strategia organizării şi conducerii traseelor utilitar-aplicative 
9. Bazele metodice ale elementelor tehnice din gimnastica ritmică.  
10. Bazele metodice ale elementelor tehnice din gimnastica aerobică.  
11. Metodica evaluării exerciţiilor în gimnastică 

BIBLIOGRAFIE 
1. Durbăcea-Bolovan Marian, Gimnastică în şcoală, 2013, Carte existentă la biblioteca FMSC 
2. Durbăcea-Bolovan Marian, Îndrumar practico-metodic pentru gimnastica şcolară, 2006, biblioteca 

FMSC 
3. Sabina Macovei, Oana Buţu, Metodica predării gimnasticii ritmice în şcoală, 2007 
4. Kulcsar Ştefania, Gimnastica aerobică, 2000 
5. Popescu Gabriel, Metodica disciplinelor sportive gimnice - Gimnastică acrobatică, 2007 
6. Fekete, J., Gimnastica de bază, acrobatică şi sărituri, Editura Librăriile Crican, Oradea, 1996. 
7. Luca, A., (1998), Gimnastica în şcoală, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi. 
8. Paşcan, I., Nuţ, A., Negru, I. N., Metodica predării gimnasticii în şcoală, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-

Napoca, 2008 
9. XXX, (1999, 2004, 2005), Programe şcolare pentru ciclul primar, gimnazial, M.E.N, Bucureşti 

 
 

 B.2. Metodica predării atletismului în şcoală 
1. Particularităţi şi priorităţi în predarea atletismului în şcoală.  
2. Metodica predării deprinderilor din şcoala atletismului.  
3. Metodica predării probelor de alergări la nivel şcolar. 
4. Metodica predării probelor de sărituri la nivel şcolar. 
5. Metodica predării probelor de aruncări la nivel şcolar.  

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Bîcă, M; Badea G. – Atletism, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2008  
2. Rinderu, I., Dragomir, M., Stroe, C. A., Stroe, M. – „Metodica predării exerciţiilor de atletism”. 



3. Rinderu, I., Dragomir, M., Dragomir, M. – „Predarea atractivă a atletismului prin folosirea jocurilor şi a 
exerciţiilor pregătitoare cu caracter de întrecere”. 

4. Dragomir, M., Albina, A., Albina, C. – „Regulamentul concursurilor de atletism”. 
 
B.3. Metodica predării jocului sportiv  în şcoală – (la alegere dintre 

Baschet, Handbal, Fotbal, Volei). 
    B.3.1. – Baschet; 
    B.3.2. – Handbal; 
    B.3.3. – Fotbal;  
    B.3.4. – Volei. 
1. Bazele generale ale predării jocului sportiv în lecţia de educaţie fizică.  
2. Metodica învățării şi consolidării procedeelor  tehnice în atac.  
3. Metodica învățării şi consolidării procedeelor tehnice în apărare. 
4. Metodica învățării şi consolidării acţiunilor tactice individuale în atac şi apărare. 
5. Metodica învățării şi consolidării acţiunilor tactice colective în atac şi apărare. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Badea-Miss, G. – „Baschet MMX”, Editura Academica Brâncuşi, 2011. 
2. Bota, I., Bota, M. – „Handbal”  
3. Bota, I., Macovei, B. – „Handbal – antrenamentul portarului” 
4. Hrişcă, A., Predescu, T., Negulescu, C. – „Baschet” – curs de bază. 
5. Ghermănescu, K., I. şi colaboratorii – „Teoria şi metodica handbalului” 
6. Motroc, I. – „Fotbal”, Vol. I, II şi III 
7. Motroc, F. – „De la teorie la practică. Fotbal. Mijloace de antrenament” 
8. Stoica, D. – „Fotbal – tehnica jocului” 
9. Adam, V.,  -  „Iniţiere în jocul de volei”, 2004 
10. Munteanu, Mihaela-Roxana, -   „Volei. Pregătirea echipei reprezentative a şcolii.” 2012 

 
 
 
 
 
Decan, 

Prof. univ. dr. Monica-Delia BÎCĂ 
 

 


