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 Timpul efectiv de lucru este de 4 ore. 
 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
Subiectul I          60 puncte 
 
1. În cadrul antrenamentului, tactica sportivă reprezintă un subsistem cu rol de organizare şi 

conducere a celorlalte subsisteme, care se reglează în consonanţă cu acestea. 
           15 puncte 

a. Definiţi tactica sportivă.           3 puncte 
b. Definiţi cele patru componente ale tacticii sportive.    12 puncte 

 
2. Funcţiile sportului realizează o corespondenţă între practicarea ramurilor de sport şi efectul 

acestora asupra subiecţilor.       12 puncte 
a. Enumeraţi trei funcţii specifice sportului.       3 puncte 
b. Descrieţi funcţiile enumerate anterior.        9 puncte 

 
3. Prezentaţi tema “Perioada competiţională – componenta unui macrociclu, care valorifică 

întreaga pregătire a unui sportiv”, evidenţiind următoarele aspecte:  15 puncte 
a. Precizarea a trei obiective/sarcini ale perioadei competiţionale.    6 puncte 
b. Descrierea conţinutului acestei perioade (generalităţi, tipuri de mezocicluri).   9 puncte 

 
4. Sistemul competiţional ocupă un loc central în pregătirea sportivilor.  18 puncte 

a. Definiţi sistemul competiţional.         2 puncte 
b. Clasificaţi competiţiile sportive, în funcţie de obiective.      8 puncte 
c. Clasificaţi competiţiile sportive, în funcţie de forma de organizare.     8 puncte 

 
Subiectul II          30 puncte 
 
Elaboraţi un microciclu de pregătire (sistem de cinci lecţii) pentru copii în perioada pregătitoare, 
etapa de bază/de pregătire generală, ramura de sport la alegere. În elaborare, se va urmări 
precizarea clară a: 

a. obiectivelor de instruire operaţionale pe componente ale antrenamentului, pentru fiecare 
lecţie în parte;         5 puncte 

b. mijloacelor utilizate şi a dozării acestora;     5 puncte 
c. dinamicii solicitării (volum şi intensitate în %), în funcţie de obiectivele de instruire 
operaţionale ale fiecărei lecţii.       5 puncte 

Notă: Se punctează şi utilizarea limbajului de specialitate (5 puncte), modul de alternare a 
obiectivelor (5 puncte) şi corelaţia obiectiv-solicitare (5 puncte). 
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Notă: 
Nu se acordă fracţiuni de punct. 
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute în barem. 
Pentru fiecare subiect, punctajul se acordă oricărei formulări corecte a răspunsurilor, 
conform bibliografiei din Programa de concurs. 
 
Subiectul I          60 puncte 
 
1. Tactica sportivă.          15 puncte 

a. Definirea tacticii sportive.  
Se acordă 3 puncte pentru definiţie corectă şi completă. 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct. 
 

b. Definirea celor patru componente ale tacticii sportive. 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare dintre cele patru componente ale tacticii sportive, corect 
precizate.          (4 x 1 punct = 4 puncte) 
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare definiţie corectă şi completă a celor patru componente. 
         (4 x 2 puncte = 8 puncte) 
 
2. Funcţiile sportului.         12 puncte 

a. Enumerarea a trei funcţii specifice sportului. 
Se acordă câte 1 punct pentru oricare trei funcţii corect enumerate. 
         (3 x 1 punct = 3 puncte) 

b. Descrierea funcţiilor enumerate anterior. 
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare descriere corectă şi completă a celor trei funcţii enumerate 
anterior.         (3 x 3 puncte = 9 puncte) 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. 
 
3. Perioada competiţională.        15 puncte 

a. Precizarea a trei obiective/sarcini ale perioadei competiţionale. 
Se acordă câte 2 puncte pentru oricare trei obiective/sarcini, corect şi complet precizate.  

(3 x 2 puncte = 6 puncte) 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. 

b. Descrierea conţinutului acestei perioade (generalităţi, tipuri de mezocicluri). 
Se acordă 1 punct pentru specificarea corectă şi completă a generalităţilor privind conţinutul 
perioadei.  
Se acordă câte 4 puncte pentru descrierea corectă şi completă a fiecăruia dintre cele două tipuri 
de mezocicluri.       (2 x 4 puncte = 8 puncte) 
 
4. Sistemul competiţional.        18 puncte 

a. Definirea sistemului competiţional. 
Se acordă 2 puncte pentru definiţie corectă şi completă. 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct. 

b. Clasificarea competiţiilor sportive, în funcţie de obiective. 
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele patru tipuri de competiţie sportivă, corect 
clasificate, în funcţie de obiective.     (4 x 2 puncte = 8 puncte) 
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c. Clasificarea competiţiilor sportive, în funcţie de forma de organizare. 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele patru tipuri de competiţie sportivă, corect 
clasificate, în funcţie de forma de organizare.   (4 x 2 puncte = 8 puncte) 
 
Subiectul II          30 puncte 
Microciclul de pregătire (sistem de cinci lecţii) pentru copii în perioada pregătitoare, etapa de 
bază/de pregătire generală, ramura de sport la alegere, cu precizarea clară a: 

a. Obiectivelor de instruire operaţionale pe componente ale antrenamentului, pentru fiecare 
lecţie în parte. 

Se acordă câte 1 punct pentru precizarea corectă şi completă a obiectivelor de instruire 
operaţionale pentru fiecare dintre cele cinci lecţii.   (5 x 1 punct = 5 puncte) 
 

b. Mijloacelor utilizate şi a dozării acestora. 
Se acordă câte 1 punct pentru precizarea corectă şi completă a mijloacelor şi a dozării acestora, 
în fiecare dintre cele cinci lecţii.     (5 x 1 punct = 5 puncte) 
 

c. Dinamicii solicitării (volum şi intensitate în %), în funcţie de obiectivele de instruire 
operaţionale ale fiecărei lecţii. 

Se acordă câte 1 punct pentru precizarea corectă şi completă a dinamicii solicitării, în fiecare 
dintre cele cinci lecţii.       (5 x 1 punct = 5 puncte) 
 
• Se acordă 5 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. 
• Se acordă 5 puncte pentru modul corect de alternare a obiectivelor. 
• Se acordă 5 puncte pentru corelaţia corectă obiectiv-solicitare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total test 90 puncte. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 


