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Tematică de concurs pentru ocuparea postului de lector universitar, poziţia 19, din 

Statul de funcţii al Departamentului de Educație Fizică și Performanță Sportivă 

(DEFPS) din anul universitar 2019-2020 

 
1. Eficienţă, avantaje, dezavantaje, limite în utilizarea echipamentelor, aparatelor și instalațiilor în 

activitatea sportivă. Măsuri de siguranţă şi protecţie în utilizarea diferitelor aparate și instalații 

în activitatea sportivă. 

2. Utilizarea sălii de fitness în activitatea sportivă.  

3. Sistemele de analiză a mișcărilor și de monitorizare a activității sportivilor 

4. Echipamente, instalaţii şi aparate utilizate în măsurarea și evaluarea parametrilor morfologici, 

fiziologici și biochimici. Echipamente, instalaţii şi aparate utilizate pentru refacerea 

capacităților sportivilor de performanță  

5. Echipamente, instalaţii şi aparate utilizate în evaluarea performanței sportive și în cercetarea 

ştiinţifică din sport 

6. Echipamente, aparate și instalații utilizate în activitățile de pregătire și competiționale din 

diferite sporturi individuale și jocuri sportive 

7. Profilaxia, refacerea și tipurilor de refacere în sportul de performanţă. Solicitările aparatului 

locomotor în activitatea sportivă de performanţă şi tipul de refacere necesar. 

8. Evitarea supraantrenamentului, ca mijloc de profilaxie şi masuri de refacere specifice 

9. Măsurile de igienă personală, alimentară şi sportivă 

10. Odihna activa, apa, masajul, somnul, activitățile sportive, suplimentele alimentare – mijloace 

profilactice și de refacere în activitatea sportivă 
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