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FIȘA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport 

1.3. Departamentul Educație Fizică și Sportivă 

1.4. Domeniul de studii Educație Fizică și Sportivă 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Educație Fizică și Sportivă/  

Cod C.O.R: 

23 Specialiști în învățământ 

232001 Profesori în învățământul profesional 

233001 Profesori în învățământul secundar/gimnazial 

234101 Profesori în învățământul primar și preșcolar 

2269 Specialiști in domeniul sănătății neclasificați în grupele de baza 

anterioare 

226909 -  cercetător în educație fizică și sport 

226910  -  asistent de cercetare în educație fizică și sport 

226911 -  consilier sportiv 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Fotbal 

2.2. Titularul activităților de curs Conf. Univ. dr. Brindescu Sorin 

2.3. Titularul activităților de seminar/LP                          Conf. Univ. dr. Brindescu Sorin 

2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DF, DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  3 

3.4. Total ore din planul de învățământ  56 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 42 

Distribuția fondului de timp  78ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14 

Examinări 14 

Tutorat  6 

Examinări 4 

Alte activități ... 4 

3.7. Total ore studiu individual  78 ore 

3.8. Total ore pe semestru 56+78= 134 ore 

3.9. Număr de credite 5 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum • Nu este cazul 

4.2. de competențe  • Nu este cazul 

 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

. 
 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a 

cursului 

• Sala de curs dotată cu aparatură audio-video; 

• Prezență obligatorie conform regulamentului universitar și a scutirilor de 

frecvență 

• Telefoanele trebuie puse pe modul silențios 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

• Prezență obligatorie conform regulamentului universitar și a scutirilor de 

frecvență 

• Terenul de fotbal dotat cu aparatura necesară pentru desfășurarea activităților 

practice plus aparatură audio-video. 

• Telefoanele trebuie puse pe modul silențios 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale CP1 Proiectarea modulară și planificarea conținuturilor de bază ale domeniului cu 

orientare interdisciplinară; 

CP2 Organizarea curriculumului integrat și a mediului de instruire și învățare, cu 

accent interdisciplinar; 

CP3  Evaluarea creșterii și dezvoltării fizice și a calității motricității potrivit 

cerințelor/obiectivelor specifice educației fizice și sportive, a atitudinii față de 

practicarea independentă a exercițiului fizic; 

CP4 Descrierea și demonstrarea sistemelor operaționale specifice Educație fizice și 

sportive, pe grupe de vârstă; 

CP5 Evaluarea  nivelului de pregătire a practicanților activităților de educație fizică 

și sport; 

CP6 Utilizarea elementelor de management și marketing specifice domeniului. 

Competențe transversale  CT1 Organizarea de activități de educație fizică și sportive pentru persoane de 

diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistență calificată, cu 

respectarea normelor de etică și deontologie profesională; 

CT2 Îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru pentru 

organizarea și desfășurarea activităților sportive; 

CT3 Operarea cu programe digitale, documentarea și comunicarea într-o limbă de 

circulație internațională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

• Cursul are menirea de a familiariza studenţii cu mijloacele fotbalului şi de a 

transmite informaţii utile cu privire la sarcinile şi caracteristicile acestei discipline 

sportive. 

• Deprinderea de a practica această disciplină sportivă şi ramurile ei.  

• Deprinderea de a demonstra şi explica tehnica de execuţie a diferitelor 

elemente si procedee tehnice din jocul de fotbal. 

7.2. Obiectivele specifice  C.P. 1 – O.c.1 Să definească  şi să utilizeze terminologia fotbalului; 

O.c.2 - Să cunoască evoluţia fenomenului fotbalistic; 

O.c.3 - Să explice caracteristicile şi sarcinile fotbalului; 

O.ab.1 - Să conceapă complexe de dezvoltare fizică generală ţinând 

cont de particularităţile de vârstă. 

O.ab.2 - Să demonstreze şi să explice tehnica de execuţie a procedeelor 

tehnice;  

O.at.1 - Implicarea în activităţi ştiinţifice, elaborarea unor articole şi 

studii de specialitate; 

O.at.2 - Formarea capacităţii si a obişnuinţei de practicare sistematică 

şi independentă a exerciţiilor fizice în scop igienic şi reconfortant; 

C.P.2 - O.c.4 Să recunoască şi să înţeleagă caracteristicile mișcărilor; 
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O.c.7 - Să cunoască reguli generale ale arbitrajului în fotbal. 

O.ab.4 – Optimizarea mijloacelor pentru însuşirea exerciţiilor de 

tehnica individuala. 

O.ab.6 – Să aplice mijloacele specifice fotbalului în parcursuri 

aplicative; 

O.at.4 -. Să manifeste interes pentru formare simţului tehnic al mişcării 

in relatia cu minge. 

C.P.3. - O.c.1 Să definească  şi să utilizeze terminologia fotbalului; 

O.c.8 - Să explice rolul profilactic al exerciţiilor de dezvoltarea fizică 

armonioasă. 
O.ab.1 - Să conceapă complexe de dezvoltare fizică generală ţinând 

cont de particularităţile de vârstă. 

O.at.2 - Formarea capacităţii si a obişnuinţei de practicare sistematică şi 

independentă a exerciţiilor fizice în scop igienic şi reconfortant; 

O.at.4 -. Să manifeste interes pentru formare simţului estetic al mişcării. 

C.P. 4 – O.c.5 - Să identifice algoritmii însuşirii mijloacelor fotbalului. 

O.c.9 - Să explice rolul aptitudinilor motrice în formarea deprinderilor 

specifice din fotbal 

O.ab.3 - Să optimizeze mijloacele pentru însuşirea exerciţiilor de 

thnica; 

O.ab.4 –Să standardizeze mijloacele pentru însuşirea relatiilor tactice. 

O.ab.5 - Să demonstreze şi să explice tehnica de execuţie a mijloacelor 

fotbalului; 

O.ab.6 – Să aplice mijloacele fotbalului în parcursuri aplicative; 

O.ab.7 Să aprecieze exercițiile create de colegi, concepând grile de 

notare  

O.at.6 - Să manifeste perseverență în depășirea unor situații problemă 

C.P. 5 - O.c.8 - Să explice rolul profilactic al exerciţiilor de dezvoltarea fizică 

armonioasă. 
O.c.10 - Să prezinte rezultatele obținute de fotbalul romanesc  

O.ab.6 – Să aplice mijloacele fotbalului în parcursuri aplicative; 

O.ab.7 Să aprecieze exercițiile create de colegi, concepând grile de 

notare 

C.P. 6 - O.c.11 - Să explice rolul fotbalului în pregătirea viitorilor profesori 

O.at.2 - Formarea capacităţii si a obişnuinţei de practicare sistematică şi 

independentă a exerciţiilor fizice în scop igienic şi reconfortant; 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de 

predare 

Observații 

1. Tehnica- 
definiţie. Tehnica şi 
factorii de joc. Profilul 
tehnic individual.( 2 ore)  

O.c2 , O.c.8 ,O.c.10 

Prelegerea – 

interactivă, 

Prezentare ppt. 

De citit: IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbalul 

Şcolar, Tipografia Universităţii, Timişoara.1999;pag2-6; 

IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbal- Exerciţii, 
Tipografia Universităţii, Timişoara, 2000;pag10-14; 

2. Deprindere tehnică 
şi capacitate tehnică (2 

ore)  

Prelegerea, 

Prezentare ppt. 
De citit: IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbalul 

Şcolar, Tipografia Universităţii, Timişoara.1999;pag10-15; 
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O.c.1;O.c. 3, IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbal- Exerciţii, 

Tipografia Universităţii, Timişoara, 2000;pag20-27; 

3. Elemente tehnice şi 
procedee tehnice. 
Biomecanică. (2 ore) 

O.c.4; O.c6  ; O.ab. 2; 

O.ab. 3 

Prelegerea, 

Prelegerea – 

interactivă, 

Prezentare ppt. 

De citit: IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbalul 

Şcolar, Tipografia Universităţii, Timişoara.1999;pag18-23; 

IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbal- Exerciţii, 

Tipografia Universităţii, Timişoara, 2000;pag29-34; 

4. Tactica- definiţie. 
Principii tactice. (2 ore) 

O.c.4; O.c.8; O.ab. 

1;O.at.2;  

Prelegerea – 

interactivă, 

Prezentare ppt. 

De citit: IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbalul 

Şcolar, Tipografia Universităţii, Timişoara.1999;pag37-42; 

IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbal- Exerciţii, 

Tipografia Universităţii, Timişoara, 2000;pag39-50; 

5. Relaţiile tactice de 
colaborare în atac şi în 
apărare. (2 ore) 

O.c.5; O.ab. 2; O.ab. 3; 

O.at. 5; O.at. 6 

Prelegerea, 

prelegere-

dezbatere, 

Prezentare ppt. 

De citit: IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbalul 

Şcolar, Tipografia Universităţii, Timişoara.1999;pag44-49; 

IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbal- Exerciţii, 

Tipografia Universităţii, Timişoara, 2000;pag52-60; 

6. Relaţiile tactice de 
adversitate în atac şi în 
apărare. (2 ore) 

O.c. 7; O.c. 11; O.at.3; 

Prelegerea, 

prelegere-

dezbatere, 

Prezentare ppt. 

De citit: IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbalul 

Şcolar, Tipografia Universităţii, Timişoara.1999;pag50-52; 

IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbal- Exerciţii, 

Tipografia Universităţii, Timişoara, 2000;pag62-69; 

7. Sistemul de joc. 
Forme de apărare şi atac. 
(2 ore) 

O.c.2; O.c.6 ; O.at.4 

Prelegerea, 

Prezentare ppt. 
De citit: IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbalul 

Şcolar, Tipografia Universităţii, Timişoara.1999;pag55-80; 

IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbal- Exerciţii, 

Tipografia Universităţii, Timişoara, 2000;pag70-90; 

Bibliografie 

BRÎNDESCU SORIN, Jocul de Fotbal, Editura Mirton, Timişoara, 2012; 

 

BRÎNDESCU SORIN, Exercitii de fotbal, Editura de Vest, Timisoara , 2013; 

 

IONESCU V. ION Football, Editura Helicon, Timişoara, 1995; 

IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbalul Şcolar, Tipografia Universităţii, Timişoara.1999; 

IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbal- Exerciţii, Tipografia Universităţii, Timişoara, 2000; 

F.R.F., ŞCOALA FEDERALĂ DE ANTRENORI, Cunoaşterea problemelor de pregătire a copiilor şi juniorilor. 

Practica efectivă de conducere a lecţiei de antrenament,  F.RF., 2002.  

8.2. Seminar/laborator/ LP Metode de predare Observații 

1. Cerinţele disciplinei.  Probe 
iniţiale de control. Joc bilateral de 
control. (2 ore) 

Explicație, demonstrație Se lucrează frontal, individual 

folosind comanda și 

autocomanda 

2. Lovirea mingii cu piciorul. 
Element şi procedeu tehnic. 

Explicație, demonstrație, 

problematizarea, exersarea, 

Se lucrează frontal  
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Biomecanică generală. Joc bilateral 
cu temă. (2ore) 

3. Lovirea mingii cu latul. 
Biomecanică. Joc bilateral cu temă. (2 

ore) 

Explicație, demonstrație, 

problematizarea, exersarea, 

Se lucreaza in suveica 

4. Lovirea mingii cu şiretul interior 
şi cu şiretul plin. Biomecanică. Joc 
bilateral cu temă. (2 ore) 

Explicație, demonstrație, 

problematizarea, exersarea, 

algoritmizarea 

Se folosesc exercitii de 

finalizare specifice folosirii 

acestui procedeu  

5. Oprirea şi preluarea mingii cu 
piciorul. Definiţie, biomecanică, 
procedee tehnice. Joc bilateral cu 
temă. (2 ore) 

Explicație, demonstrație, 

exersarea 

Se lucreaza pe perechi  

6. Oprirea şi preluarea mingii cu 
pieptul şi capul. Biomecanică, 
procedee tehnice. Joc bilateral cu 
temă. (2 ore) 

Explicație, demonstrație, 

problematizarea, exersarea, 

Se lucreaza pe perechi 

7. Lovirea mingii cu capul fără 
săritură. Biomecanică, procedee 
tehnice. Joc bilateral cu temă. (2 ore) 

Explicație, demonstrație, 

problematizarea, exersarea, 

Se lucreaza pe perechi 

8.Lovirea mingii cu capul din săritură. 
Biomecanică, procedee tehnice. Joc 
bilateral cu temă. (2 ore) 

Explicație, demonstrație, 

problematizarea, exersarea, 

Se lucreaza pe perechi 

9.Conducerea şi protejarea mingii. 
Biomecanică, procedee tehnice. Joc 
bilateral cu temă. (2 ore) 

Explicație, demonstrație, 

exersarea, algoritmizarea, 

circuitul 

Exerciții specifice pentru 

educarea: echilibrului, 

orientării în spațiu in duelul cu 

adversarul 

10. Fenta şi depăşirea adversarului. 
Biomecanică, procedee tehnice. Joc 
bilateral cu temă. (2 ore) 

Explicație, demonstrație, 

exersarea globală/fragmentată, 

algoritmizarea 

Exerciții specifice pentru 

educarea: echilibrului, 

orientării în spațiu in duelul cu 

adversarul  

11. Deposedarea adversarului de 
minge. Biomecanică, procedee 
tehnice. Joc bilateral cu  temă.(2 ore) 

Explicație, demonstrație, 

exersarea globală/fragmentată, 

algoritmizarea 

Se lucreaza pe perechi 

12. Trasul la poartă. Biomecanică, 
procedee tehnice. Joc bilateral cu 
temă. (2 ore) 

Explicație, demonstrație, 

exersarea globală/fragmentată, 

Se lucrează pe grupe, paralele, 

alternative, torent 

13. Lansarea, deschiderea şi 
centrarea. Biomecanică, procedee 
tehnice. Joc bilateral cu temă. (2 ore) 

Explicație, demonstrație, 

exersarea globală/fragmentată, 

algoritmizarea 

Se lucrează pe grupe, paralele, 

alternative, torent 

14. Elemente tehnice ale portarului. 
Biomecanică, procedee tehnice. Joc 
bilateral cu temă. (2 ore) 

Explicație, demonstrație Exerciții în perechi si 

individuale 

15. Elemente tactice individuale de 
apărare. Marcajul. Joc bilateral cu 
temă. 

Explicație, demonstrație, 

exersarea globală/fragmentată, 

algoritmizarea 

Se lucreaza pe grupe, pe 

compartimente si pe echipe 

16. Elemente tactice colective în Explicație, demonstrație, Se lucreaza pe grupe, pe 
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apărare. Dublajul simplu. Dublajul 
multiplu. Joc bilateral cu temă. 

exersarea globală/fragmentată, 

algoritmizarea 

compartimente si pe echipe 

17. Elemente tactice individuale în 
atac. Demarcajul. Susţinerea. Joc 
bilateral cu temă. 

Explicație, demonstrație, 

exersarea globală/fragmentată, 

algoritmizarea 

Se lucreaza pe grupe, pe 

compartimente si pe echipe 

18. Elemente tactice colective în 
atac. Pasa. Combinaţia tactică. 
Circulaţia tactică. Joc bilateral cu 
temă. 

Explicație, demonstrație, 

exersarea globală/fragmentată, 

algoritmizarea 

Se lucreaza pe grupe, pe 

compartimente si pe echipe 

19. Sisteme de joc în apărare. 
Apărarea în zonă şi „om la om”. Joc 
bilateral cu temă. 

Explicație, demonstrație, 

exersarea globală/fragmentată, 

algoritmizarea 

Se lucreaza pe grupe, pe 

compartimente si pe echipe 

20. Sisteme de joc în apărare. 
Apărarea combinată. Joc bilateral cu 
temă. 

Explicație, demonstrație, 

exersarea globală/fragmentată, 

algoritmizarea 

Se lucreaza pe grupe, pe 

compartimente si pe echipe 

21. Sisteme de atac. Atacul direct. 
Contraatacul. Atacul poziţional. Joc 
bilateral cu temă. 

Explicație, demonstrație, 

exersarea globală/fragmentată, 

algoritmizarea 

Se lucreaza pe grupe, pe 

compartimente si pe echipe 

Bibliografie 

BRÎNDESCU SORIN, Jocul de Fotbal, Editura Mirton, Timişoara, 2012; 

 

BRÎNDESCU SORIN, Exercitii de fotbal, Editura de Vest, Timisoara , 2013; 

 

IONESCU V. ION Football, Editura Helicon, Timişoara, 1995; 

IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbalul Şcolar, Tipografia Universităţii, Timişoara.1999; 

IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbal- Exerciţii, Tipografia Universităţii, Timişoara, 2000; 

F.R.F., ŞCOALA FEDERALĂ DE ANTRENORI, Cunoaşterea problemelor de pregătire a copiilor şi juniorilor. 

Practica efectivă de conducere a lecţiei de antrenament,  F.RF., 2002.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Prin studierea aprofundată a conținuturilor oferite de disciplina fotbal, studenții vor dobândi abilitățile 

necesare aplicării ei în condiții variate conform programelor școlare în vigoare și corelat cu  așteptările 

angajatorilor. Inspectoratul Județean, Instituțiile de învățământ preuniversitar, asociații profesionale. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs C. privind nivelul de 

însușire a 

conținutului cursului  

Observarea curentă 

55 % 

 C. bazat pe atitudinea Testarea cunoștințelor de 
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față de disciplină   specialitate  

    

10.5. 

Seminar/laborator 

Criteriul progresului Observarea curentă  

45% :  

35% probele 

practice;  

10 % - -tem3, 

referate, proiecte 

 Criteriul 

performanței 

Executarea deprind. motrice în 

condiții de joc 

    

10.6. Standard minim de performanță 

Cunoaşterea mecanismului de bază a principalelor procedee tehnice 

Aplicarea acestora în complexe tehnice 

Stăpânirea la nivel de începători a principalelor procedee tehnico-tactice. 

                            Cunoaşterea problematicii cursului şi a regulamentului de joc la nivel minimal. 
 
Nota finală: nota examen oral (55% din nota) + nota LP (45%) 

Absența la probele practice înseamnă absență de la examen 

Prezentarea și susținerea referatului (sarcină obligatorie) este o condiție pentru susținerea 

examenului practic 

Îndeplinirea criteriului de frecvență la curs și lucrări practice (sarcină obligatorie) este o condiție 

de intrare în examenul practice și la examenul oral.  

În cazul în care evaluatorii constată situații în care studentul plagiază, punctajul acordat pentru 

referat va fi egal cu zero, această situație aducând după sine interzicerea participării la examenul 

practic până când nu se predă un nou referat care să respecte regulile de scriere și citare.  
Evaluarea în sesiunea de restanțe și măririle de notă se bazează pe același sistem de notare. Studentul va 

face dovada realizării sarcinilor din timpul semestrului. Referatul reprezintă o condiție obligatorie de 

promovare a disciplinei. 

 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

1.09.2017 

 

 

      Semnătura directorului de departament  

 


