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curs seminar laborator 

  30 30 - - - - - - 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Educaţia fizică militară” pentru învăţământul universitar, prin obiectivele şi conţinuturile 

didactice proiectate, urmăreşte perfecţionarea continuă a pregătirii teoretico-ştiinţifice, metodice, motrice, funcţionale 
şi a experienţei comportamentale, care, finalmente, va asigura unitatea dintre moralitatea şi perfecţiunea fizică a 
studentului militar. 

Educaţia fizică militară este unica disciplină de studiu, care formează studenţilor atitudinea conştientă faţă 

de propriul organism, exigenţa autoperfecţiunii fizice şi funcţionale, astfel contribuind la dezvoltarea fizică 

armonioasă a acestuia. 

Una din particularităţile de bază a disciplinei „Educaţia fizică militară”, constă în structurarea judicioasă şi 

justificată a obiectivelor (generale, cadru şi de referinţă) şi a conţinuturilor didactice, care asigură valorificarea 

potenţialului educativ, asanativ, cognitiv, formativ al culturii fizice – mijloc eficient în educarea multilaterală a 

personalităţii studentului. 

Disciplina „Educaţia fizică militară” este elaborat în baza următoarelor principii, după cum 

urmează: 

✓ principiul dezvoltării multilaterale şi armonioase a organismului; 

✓ principiul coerenţei dintre obiective/conţinut educaţional şi finalităţile educaţiei fizice militare; 

✓ principiul accesibilităţii instruirii; 

✓ principiul creativităţii instruirii; 

principiul democratizării şi umanizării învăţământului. 
 



Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- de a pregăti un ofiţer pentru Forţele Armate, care să cunoască bazele teoretice şi metodice ale pregătirii fizice; 

- fortificarea şi menţinerea continuă a sănătăţii, sporirea capacităţilor fizice şi intelectuale, îmbunătăţirea dezvoltării 

fizice generale şi speciale; 

- aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor în scopul consolidării motivaţiilor  de practicare sistematică şi 

independentă a exerciţiilor fizice; 

- asigurarea condiţiei fizice optime: dezvoltarea calităţilor motrice de  bază, utilitar-aplicative etc., la nivelul 

potenţialului maxim al studentului; 

- formarea deprinderilor de a acţiona repede şi precis, inclusiv în condiţii de oboseală fizică şi de încordare psihică; 

- instruirea şi antrenarea studenţilor la deplasarea rapidă şi alergarea în teren variat, trecerea diverselor obstacolelor, 

aruncarea grenadelor de mîna, lupta corp la corp cu armamentul individual din dotare şi trecerea prin înot a 

cursurilor de apă; 

- creşterea capacităţii organismului de a suporta acţiunile radiaţiilor şi gazelor toxice, căldurii şi frigului, precum şi 

a altor factori nefavorabili care apar în timpul luptei; 

- obişnuirea studenţilor cu executarea sistematică a exerciţiilor fizice. 

 Competenţe specifice: 

- conţinutul şi cerinţele documentelor de conducere cu privire la planificarea, organizarea şi desfăşurarea educaţiei 

fizice militare în Forţele Armate; 

- bazele teoretice, metodice, principiile şi metodele de organizare şi desfăşurare a educaţiei fizice militare; 

- metodica demonstrării corecte a exerciţiilor şi procedeelor tehnice; 

- metodica antrenării şi dezvoltării aptitudinilor motrice; 

- măsurile de securitate  şi prevenire a traumatismelor; 

- baremele la educaţia fizică militară, modalităţile de verificare şi apreciere individuală a studenţilor şi a 

subunităţilor; 

- modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive de masă şi a competiţiilor militar-sportive; 

- conţinutul regulamentului pregătirii fizice militare. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să execute model (tehnic corect) toate exerciţiile şi procedeele prevăzute de regulamentul pregătirii fizice militare; 

- să respecte planificarea corectă a educaţiei fizice militare; 

- să utilizeze toate cunoştinţele în procesul de instruire la educaţia fizică militară; 

- să dezvoltate aptitudinile motrice; 

- să fie rezistent la eforturi fizice şi încordare psihică; 

- să dezvolte deprinderile de a acţiona repede şi precis în diverse condiţii; 

- să fie dezvoltat fizic şi metodic pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea educaţiei fizice militare. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să elaboreze planificarea şi organizarea educaţiei fizice militare la un nivel metodic înalt; 

- să organizeze şi să desfăşoare eficient toate formele de educaţie fizică militară; 

- să verifice şi să aprecieze militarii şi subunităţile la educaţia fizică militară; 

- să antreneze şi să pregătească militarii la diverse ramuri sportive; 

- să practice sistematic educaţia fizică şi alte activităţi.  

 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Educația fizică militară 1este nevoie să însuşească complexul de 

exerciţii libere nr. 1; 2; 3; învăţarea tracţiunilor în braţe la bara fixă; învăţarea îndoirii şi dezdoirii braţelor din sprijin 

la paralele; învăţarea exerciţiului de control general la pista cu obstacole. 

Teme de bază: Gimnastica.Deplasarea rapidă şi aruncarea grenadelor.Lupta corp la corp.Lecţii cu caracter 

combinat. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lecţii practice. 

Strategii de evaluare: teste pe parcursul semestrului şi notarea lor; evaluarea cunoştinţelor generale şi speciale, 

evaluarea indicilor somatici şi funcţionali;testarea iniţială şi finală a nivelului de pregătire fizică;evaluarea pregătirii 

motrice.Nota finală se constituie din rezultatul evaluării curente (testarea la sfârşitul temei) şi evaluarea finală (test). 
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