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1. Date personale ale titularului de program: 
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1.2. Prenume: FLORENTINA 
1.3. An nastere: 1977 
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2. Date referitoare la programul de doctorat: 
 
2.1. Forma de invatamant: doctorat fara 

frecventa  
2.2. Anul in care a fost admis la doctorat: 2008 
2.3. Titlul lucrarii de doctorat: OPTIMIZAREA PREGĂTIRII TEHNICE PRIN 

MONITORIZAREA ELEMENTELOR CINEMATICE ÎN 
PROBA DE 110 METRI GARDURI 

2.4. Codul CNCSIS al Institutiei 
Organizatoare de Studii Universitare de 
Doctorat: 
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2.5. Denumirea Institutiei Organizatoare 
de Studii Universitare de Doctorat: 

UNIVERSITATEA DIN PITESTI 
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     2.6.5. Fax:  
     2.6.6. E-Mail: lilimih2003@yahoo.com 

2.7. Denumirea Institutiei 
Organizatoare de Studii Universitare 
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2.8.4. Telefon:  
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2.8.6. E-Mail:  

2.9. Denumirea institutiei de 
invatamant superior sau de cercetare 
unde este angajat doctorandul: 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV – 
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3. Titlul programului de cercetare: 
 

CONTRIBUłII LA OPTIMIZAREA PREGĂTIRII TEHNICE ÎN PROBA DE 110 METRI 
GARDURI PRIN MONITORIZAREA PARAMETRILOR CINEMATICI 

 

 
4. Termeni cheie: 
 
  
1. 

MONITORIZARE 

  
2. 

OPTIMIZARE 

  
3. 

CINEMATICA 

  
4. 

TEHNICA 

  
5. 

 

 
5. Incadrarea programului in comisiile de specialitate: 
 COD COMISIE COD SUBCOMISIE COD DOMENIU 
EXPERT 1   * 3   (selectati) 3D 19 
EXPERT 2 * 3   (selectati) 3D 19 
EXPERT 3 3   (selectati) 3K  
(Pentru cod: Comisie/Subcomisie/Domeniu- A se vedea ANEXA 2) 

 
6. Durata proiectului (1-2 ani):  18 luni  
 
7. Rezumatul programului de cercetare. 

 
 
          Actualitatea temei se referă la nivelul deficitar al pregătirii tehnice în proba de 110 metri garduri şi la 
lipsa unei metodologii moderne de intervenŃie în pregătire prin depistarea şi corectarea obiectivă a 
greşelilor de tehnică în faza de trecere a gardului, prin utilizarea unui software performant de analiză video. 
          Biomecanica corectă a deprinderilor tehnice determină eficienŃa lor mecanică şi contribuie la 
creşterea randamentului în antrenamentul sportiv şi implicit în competiŃie. În cadrul lucrării de faŃă, 
cercetarea ştiinŃifică a determinării parametrilor cinematici ai pasului peste gard ne ajută să obŃinem 
informaŃii ştiinŃifice despre nivelul însuşirii unei tehnici raŃionale în proba de 110m. garduri, necesar a fi 
cunoscute  atât în învăŃare cât şi în corectarea greşelilor  
          Prin intermediul acestei cercetări vom contribui la optimizarea pregătirii tehnice în proba de 110m. 
garduri prin determinarea parametrilor cinematici ai pasului peste gard, în urma aplicării analizei video, 
compararea acestora cu variabilele cinematice model existent în literatura de specialitate şi 
operaŃionalizarea intervenŃiei corective. 
          Considerăm că dacă vom determina aspectele particulare ale cinematicii pasului alergător de garduri 
pentru sportivii cuprinşi în cercetare, atunci vom dispune de parametrii obiectivi de evaluare a pregătirii 
tehnice şi vom avea posibilitatea de a constata obiectiv greşelile care apar în decursul efectuării acŃiunii 
motrice, în cazul de faŃă „trecerea peste gard”, de a descoperi cauzele cinematice şi efectele greşelilor în 
procesul de însuşire a tehnicii raŃionale în alergarea de garduri. Prin intermediul acestor parametri se poate 
interveni în antrenamentul tehnic în direcŃia corectării diferitelor greşeli de cinematică, la nivelul fiecărui 
sportiv, printr-o strategie individualizată centrată pe exerciŃii corective, indicaŃii metodice şi feedback 
intrinsec şi extrinsec (vizualizarea propriilor execuŃii). 
           Obiectivul cercetării este focalizat pe identificarea parametrilor cinematici ai pasului peste gard în 
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cadrul unor studii de caz şi compararea acestora cu modelele existente în literatura de specialitate, pentru 
optimizarea pregătirii tehnice a sportivilor respectivi. 
          În realizarea cercetării metodele de bază care se vor utiliza sunt metoda observaŃiei, metoda 
experimentală şi metoda analizei. În cercetare au fost cuprinşi trei atleŃi juniori de categoria a I-a, atleŃi cu o 
pregătire atletică de peste 3-5 ani, componenŃi ai Colegiului Olimpic NaŃional 190 Bucureşti. 
          Valorificarea practică a datelor obŃinute la testările iniŃiale, intermediare şi finale prin investigaŃii cât 
mai complexe şi obiective va fi prelucrată cu ajutorul unor calcule statistico-matematice. În funcŃie de 
acestea vor fi elaborate obiectivele generale şi operaŃionale, soluŃiile metodologice propuse pentru fiecare 
atlet în vederea însuşirii tehnicii corecte de trecere a gradului. Toate aceste elemente de referinŃă pe baza 
analizei video a structurii mişcărilor componente ne vor da posibilitatea ca în permanenŃă să urmarim 
evoluŃia rezultatelor şi eficienŃa activităŃii desfaşurate, influenŃând astfel pozitiv nivelul pregătirii atletice. 
          łinând cont de nivelul ridicat al performanŃelor în probele de garduri la seniori pe plan internaŃional 
şi de nivelul slab al acestor probe pe plan intern, este necesar ca cel puŃin la nivelul juniorilor I să se treacă 
la monitorizarea unor variabile cinematice, care să poată fi manipulate în pregătirea tehnică a sportivilor 
pentru perfecŃionarea tehnicii şi obŃinerea unor performanŃe care să fie compatibile cu cele de pe plan 
mondial. 

 
 
 
 
 
 

8. Programul de doctorat: 
 

 

8.1. Programul de doctorat: 
 
 
(ANEXA 3) 

 
 
8.2. Stadiul tezei de doctorat: 

       (ANEXA 4) 

 

 

8.3. Recomandarea conducatorului de doctorat: 
       (ANEXA 5) 

 

 

9. Prezentarea programului de doctorat: 
      (ANEXA 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROIECTE DE CERCETARE PENTRU TINERII DOCTORANZI TD - 6 Cod: PO-01-Ed1-R0-F5  

 

 

 

 

 

10. Structura bugetului: 
 
 
NR. 
CRT. 

 
DENUMIRE CAPITOL BUGET 

ANUL I 
VALOARE 
(RON) 

ANUL II 
VALOARE 
(RON) 

TOTAL 
VALOARE 
(RON) 

1. CHELTUIELI DE PERSONAL   * 
(salarii, CAS, Somaj, Contributia pentru 
asigurarile sociale de sanatate, colaborari, 
diurna-deplasari interne/exteme) 

5000 2500  

2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie, 
max 5% din valoarea grantului) 

1417 708,33  

3. CHELTUIELI DE INFORMARE, 
DOCUMENTARE 

5250 2425  

3.1 Cheltuieli ma t er i a l e -  1000 300  
3.2 Mobilitati 

(vizite de studiu, participari la manifestari 
§tiintifice interne si internationale in 
concordanta cu tematica grantului, taxe de 
acces, cheltuieli de transport si cazare) - 
max. 15% din valoarea grantului 

4250 2125  

4. MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR 
(materiale consumabile inclusiv reactivi, 
componente, costuri pentru acces la 
infrastructura de cercetare a tertilor) 

1000 200  

5. COSTURI DE VALORIFICARE A 
REZULTATELOR CERCETARII 
(cheltuieli de editare - publicare, actiuni in 
vederea realizarii 
temei de cercetare sau valorificarii 
rezultatelor) 

1000 1000  

6. CHELTUIELI DE CAPITAL 
/echipamente, software/upgrading în 
proporŃie de max.50% din valoarea grantului) 

14167 7083,33  

7. TAXE DE ACCES la laboratoare de 
specialitate(pemtru proiecte de tip TD) 

500 250  

 TOTAL 28333 14166,66  
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8.1. Programul de doctorat: 
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ANEXA 4 

 
 

8.2. Stadiul tezei de doctorat: 
 
 

 
   În stadiul actual al cercetării menŃionăm că am parcurs următoarele obiective ale tezei de doctorat: 
 întocmirea unor fişe de documentare, ce ne-a permis cunoaşterea mai aprofundată a diferitelor păreri şi 

concepŃii privind problematica circumscrisă cercetării; 
 identificarea instrumentelor, aparatelor şi a tehnicii de determinare a elementelor cinematice ce pot fi 

utilizate în Ńara noastră; 
 determinarea parametrilor somatici, motrici şi de performanŃă ai sportivilor cuprinşi în cercetare. 

          Primul indicator somatic cercetat este înălŃimea atleŃilor, care prezintă valori individuale cuprinse între 1,68 şi 
1,73m. la prima testare. łinînd seama că la majoritatea juniorilor creşterea nu s-a încheiat, putem afirma că la statura 
la care s-ar ajunge se pot obŃine performanŃele scontate. Al doilea indicator este lungimea membrelor inferioare, care 
prezintă valori individuale cuprinse între 95 şi 105cm, la prima testare. Aceşti indicatori somatici vor fi comparaŃi cu 
valorile normale ale tinerilor de 17-18 ani care nu practica nicio ramură sportivă şi cu valorile somatice ale modelului 
de referinŃă, medaliatul cu aur al probei de 110mg. Se simte nevoia aprecierii şi folosirii în practică a acestor 
indicatori somatici deoarece în selecŃia probei se caută atleŃi cu statură înaltă şi membre inferioare lungi. 
          Din punct de vedere motric, dezvoltarea calităŃilor şi perfecŃionarea tehnicii alergării, proba solicită tinerilor 
care o practică un nivel bun de pregătire motrică specifică, a dezvoltării  calităŃilor de viteză, forŃă, mobilitate, 
coordonare şi îndemânare. 
          Dintre mijloacele de pregătire fizică generală ale alergătorului de garduri fac parte acelea cu orientarea 
specializată, dar care prin caracterul eforturilor neuromusculare şi a regimului de lucru, influenŃează organismul 
alergătorului în ansamblu. De aceea în antrenament trebuie să se acorde o atenŃie deosebită pregătirii corespunzătoare 
a aparatului locomotor, care să asigure o trecere rapidă şi în acelaşi timp economică a gardului. Pregătirea 
insuficientă sau slaba dezvoltare a principalelor calităŃi motrice va determina apariŃia unor greşeli de tehnică a căror 
corectare este de multe ori foarte grea şi anevoioasă. 
           Prezentăm următoarele greşeli observate în înregistrările video ale subiecŃilor şi mijloacele prin care acestea 
pot fi corectate: 
 

Greşeli Mijloace pentru corectare 
1. Trecerea prea înaltă a gardului. Atacul se face la o distanŃă mai mare faŃă de gard. 
2.Coborârea imediată a piciorului de remorcă după 
trecerea gardului (pasul prea scurt ). 

Trecerea piciorului de remorcă peste două garduri 
aşezate paralel. 

3. Trecerea prea lentă a primului gard. Accelerarea şi scurtarea ultimului pas al alergării 
până la primul gard. 

4. Mişcarea piciorului de atac executată insuficient 
de activ. 

Trecerea gardurilor aşezate la distanŃă de un pas. 
Volumul mai mare de exerciŃii pregătitoare şi 
speciale pentru lucrul piciorului de atac. 

5. Trecerea prea lentă peste garduri. ÎmbunătăŃirea vitezei de alergare. Trecerea gardurilor 
cu ritm de 5 paşi. 

6. Aplecarea insuficientă a trunchiului înainte în 
momentul trecerii gardului. 

Trecerea gardurilor având o ştachetă aşezată 
deasupra acestora. 

            Antrenamentul în proba de garduri constituie o problemă complexă şi de mare fineŃe. Astfel, în pregătirea 
alergătorilor de garduri, pe prim plan situăm tehnica de alergare peste garduri, care trebuie să se caracterizeze printr-o 
acurateŃe perfectă ca gest, o foarte bună coordonare neuromusculară, amplitudine, un grad înalt de relaxare. Atletul 
trebuie să aibă foarte bine educat “simŃul accelerării”, iar pe această bază formată şi dezvoltată ”capacitatea de 
accelerare”, ambele aspecte fiind profund implicate în valorificarea la maximum a potenŃialului de viteză a 
alergătorului.( A. Dumitru, M.NeamŃu, 2000, p. 207 – 213). 
              Al doilea aspect foarte important este pregătirea de forŃă, care de asemenea trebuie să participe la 
valorificarea potenŃialului de viteză a sportivului, deoarece o pregătire de forŃă neadecvată poate “sugruma” acest 
potenŃial. În antrenamentul probei de garduri vorbind, ca de astfel în atletism în general, de forŃă maximă optimă, în 
sensul de “necesar” şi “suficient” şi de forŃă explozivă, în sensul manifestării forŃei în regim de viteză în activitatea 
de impulsie. Pregătirea de forŃă mai vizează întărirea corespunzătoare a musculaturii abdomenului şi a membrelor 
inferioare, paralel cu asigurarea mobilităŃii articulaŃiei coxo-femurale.(A. Dumitru, M.NeamŃu, 2000, p.214 -218). 

Al treilea aspect important este dezvoltarea mobilităŃii, supleŃii şi îndemânării. 
              Concursurile sunt considerate cele mai bune mijloce de perfecŃionare a măiestriei sportive. Concursul 
„favorizează comparaŃia între sportivi şi diferiŃi adversari, rezultatul confirmând sau infirmând capacitatea de 
performanŃă, înŃeleasă ca trăsătură de personalitate” (C.A. Dragnea, S.M. Teodorescu, 2002, p.570). Privind locul pe 
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care trebuie să-l ocupe concursul în procesul de pregătire al juniorului, apreciem că trecerea progresivă de la 
competiŃia înŃeleasă prevalent ca o confruntare cu sine însuşi, la competiŃia progresivă se realizează prin 
multilateralitatea experimentelor competitive la vârsta tânără. Această orientare înseamnă de fapt, fie de a dobândi un 
amplu “bagaj” de cunoştinŃe şi experienŃe (care prin sine reprezintă deja o creştere şi o îmbunătăŃire), fie de a 
contrabalansa semnificaŃia absolută şi generalizată, care este de regulă atribuită victoriilor sau înfrângerilor, punând 
în locul unei clasificări multe şi diverse clasificări. CompetiŃia este singura formă capabilă să ofere viabilitate 
modelelor de pregătire (C.A. Dragnea, S.M. Teodorescu, 2002, p. 571). De aici reiese faptul că orice model trebuie 
verificat în concurs, apoi „perfecŃionat, finisat în antrenament şi verificat iarăşi în concurs până la stadiul de 
prototip.” (C.A. Dragnea, S.M. Teodorescu, 2002, p. 572). PerformanŃele sportive obŃinute în concurs vor constitui 
obiectul final al pregătirii tehnice. 
             Din punct de vedere fiziologic performaŃa sportivă în alergările pe distanŃe scurte este asigurată în special de 
starea funcŃională a sistemului neuromuscular şi a sistemului nervos central, care prin mobilitatea sa funcŃională 
ridicată asigură alternanŃa rapidă a excitaŃiei şi inhibiŃiei centrilor locomotori (contracŃie-relaxare). Astfel, efortul se 
realizează în cea mai mare parte în condiŃii anaerobe, deci în timpul efortului atletul contracteză o însemnată datorie 
de oxigen. Efortul din proba de 110mg este unul de tip anaerob alactacid. Activitatea aparatului cardiovascular este 
marcată printr-o intensificare considerabilă faŃă de repaus. FrecvenŃa cardiacă şi tensiunea arterială creşte la 160 
pulsaŃii / minut şi respectiv 180/70 mmHg. Revenirea la nivelul de repaus se obŃine odată cu liniştirea organismului 
(respiraŃiei) după 6-7 minute de la terminarea efortului. Sistemul nervos şi cel neuromuscular sunt cel mai intens 
solicitate, deoarece efortul este scurt şi exploziv, impun o încordare nervoasă şi musculoligamentară deosebite. (N. 
Alexe, 1993, p. 236). 
              Materialele folosite în cercetare aparŃin Departamentului de cercetare D04 – „Sisteme mecatronice avansate” 
al FacultăŃii de Mecanică din cadrul UniversităŃii Transilvania Braşov.  
              După parcurgerea primelor obiective ale cercetării s-a realizat testarea iniŃială din cadrul experimentului. La 
înregistrarea video a subiecŃiilor s-a folosit o cameră „Trouble Shooter”, s-a filmat cu 60 de cadre pe secundă, 
iluminare naturală cu intensitate ridicată (poziŃionată în faŃa subiecŃilor şi lateral faŃă de cameră), diafragma ¼ 
(sfert),iar la trecerile peste gard s-a folosit un obiectiv cu focale de 12mm. Marcării utilizaŃi au fost poziŃionaŃi pe 
subiecŃi în diferite zone ale corpului: glezne, genunchi, şold , încheiatura mâinii, cotului şi umărului. Aceştia sunt 
confecŃionaŃi din elastic de culoare neagră, sub forma unei benzi şi un matreial sintetic alb, sub forma unei bile. 

         Parametrii cinematici care s-au determinat în cadrul cercetării sunt următorii: 
 Viteza de desprindere pe orizontală la atacul gardului; 
 Viteza pe orizontală la aterizare; 
 ÎnălŃimea CGG faŃă de sol; 
 DistanŃa maximă a CGG deasupra gardului; 
 Unghiul descris de planul trunchiului cu membrele inferioare în momentul atacului gardului; 
 Unghiul descris de planul trunchiului cu membrele inferioare în momentul aterizării; 
 Durata fazei de zbor peste gard; 
 DistanŃa orizontală de la impulsie la planul gardului; 
 DistanŃa pe orizontală a aterizării după gard; 
 Analiza cinematică a mişcărilor efectuate în momentul trecerii peste gard. 

              Aceste înregistrări a subiecŃiilor au necesitat o interventie profesională. MenŃionez faptul că nu am avut 
permisiunea de a lucra independent cu materialele respective. Astfel, interdisciplinaritatea devine necesitate 
organizatorică, nu numai metodologică. 
             Prin intermediul acestei cercetări vom identifica variabilele cinematice ale pasului alergător de garduri la 
atleŃii studiaŃi, vom compara unităŃile de măsură ale acestora cu modelele din literatura de specialitate şi vom dirija 
obiectiv pregătirea tehnică în scopul eficientizării acesteia la fiecare atlet. 
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8.3. Recomandarea conducatorului de doctorat: 
 
 
 
 

RECOMANDARE 
 
 

Subsemnata Mihăilescu Liliana, prof.univ.dr la Universitatea din Piteşti, Facultatea de EducaŃie fizică şi Sport, în 
calitate de conducător ştiinŃific al tezei de doctorat a doamnei GâŃă (Nechita) Florentina, o recomand pentru depunerea 
proiectului de cercetare cu tema „ContribuŃii la optimizarea pregătirii tehnice în proba de 110 metri garduri prin 
monitorizarea parametrilor cinematici”. 

Din CV-ul doamnei asistent univ dr. GâŃă (Nechita) Florentina am extras aspectele esenŃiale ale activităŃii profesionale 
şi de cerecetare care o recomandă pentru managementul unui proiect cu o asemenea direcŃie de studiu/cercetare. 

Studii/pregătire profesională 
Doamna doctorand a absolvit Facultatea de EducaŃie fizică şi sport a UniversităŃii Transilvania Braşov, specializarea 

atletism, în anul 1999, cu media 9.75. În perioada 2005-2006 urmează cursurile de master „Master în antrenamentul sportiv”, 
pe care le-a  finalizat  cu nota 10 la  lucrarea de master. 

Activitatea de sportivă de performanŃă la atletism, practicantă a probei de 100mg, campioană naŃională în anul 1994 la 
heptatlon, recordmană a României de J2 cu 4686p, campioană naŃională de J1 la 60mg în 1996,  coroborată cu studiile 
universitare şi post-universitare o recomandă ca specialist în atletism,  ceea ce îi conferă atuuri esenŃiale în elaborarea şi 
conducerea proiectului propus. 

Activitatea profesională 
După absolvirea studiilor universitate, doamna doctorand a funcŃionat în perioada 1999-2001 ca profesor la Liceul 

industrial „Tractorul” din Braşov. Din anul 2000 a fost colaborator al FacultăŃii de educaŃie fizică şi sport, la care ocupă prin 
concurs, succesiv posturile de preparator în anul 2001 şi de asistent în anul 2002, funcŃie didactică pe care o ocupă şi în 
prezent. 

Activitatea ştiinŃifică 
Doamna GâŃă (Nechita) Florentina a manifestat disponibilitate pentru cercetarea ştiinŃifică, a dezvoltat această 

disponibilitate în cadrul Centrului de cercetare din Universitatea Transilvania din Braşov, ceea ce a determinat participarea în 
echipe de cercetare interdisciplinare, comunicarea şi publicarea rezultatelor parŃiale/finale ale cercetărilor în cadrul 
manifestărilor ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale, conform listei lucrărilor anexată proiectului. 

Tematica abordată în cercetare întăreşte afirmaŃia că doctoranda are competenŃe necesare managementului de proiect. 
     
 
 
 
 

Prof.univ.dr. Liliana Mihăilescu 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROIECTE DE CERCETARE PENTRU TINERII DOCTORANZI TD - 
11 

Cod: PO-01-Ed1-R0-F5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ANEXA 6 
 

9. Prezentarea programului de doctorat: 
  
 9.1. STADIUL ACTUAL AL CUNOASTER1I IN DOMENIU PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL, 
RAPORTAT LA CELE MAI RECENTE REFERINTE DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 
 

              Studiul biomecanic aplicat în activitatea sportivă ne oferă următoarele posibilitaŃi (D.D.Donskoi citat de Iliescu, A., 
1968, p.6): 

 să studiem tehnica exerciŃiilor fizice în procesul de instruire sportivă, punând în evidenŃă ceea ce este esenŃial 
mişcării şi asigură un rezultat valoros; 

 să apreciem calitatea execuŃiei exerciŃiilor fizice, să depistăm greşelile, cauzele şi consecinŃele lor, precum şi să 
găsim căile pentru înlăturarea acestora; 

 să perfecŃionăm tehnica sportivă, să îi aducem o fundamentare ştiinŃifică şi să generalizăm experienŃa înaintată; 
 să studiem particularităŃile generale, comune cele mai bune tehnici sportive, cât şi cele care depind de 

caracteristicile individuale de dezvoltare fizică. 
             „În principiu orice gest sportiv, orice procedeu tehnic poate fi analizat din punct de vedere biomecanic.” (N. 
Alexe,1993,p.263). Autorul afirmă că analiza biomacanică ar putea depista o insuficientă putere a sportivului, o informaŃie 
de însemnătate majoră pentru selecŃia şi programarea corespunzătoare a mijloacelor de antrenament în vederea corectării 
acŃiunii motrice. Pornind de la aceasta vom realiza analiza cinematică de trecere a gardului în proba de 110 mg. şi astfel vom 
obŃine variabile care ne vor permite o evaluare obiectivă a pregătirii tehnice a juniorilor de categoria a I-a. 

NoŃiunea de “tehnică greşită” în alergarea de garduri se referă la acele mişcări pe care le execută atletul în 
momentul trecerii gardului. D.Gârleanu descrie o serie de greşeli şi mijoace de corectare a lor în proba de garduri. (1992, 
p.108). Astfel, greşelile de tehnică sunt considerate imporatnte deoarece ne indică unde este situat nivelul de tehnică a 
atletului în comparaŃie cu modelul standard, aceste informaŃii fiind necesare în vederea corectării, reprezentând o etapă 
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esenŃială în procesul de pregătire atletică. 
“Biomecanicii îi intervine un rol important în optimizarea performanŃei sportive, în analiza şi corecŃia pregătirii 

tehnice” (N. Alexe, 1993,p.263). Aplicarea tehnicilor video şi a instrumentelor de analiză biomecanică (informaticii) 
reprezintă scopul principal al specialiştilor care urmăresc obŃinerea unor informaŃii în cadrul procelului de pregătire atletică 
pentru a fi supuse evaluării obiective şi retrimise către atlet în scopul creşterii eficacităŃii tehnice. 

Autorii A. PrescorniŃă, D. Tohănean susŃin că “monitorizarea reprezintă un demers continuu, de urmărire, de 
supraveghere, de înregistrare şi de comparare în care nu se intervine concret şi activ asupra sportivului. (2008, p.19). 

Alergarea de garduri este o probă în care departajările în clasament depind de valoarea tehnicii, valoare care este 
determinată de corectitudinea mişcărilor de trecere a gardurilor, de acurateŃe şi estetică a mişcărilor. 

Autorul P. Dupuis afirmă că “ştiinŃa informaŃiei promovează instrumente noi pentru analiza performanŃelor în sport 
ca urmare a unor progrese tehnologice şi metodologice în domeniul activităŃii fizice sportive.”(2003,p.7-13). Astfel, 
utilizarea tehnologiilor moderne oferă posibilitatea ca procesul de pregătire atletică să poată fi abordat dintr-o perspectivă 
nouă. 

N. Alexe sesizează o creştere a relizărilor în domeniul ştiinŃei şi tehnicii datorită informaticii (inregistrărilor video) 
care creează posibilităŃi noi de efectuare a unor calcule complexe şi de calculare a unor volume mari de informaŃii într-un 
timp relativ scurt.(1993, p. 405). 

Numeroşi autori susŃin că prin introducerea calculatorului se obŃin o serie de facilităŃi: evidenŃă, statistică, grafică, 
diagrame etc. (A.PrescorniŃă, 2008,p.19; N. Alexe,1993,p.405; M. Epuran, 2005, p. 306 etc.). N. Alexe susŃine că avantajele 
utilizării calculatorului sunt: viteza şi precizia de calcul, capacitatea de memorare şi stocare a informaŃiilor, efectuarea unor 
calcule interactive şi flexibile.” (1993, p. 306). 

M. Epuran consideră că un cercetător trebuie dublat de specialistul în electronică, în tehnici avansate de recoltare în 
timp real a evenimentelor (mişcări, acŃiuni etc.) şi de prelucrare rapidă a informaŃiilor astfel obŃinute. Demersul devine astfel 
interdisciplinar. (2005, p. 272). 

PerformanŃele din alergarea de garduri sunt precis măsurate în timp, astfel ele pot fi comparate oricând cu altele. 
Parametrii cercetaŃi vor fi exprimaŃi în unităŃi de măsură, acest lucru îi dă posibilitatea cercetătorului să analizeze o apreciere 
obiectivă a mişcării şi astfel să-şi fixeze criterii exacte de evaluare, cunoscând de multe ori indicatorii calitativi care sunt 
hotărâtori în performanŃă. Analiza biomecanică de trecere a gardului cuprinde două etape: analiza calitativă care are ca scop 
identificarea şi numirea componentelor mişcării şi analiza calitativă care stabileşte unităŃile de măsură a variabilelor mişcării 
de trecere a gradului. 

M. Epuran consideră că “digitalizarea camerelor de filmat este de ultimă generaŃie în prelucrarea informaŃiei 
imagistice, oferind marele avantaj al folosirii calculatorului în stocarea, redarea şi prelucrarea foarte diversă a acestei 
informaŃii prin programe soft deosebit de ingenioase” (2005, p. 328). 

Camera de luat vederi “Trouble Shooter”, este o cameră de mare viteză, este un echipament complex ce permite 
inginerilor, tehnicienilor şi cercetătorilor să analizeze procese desfaşurate într-un timp foarte scurt. Camera înregistrează o 
secvenŃă de imagini la viteză foarte mare şi o redă ulterior la o viteza mică, permitând utilizatorilor să vadă, măsoare şi 
analizeze evenimente desfaşurate la o viteză mult mai mare decât cea percepută de ochiul omenesc. Trouble Shooter este o 
camera portabilă de mare viteză echipată cu un display color TFT de mari dimensiuni. Rata de scanare de 1000cadre/sec 
(respectiv 16000 cadre/sec  seria HR), flexibilitatea în utilizare, portabilitatea.(identificarea aparatelor şi instrumentelor in 
cadrul Departamentului D04 “Sisteme mecatronice avansate”, Facultatea de Mecanică, Braşov). 

Un alt autor, D. Boboc prezintă o serie de aspecte teoretice sintetizate din literatura de specialitate despre conceptul 
de “captură de mişcare”. Acesta presupune înregistrarea mişcării corpului în scopul redării/reluării şi analizei.(2003, p. 56-
62). Astfel cu ajutorul acestor aparate se poate studia poziŃia corpului atletului în spaŃiu. 

ImportanŃa înregistrărilor video e recunoscută şi de J. Krug, U. Heilfort, J. Zinner, 1996, p.103 care se referă la două 
etape de investigaŃie: antrenamentul implementărilor video –care se referă la antrenamentul video tradiŃional şi 
antrenamentul pe suprafeŃe de măsurare. De aici reiese că primul concept universal al spaŃiilor de măsurare, semnificativ 
pentru tehnica antrenamentului a fost elaborat de U. Heilfort (1985 citat de J. Krug, U. Heilfort, J. Zinner, 1996). În cadrul 
acestui concept s-au parcurs următoarele direcŃii: 

1. măsurarea prin imagini video; 
2. comparaŃia modelului obŃinut cu modelul standard; 
3. înregistrarea şi evaluarea sincron a informaŃiei înregistrate. 
Analizele şi evaluarea sistemică în cadru perfecŃionării tehnicii sportive au direcŃionat noile cercetări spre 

conceperea unor softuri profesioanale. 
M. Epuran afirmă că “cu un soft mai dezvoltat se pot înregistra acŃiuni şi comportamente individuale şi se pot 

realiza calcule procentuale pe genuri de acŃiuni şi comportamente, pozitive sau negative, greşeli tehnice.” (2005, p. 297). 
Din cele prezentate anterior putem afirma că metoda de înregistrare video este aplicată şi valorificată în procesul 

pregătirii atletice ca instrument observaŃional, dar şi ca instrument de corectare a greşelilor tehnice în proba de garduri în 
vederea obŃinerii randamentului sportiv. Astfel, în cadrul cercetării se va pune accentul pe combinarea metodelor tradiŃionale 
cu cele de ultimă generaŃie realizându-se astfel o singură cale de perfecŃionare a tehnicii în alergarea de garduri. 

Bibliogarfie 
N. Alexe (1993) “Antrenamentul sportiv modern”, Editis, Bucureşti; 
D. Boboc (2003) “PosibilităŃi tehnice de urmărire a mişcării sportivului // ŞtiinŃa sportului, anul XIII, nr. 36, 

Bucureşti, CC.S.S.R. şi I.N.C.S.; 
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C.A. Dragnea, S.M. Teodorescu (2002), „Teoria sportului”, FEST, Bucureşti; 
A. Dumitru, M.NeamŃu (2000) „Atletism”, Editura Omnia Uni. S.A.S.T., Braşov; 
P. Dupuis (2003)”Instrumentele informaŃiei în sport (traducere)// Sportul de înaltă performanŃă , nr 466, uz intern 

Bucureşti; 
M. Epuran (2005) “Metodologia cercetării activităŃilor corporale”, FEST, Bucureşti; 
D. Gârleanu (1992) “Note de curs şi lucrări practico- metodice”, Universitatea Ecologică Bucureşti; 
A. Iliescu (1968)” Biomecanica exerciŃilor fizice”, Bucureşti, CNEFS; 
J. Krug, U. Ueilfort, J. Zinner (1996)” prelucrarea digitală video – sistemul de analiză a semnalului DIGVIS- 

Leistungsspert nr. 1, Munchen (traducere)// Analiza sistemică multimedia în sfera tehnico tactică  a jocurilor sportive- nr. 
378-379, Bucureşti, C.C.P.S.; 

A. PrescorniŃă, D. Tohănean (2008) “Tehnici de monitorizare a performanŃei sportive”, Editura UniversităŃii 
Transilvania Braşov. 

 
 

9.2. CONTRIBUTIILE POTENT1ALE RAPORTATE LA CELE MAI RECENTE REALIZARI EXISTENTE IN FLUXUL 
PRINCIPAL DE PUBLICATII 

 
 

            Argumentarea experimentală a eficienŃei monitorizării pregătirii tehnice şi operaŃionalizarea pregătirii tehnice pe baza 
analizei cinematice a elementelor tehnice ale pasului alergător de garduri în proba de 110mg, va determina  următoarele contribuŃii: 

1. contibuŃii în monitorizarea parametrilor cinematici de trecere a gardului şi identificarea variabilelor independente pentru 
perfecŃionarea tehnicii sportive; 

2. contribuŃii în utilizarea softului care se va adresa determinării parametrilor cinematici de trecere a gardului; 
3. contribuŃie în modelarea pregătirii tehnice a subiecŃilor, prin compararea variabilelor determinate la fiecare dintre ei cu 

modelul din literatura de specialitate şi elaborarea modelului individual optim. 
 

 
 

 
9.3. OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE DE CERCETARE DIN CADRUL PROGRAMULUI: 

 

 

An* Obiective 
(denumirea obiectivului) 

 
Activitati asociate** 

Valoarea solicitata pe 
activitati 
( RON)*** 

2009/2011 

1. Studierea conceptelor teoretice din 
literatura de specialitate privind 
antrenamentul sportiv, tehnica de 
trecere a gardului, biomecanică, 
cinematică şi modelare;  
. 

    Deplasări pe plan local şi naŃional în diferite 
centre de specialitate şi întocmirea pe această 
bază a unor fişe de documentare, ce mi-au 
permis cunoaşterea mai aprofundată a  diferitelor 
păreri şi concepŃii privind problematica 
cercetării 

3554,4 

2009/2011 2. Identificarea instrumentelor, 
aparatelor şi a tehnicii de determinare 
a elementelor cinematice ce pot fi 
utilizate în Ńara noastră; 
 

    Deplasări pe plan local şi naŃional în diferite 
centre de cercetare: Departamentul de Sisteme 
Mecatronice Avansate, D04, Facultatea de 
Mecanica, Braşov, Institutul NaŃional de 
Cercetări, Bucureşti, CCPU Piteşti. 

3554,5 

2009/2011   3.Determinarea caracteristicilor 
modelului de dezvoltare fizică 
generală a tinerilor de 17-18 ani   

    AcŃiuni de măsurători antropometrice şi 
motrice. Deplasări la instituŃiile de care aparŃin 
subiecŃii. 
 
 

3541,66 

009/2011 

4. Determinarea parametrilor 
cinematici în alergarea de garduri la 
nivelul juniorilor studiaŃi; 

       AcŃiuni de înregistrare video, realizarea 
cadrelor, a subiecŃilor şi analiză cinematică a 
parametrilor cinematici cercetaŃi.  15766,66 

2009/2011 5. Analiza şi generalizarea 
indicatorilor determinaŃi prin 

       Analiza parametrilor cinematici în faza de 
trecere a gardului. 

13250 



PROIECTE DE CERCETARE PENTRU TINERII DOCTORANZI TD - 
14 

Cod: PO-01-Ed1-R0-F5  

comparare cu variabilele cinematice al 
tehnicii sportive specifice existente în 
literatura de specialitate. 

       Analiza comparativă a rezultatelor cu 
modelele consacrate. 

2009/2011 6. Constatarea eficienŃei aplicării 
analizei cinematice în vederea 
depistării  şi corectării greşelilor de 
tehnică. 

    Principala probă de apreciere a capacităŃii de 
lucru este proba de concurs, dar rezultatul în 
proba de concurs este rezultanta tuturor 
factorilor care intră în pregătire şi de aceea se 
pune problema cunoaşterii eficacităŃii fiecăruia 
dintre aceştia. Acest lucru prezintă atât constatări 
referitoare la acŃiunea mijloacelor folosite până 
la data respectivă, (depistarea lipsurilor) cât şi 
formularea ulterioară a unor planuri de 
antrenament îmbunătăŃite. Deplasări pe plan 
local şi naŃional pentru vizualizarea subiecŃilor 
în cadrul competiŃiilor.  

2833,33 

 
 

9.4. MODUL DE VALORIFICARE / DISEMINARE A REZULTATELOR CERCETARII (PUBLICAREA DE ARTICOLE, 
PARTICIPAREA LA CONFERINTE, FINALIZAREA LUCRARII DE DOCTORAT) 

 
          Rezultatele obŃinute în proba de 110 mg. vor constitui dovada faptului că pe parcursul experimentului, prin monitorizarea 
parametrilor cinematici ai pasului peste garduri, prin analiza cinematică a acestui element tehnic cheie în acŃiunea motrică 
specifică gardistului, s-a  realizat o raŃionalizare a pregătirii tehnice.  
          ExperienŃa practică în utilizarea tehnologiei de determinare şi analiză a parametrilor cinematici ai pasului alergător de 
garduri în studiile de caz propuse în proiect, se va constituii într-un îndrumar de bună practică, util antrenorilor specializaŃi în 
această probă tehnică de atletism. 
         Rezultate parŃiale şi finale ale cercetării se vor comunica în  cadrul diverselor sesiuni de comunicări ştiinŃifice şi se vor 
publica în buletine ştiinŃifice de specialitate, reviste, etc.  

 

          ANEXA 7 
 
11. Activitatea stiintifica/artistica a titularului de program: 

11.1. PREMll OBTINUTE LA MANIFESTARI STIINTIFICE/ARTISTICE. 

11.2. PARTICIPAREA CU LUCRARI LA SESIUNI DE COMUNICARI STIINTIFICE/ARTISTICE. 
 

NR. 
CRT. TITLUL LUCRĂRII COLECTIVUL NUMELE 

CONFERINłEI 
ORGANIZATOR 

/ AN 

1. 

 
“PrecontracŃia în probele de sărituri” Nechita 

Florentina 

ConferinŃa 
InternaŃională de 
Comunicări ŞtiinŃifice – 
„Preocupări actuale de 
optimizare a activităŃilor de 
educaŃie fizică şi sportive de 
performanŃă” 

Universitatea 
„Dunărea de jos”, 

GalaŃi, 2002 

2 

 
“Dirijarea procesului de antrenament al sprinterilor 

în baza de selecŃie a copiilor şi juniorilor” 
Nechita 

Florentina 

Materialele conferinŃei 
ştiinŃifice - “Probleme actuale 
privind perfecŃionarea 
sistemului de învăŃământ în 
domeniul culturii fizice” 
EdiŃia VI, volumul II 

Chişinău, 2003, 
Republica Moldova 

3 

 
 

“Micul circuit, ca metodă de formare a motricităŃii 
la copii şi juniori” 

Nechita 
Florentina 

Materialele conferinŃei 
ştiinŃifice - “Probleme actuale 
privind perfecŃionarea 
sistemului de învăŃământ în 
domeniul culturii fizice” 
EdiŃia VI, volumul II 

Chişinău, 2003, 
Republica Moldova 
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4 

 
„SelecŃionarea tinerilor sportivi talentaŃi” Nechita 

Florentina 

Congresul InternaŃional 
„Sănătate prin mişcare pentru 
generaŃia viitoare” 

 
  Oradea, 2003; 

5 

 
“Rolul educaŃiei fizice în învăŃământul primar” Nechita 

Florentina 

„Olympia” - Revistă de 
informare olimpică Ed. OMNIA UNI 

S.A.S.T., Braşov, 
2003 

6 

 
“ConsideraŃii privind corectarea deficienŃelor fizice 

la şcolari” 
Nechita 

Florentina 

InternaŃional congres – 
„Programe and Abstracts” Oradea, 2003 

7 

 
„ImportanŃa aspectelor motrice în pregătirea 

alergătoarelor de 
garduri” 

Nechita 
Florentina 

Olympia” – Sesiunea de 
comunicări ştiinŃifice cu 
participare internaŃională 

FEFS. , Braşov, 
2004 

8 

 
„Tactul pedagogic – o cerinta elementara in 

activitatea sportiva” 
Nechita 

Florentina 

„Olympia” – Sesiunea de 
comunicări ştiinŃifice cu 
participare internaŃională 

Ed. UniversităŃii 
Transilvania, 
Braşov, 2004 

9 

 
„Conceptul de sport” Nechita 

Florentina 

Sesiunea de Comunicări 
ŞtiinŃifice – „Cultură fizică şi 
sport în mileniul 3“ 

Ed. UniversităŃii 
Transilvania, 
Braşov, 2006 

10 

 
„Antrenorul – aptitudini si competente” Nechita 

Florentina 

Sesiunea de Comunicări 
ŞtiinŃifice – „Cultură fizică şi 
sport în mileniul 3“ 

Ed. UniversităŃii 
Transilvania, 
Braşov, 2006 

NR. 
CRT. TITLUL LUCRĂRII COLECTIVUL NUMELE 

CONFERINłEI 
ORGANIZATOR 

/ AN 

11 

 
"EssenŃial qualities, skills or roles in coaching" 

 
Nechita 

Florentina 

Buletinul UniversităŃii 
Transilvania din Brasov 

 
Universitatea 
Transilvania 
Braşov 2007 

12 

 

 
“ExcelenŃa şi raportul cu arta în sport” Nechita 

Florentina 

-  Sesiunea de Comunicări 
ŞtiinŃifice – “EducaŃia Fizică 
şi Sportul în Slujba CalităŃii 
VieŃii şi a PerformanŃei 
Umane 

 
UniversităŃii 
Transilvania, 
Braşov, 2007 

13 

 
„Fair play în lumea sportului„ Nechita 

Florentina 

Sesiunea de Comunicări 
ŞtiinŃifice – “EducaŃia Fizică 
şi Sportul în Slujba CalităŃii 
VieŃii şi a PerformanŃei 
Umane” 

 
Ed. UniversităŃii 

Transilvania, 
Braşov, 2007 

14 

 

."Artistic gymnastics" Nechita 
Florentina 

Buletinul UniversităŃii 
Transilvania din Brasov Universitatea 

Transilvania 
Braşov 2008 

15 

 
„ExcelenŃa în activităŃile sportive„ Nechita 

Florentina 

„Olympia”- Revista de 
Informare Olimpică nr.8/2008Ed. UniversităŃii 

“Transilvania”, 
Braşov, 2008 

16 

 
" Biomechanics in sport " Nechita 

Florentina 

Buletinul UniversităŃii 
Transilvania din Brasov Universitatea 

Transilvania 
Braşov 2009 

17 

 
„SelecŃia şi orientarea medico-biologică în atletism – Nechita 

Sesiunea de Comunicări 
ŞtiinŃifice – „Noi FEFS., Braşov, 
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alergarea de garduri” Florentina evoluŃii educaŃionale 
sportive, manageriale, 
kinetoterapeutice şi de 
timp liber în contex 
european” 

2009 

18 

 
„Bazele fiziologice ale recuperării postefort fizic” Nechita 

Florentina 

Sesiunea de Comunicări 
ŞtiinŃifice – „Noi 
evoluŃii educaŃionale 
sportive, manageriale, 
kinetoterapeutice şi de 
timp liber în contex 
european” 

Braşov, 2009 

 
 
 

      

CERERE DE FINANTARE PENTRU PROGRAM  MULTIANUAL INDIVIDUAL 
DE CERCETARE STIINTIFICA/CREATIE ARTISTICA 

PENTRU TINERI DOCTORANZI 
FINANTATE DIN BUGETUL DE STAT 

 
1.  Date personale ale titularului de program: 
 
1.1. Nume PITIGOI 
1.2. Prenume: GABRIEL 
1.3. An nastere: 1977 
1.4. Anul absolvirii universitatii 2000 
1.5. Adresa: Str.Dimitrie Cantemir nr.25 bl.2 Sc.A ap.80 sect.4 

Bucuresti 
1.6. Telefon Mobil: 0723000050   fix:021.3300898 
1.7. Fax:  
1.8. E-Mail: pitigoi.gabriel_ro@yahoo.com 
 
3.Date referitoare la programul de doctorat: 
 
2.1. Forma de invatamant: doctorat fara 

frecventa  
2.2. Anul in care a fost admis la 
doctorat: 

2008 

2.3. Titlul lucrarii de doctorat: Individualizarea pregătirii jucătorilor pe posturi 
la nivelul echipelor de handbal - Juniori 
 

 

 

2010 
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2.4. Codul CNCSIS al Institutiei 
Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat: 

60 

2.5. Denumirea Institutiei 
Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat: 

  UNIVERSITATEA DIN PITESTI 

2.6. Coordonatorul de doctorat:  
           2.6.1. Nume: COLIBABA 

    2.6.2. Prenume: DUMITRU EVULET 
     2.6.3. Adresa: Str.GRIGORE MOISIL NR 2 BL 6 A SECTOR 2 

BUCURESTI 
     2.6.4. Telefon: 0722432600 
     2.6.5. Fax:  
     2.6.6. E-Mail: dumitrucolibaba@yahoo.com 
2.7. Denumirea Institutiei 
Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat in 
cotutela: 

 

 
2.8. Coordonatorul de doctorat 
in cotutela: 

 

2.8.1. Nume:  
2.8.2. Prenume:  
2.8.3. Adresa:  
2.8.4. Telefon:  
2.8.5. Fax:  
2.8.6. E-Mail:  

2.9. Denumirea institutiei de 
invatamant superior sau de 
cercetare unde este angajat 
doctorandul: 

 
 

 

 

3. Titlul programului de cercetare: 
(Max 200 caractere) 

 Individualizarea pregătirii jucătorilor pe posturi la nivelul echipelor de handbal - 
Juniori 
 
4.   Termeni cheie:   (Max 5 termeni)                                                                                           

                                                                                                    (introduceti un singur termen pe camp) 

  
1. 

instruire diferentiata 

  
2. 

organizarea procesului de antrenament 

  
3. 

cunoasterea sportivului 

  
4. 

antrenament individual 

  
5. 

principiul individualizarii 
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5. Incadrarea programului in comisiile de specialitate: 
 COD COMISIE COD 

SUBCOMISIE 
COD DOMENIU 

EXPERT 1   * 3   (selectati) 3D 19 
EXPERT 2 * 3   (selectati) 3D 19 
EXPERT 3 3   (selectati) 3K 59 
   (Pentru cod: Comisie/Subcomisie/Domeniu- A se vedea ANEXA 2) 
 
*Expertul 1 şi Expertul 2 trebuie să fie din comisia la care se încadrează programul. 

Expertul 3 poate să fie din aceeaşi comisie sau pentru programele interdisciplinare din altă    comisie de 
specialitate. 
Vă rugăm să completaŃi cele trei încadrări ale programului. 

 
 
6.   Durata proiectului (1-2 ani):           1 an 

 
 

 

La competiŃiile CNCSIS pot participa numai cetăŃeni români TD 2 
 
 
 
 
7. Rezumatul programului de cercetare. 
                               ( max 2000 caractere) 

      Proiectul are in vedere regandirea si restructurarea procesului de antrenament 
individual in concordanta cu cerintele si exigentele competitiilor sportive 
internationale. 
    Proiectul isi propune sa imbunatateasca procesul de antrenament radicand 
nivelul fizic,tehnic si tactic al jucatorilor de handbal juniori; delimitarea 
conceptelor privind pregatirea diferentiata in functie de: perioada de pregatire, de 
postul ocupat in echipa si de aspectele fiziologice specifice varstei. 

 
 

8. Programul de doctorat: 
 

8.1. Programul de doctorat: 
                                                     ( se anexeaza copie dupa programul de doctorat – 
notata cu ANEXA 3)   

 

8.2. Stadiul tezei de doctorat: 
                                                                                                                  ( Va rugam sa 

completati ANEXA 4) 

 

 

9.3. Recomandarea conducatorului de doctorat: 
                                           ( Se anexeaza recomandarea conducatorului de doctorat – 

notata cu ANEXA 5) 

 

 

10. Prezentarea programului de doctorat: 
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                                                                                         ( va rugam sa completati max. 10 
pag. In ANEXA 6) 

 

 
 
 
 
10 .Structura bugetului: 
NR. 
CRT. 

 
DENUMIRE CAPITOL BUGET 

ANUL I 
VALOARE 
(RON) 

ANUL II 
VALOARE 
(RON) 

TOTAL 
VALOARE 
(RON) 

1. CHELTUIELI DE PERSONAL   * 
(salarii, CAS, Somaj, Contributia pentru 
asigurarile sociale de sanatate, colaborari, 
diurna-deplasari interne/extene) 

11450  11450 

2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie, 
max 5% din valoarea grantului) 

   

3. CHELTUIELI DE INFORMARE, 
DOCUMENTARE 

   

3.1 Cheltuieli  materia le-  1000  1000 
3.2 Mobilitati 

(vizite de studiu, participari la manifestari 
§tiintifice interne si internationale in 
concordanta cu tematica grantului, taxe de 
acces, cheltuieli de transport si cazare) - 
max. 15% din valoarea grantului 

2500  2500 

4. MATERIALE, OBIECTE DE 
INVENTAR 
(materiale consumabile inclusiv reactivi, 
componente, costuri pentru acces la 
infrastructura de cercetare a tertilor) 

1000  1000 

5. COSTURI DE VALORIFICARE A 
REZULTATELOR CERCETARII 
(cheltuieli de editare - publicare, actiuni in 
vederea realizarii 
temei de cercetare sau valorificarii 
rezultatelor) 

4500  4500 

6. CHELTUIELI DE CAPITAL 
/echipamente, software/upgrading în 
proporŃie de max.50% din valoarea 
grantului) 

   

7. TAXE DE ACCES la laboratoare de 
specialitate(pentru proiecte de tip TD) 

1000  1000 

 TOTAL 21450  21450 
 
 
 La competiŃiile CNCSIS pot participa numai cetăŃeni români     TD 3 

          ANEXA 3 
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8.1. Programul de doctorat: 
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ANEXA 4 
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8.2. Stadiul tezei de doctorat: 
 

 
      Teza de Doctorat se află în acest moment la stadiul preliminar  al fudamentarii 
teoretice privind formele diferentiate de organizare a instruirii cu evidentierea 
aspectelor legate de individualizare si de instruire individuala.  
Pana in prezent s-au realizat: 
-Studierea literaturii de specialitate si a lucrarilor de cercetare stiintifica legate de 
individualizare. 

     -Sinteza teoretica privind stadiul actual al cunoasterii si de cercetare a temei puse in 
discutie. 
     -Identificarea problemelor circumscrise in tema de cercetare si contextul de abordare a 
cercetarii.  
     -Studiul preliminar privind formele diferentiate de organizare a instruirii cu 
evidentierea aspectelor legate de individualizarea si de instruirea individuala. 
      -Alcatuirea grupului tinta supus cercetarii experimentale  

-Stabilirea testelor de evaluare a nivelului de pregatire  
-Elaborarea planurilor de antrenament individual 
 

 
 

 
 

 

La competiŃiile CNCSIS pot participa numai cetăŃeni români TD 4 
 

         ANEXA 5 
 

8.4. Recomandarea conducatorului de doctorat: 
         

       Lucrarea cu tema " Individualizarea pregătirii jucătorilor pe posturi la nivelul 
echipelor de handbal - Juniori" extinde formele diferenŃiate de organizare ale procesului 
de antrenament la nivelul handbaliştilor juniori, adică acolo unde trebuie să înceapă 
formarea deplină a sportivilor de înaltă performanŃă. În cazul sportivilor juniori sunt 
puŃine lucrări care cercetează sau dezbat problema antrenamentului individual. De aceea, 
pare normal  ca cercetarea sa înceapă cu o minuŃioasă evaluare a tuturor disponibilităŃilor 
ereditare sau / şi achiziŃionate, in scopul întocmirii unei fişe individuale de profil în care 
să fie luate în evidenŃă toate însuşirile sau aptitudinile individuale  care trebuiesc 
ameliorate continuu, dar şi carenŃele care trebuiesc înlăturate prin antrenament individual. 
          Având în vedere experienŃa doctorandului , achiziŃionată în decursul timpului în 
calitate de handbalist de performanŃă, , cadru didactic  şi antrenor  de handbal considerăm 
ca finalităŃile cercetării vor fi îndeplinite cu succes.  
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          ANEXA  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Prezentarea programului de doctorat: 
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 9.1. STADIUL ACTUAL AL CUNOASTER1I IN DOMENIU PE PLAN NATIONAL SI 
INTERNATIONAL, RAPORTAT LA CELE MAI RECENTE REFERINTE DIN LITERATURA DE 
SPECIALITATE. 

 
               In momentul actual exigentele competitiei internationale de mare anvergura au impus regandirea si 
restructurarea procesului de antrenament. In consecinta, procesului de instruire ii revine sa rezolve o serie 
intreaga de competente performantiale care implica instruirea diferentiata. 
              Instruirea diferentiata vizeaza relatia de colaborare si organizare a formelor de pregatire. In acest 
sens in stiintele educationale in general si in stiinta sporturilor in special, s-au conturat urmatoarele forme: 

- relatia frontala care inseamna antrenor-echipa, teamwork 
- relatia antrenor-grupa de competenta sau grupe de nivel de pregatire 
- relatia antrenor-perechi de parteneri care se sprijina, ajuta reciproc 
- relatia antrenor-sportiv-formele individuale de pregatire 

 Individualizarea pe posturi si, in general individualizarea procesului de antrenament este provocata 
de urmatoarele jaloane de referinta: 
     a. Cerintele fundamentale ale jocului 
     b. Exigentele impuse de cerintele handbalului practicat in competitii de mare anvergura (J.O, 
C.M, C.E) 
      c. Exigentele posturilor ocupate in sisteme de joc, de atac si aparare 

d. Particularitatile si insusirile jucatorilor (valorificarea celor existente si compensarea celor 
inexistente) 

e. Nivelul de pregatire individuala 
f. Forma sportiva 
g. Sarcini speciale de joc 
h. Conditiile specifice impuse de conducerea stiintifica (control medical) 
i. Accidente si imbolnaviri 
j. Selectia in loturile nationale 
k. Alte situatii: - conditii de pregatire 
                          - oboseala acumulata sau suprasolicitarea din  
                             competitii 
                          - obligatii profesionale 

                               - motivatii autoterice          
Exista foarte putine lucrari care prezinta in mod explicit antrenamentul individual. De la Leon 
Teodorescu si Kunst Ghermanescu s-au scris putine lucrari. Au aparut cateva comunicari scrise de 
prof.dr. D.E. Colibaba 2004, I. Mihaila 2004 
 

IPOTEZELE CERCETARII 
1. In contextul antrenamentului contemporan instuirea diferentiata capata o importanta deosebita in 

vederea maximalizarii capacitatii de performanta.In acest sens emitem prezumtia ca daca vom utiliza 
toate formele de organizare ale pregatirii individuale atunci capacitatea de performanta a fiecarui 
sportiv in parte va creste simtitor. 

2. Daca vom intocmi fise individuale pentru fiecare jucator in parte si vom desfasura activitatea de 
predare invatare dupa circuitul praxiologic format din: obiective-continuturi-strategii-evaluare,atunci 
calitatea si eficienta instruirii se va imbunatatii in mod evident. 
 

 
 
 
 
       SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII 
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       SCOPUL LUCRARII 
        Regandirea si restructurarea procesului de antrenament individual in concordanta cu cerintele si 
exigentele competitiilor sportive internationale. 

 
       OBIECTIVELE CERCETARII 
1. Studierea literaturii de specialitate si a lucrarilor de cercetare stiintifica legate de tratarea temei alese. 
2. Sinteza teoretica privind stadiul actual al cunoasterii si de cercetare a temei puse in discutie. 
3. Identificarea problemelor circumscrise in tema de cercetare si contextul de abordare a cercetarii.  
4. Studiul preliminar privind formele diferentiate de organizare a instruirii cu evidentierea aspectelor legate 

de individualizarea si de instruirea individuala. 
5. Evaluarea nivelului de pregatire initial al handbalistilor juniori cu care se desfasoara experimentul in 

vederea identificarii obiectivelor instructionale specifice fiecarui jucator in parte. 
6. Elaborarea planurilor individuale de pregatire. 
7. Experimentarea planurilor individuale de pregatire.  
8. Evaluarea finala a nivelului de pregatire. 
9. Interpretarea statistica a datelor cu consemnarea progreselor realizate de Grupa experiment in 

comparatie cu Grupa control. 
10. Elaborarea a 3-4 comunicari stiintifice partiale ale lucrarii. 
11. Redactarea lucrarii. 
12. Redactarea unui indrumar privind metodologia instruirii individuale a handbalistilor juniori. 

    
ECHIPA DE PROIECT 
Coordonator G. Pitigoi 
Colaboratori: antrenori de juniori de la Steaua 

                           G. Zamri , Dia Alexandru  
GRUPUL TINTA 
Subiectii cercetarii vor fi handbalistii juniori de la Clubul Steaua. 
 
METODOLOGIA DE INVESTIGATIE STIINTIFICA.      
     In efectuarea cercetarii vom proceda in felul urmator: 

- Studierea stadiului actual in vederea fundamentarii teoretice a lucrarii 
- Stabilirea testelor de evoluare a nivelului de pregatire in vederea stabilirii fiselor individuale 
ale jucatorilor si ale programelor de antrenament. 
- Aplicarea in practica a formelor de organizare a pregatirii individuale 
- Masurarea calitatii si eficientei programului de pregatire pe calea raportului obiectiv realizat, 
obiectiv propus.  
- Interpretarea statistica a datelor obtinute cu evidentierea progresului remarcat 
- Elaborarea unui indrumar cu prescriptii metodologice pentru echipele de handbal juniori  
 

 
ANALIZA RESURSELOR:  
Materiale           - existente  
                          - necesare 
Resurse financiare (cheltuieli, venituri) 
Resurse temporare (perioade-etape) 
Resurse spatiale 

 
      
 
    PLAN OPERATIONAL DE ACTIUNE 
 
ETAPE OBIECTIVELE ACTIVITATI INDICATORI DE 
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CERCETARII EVALUARE 
 
I 
 
DOCUMENTAREA SI 
IDENTIFICAREA 
PROBLEMATICII TEMEI 

-studierea literaturii de 
specialitate si  a lucrarilor 
de cercetare stiintifica 
legate de tratarea temei 
alese. 
-sinteza teoretica privind 
stadiul actual al 
cunoasterii si de 
cercetare a temei puse in 
discutie. 
-identificarea 
problemelor circumscrise 
in tema de cercetare si 
contextul de abordare a 
cercetarii.  
-stabilirea premiselor si 
ipotezelor de lucru 

-sinteza bibliografica 
privind individualizarea 
pregatirii jucatorilor de 
handball la nivelul 
echipelor de juniori 

-redactarea sintezei 
prvind nivelul de 
cunoastere a temei 

 
II 
 
MATERIALIZAREA SI 
PREGATIREA 
PROIECTULUI 

-stabilirea cerintelor de 
baza privind 
antrenamentul sportiv 
contemporan  
-nominalizarea 
conceptelor teoretice 
privind pregatirea 
diferentiata in handbal 
-delimitarea conceptelor 
privind pregatirea 
diferentiata in functie de 
perioada de pregatire,in 
functie de postul ocupat 
in echipa, in functie de 
aspectele fiziologice 
specifice 
 
 
 

-delimitarea 
componentelor specifice 
antrenamentului sportiv 
-influenta pregatirii fizice 
generale in jocul de 
handbal 
-influenta pregatirii fizice 
specifice in jocul de 
handball-planificarea, 
organizarea, si 
desfasurarea 
antrenamentului de 
handbal 
 
 
 

 

 
III 
 
STUDIUL PRELIMINAR 
CU PRIVIRE LA 
PREGATIREA 
DIFERENTIATA PE 
CONPONENTELE 
ANTRENAMENTULUI 
IN JOCUL DE 
HANDBAL 

-studiul preliminar 
privind formele 
diferentiate de organizare 
a instruirii cu 
evidentierea aspectelor 
legate de individualizare 
si de instruire 
individuala. 
-opiniile specialistilor 
privind problema 
pregatirii fizice 
diferentiate a 
handbalistilor juniori 
-cerintele fundamentale 
ale practicarii jocului de 

-elaborarea unui 
chestionar privind 
inportanta si aplicarea in 
cadrul antrenamentului a 
pregatirii fizice 
diferentiate 
-antrenamentul 
individual in cadrul 
antrenamentului colectiv 
-dezvoltare fizica, calitati 
motrice predominante 
-teste pentru 
determinarea tipului de 
temperament capacitatii 
perceptive 

-calitatea si 
eficienta 
antrenamentului 
individualizat 
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handbal 
-determinarea 
particularitatilor de ordin 
biologic 
-determinarea 
particularitatilor de ordin 
psihic 
-determinarea 
particularitatilor 
pregatirii sportive 
 

IV 
ELABORAREA 
PROIECTULUI DE 
CERCETARE    

-evaluarea nivelului de 
pregatire initial al 
handbalistilor juniori cu 
care se desfasoara 
experimentul in vederea 
identificarii obiectivelor 
instructionale specifice 
fiecarui jucator in parte. 
-elaborarea planurilor 
individuale de pregatire. 
-experimentarea 
planurilor individuale de 
pregatire.  
-evaluarea finala a 
nivelului de pregatire. 
-interpretarea statistica a 
datelor cu consemnarea 
progreselor realizate 
[grupa experiment in 
comparatie cu grupa 
control] 
-elaborarea modelului de 
joc 
-elaborarea profilului 
jucatorului pe fiecare 
post in parte 
 

-alcatuirea fisei cu datele 
personale 
-aprecieri medicale-date 
antropometrice, 
somatice, fiziologice 
-teste privind aprecierea 
nivelului de pregatire 
-aflarea nivelului de 
pregatire al jucatorilor 
implicati in cercetare 
-stabilirea perioadei de 
testare initiala si finala 
-stabilirea locului de 
desfasurare a cercetarii 
-stabilirea testelor si 
probelor folosite in 
cercetare 
-aplicarea in practica a 
formelor de organizare a 
pregatirii individuale 
-analiza resurselor 
materiale - existente si 
necesare 
                  -resurse 
financiare [cheltuieli, 
venituri] 
                  - resurse 
temporare [perioadem 
etape] 
                   -resurse 
spatiale 
 

-testul de masurare 
a rogresului in 
invatarea tehnicii 
[H. Barrou] 
-testul de evaluare a 
conditiei fizice 
{Ruffier} etc. 

V  APLICAREA IN 
PRACTICA SI 
MONITORIZAREA 
PROIECTULUI 

-elaborarea si 
redactarea unui indrumar 
privind metodologia 
instruirii individuale a 
handbalistilor juniori. 
-prezentarea 
indrumarului in cadrul 
Scolii Nationale de 
Antrenori 

-implementarea noii 
metodologii de pregatire  
la nivelul scolilor 
sportive 
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VI 
EVALUAREA 
PROIECTULUI 

-elaborarea si explicitarea 
unor forme de pregatire 
individuala pe baza 
identificarii unor 
obiective generate de 
exigentele 
comportamentului 
performantial de joc  

-acceptarea, 
generalizarea si punerea 
in practica de catre 
Colegiul National de 
Antrenori 

-gradul de 
aplicativitate in 
practica 

 
 
 

 
 
 EVALUAREA PROIECTULUI.  

Elaborarea unor probe de control si teste pentru identificarea carentelor de natura antropometrica, 
somatica, functionala, motrica, psihica si psihosociala. 

       VALORIFICAREA PROIECTULUI 
        Elaborarea pe baza investigatiilor facute de fise individuale ale jucatorilor, de modele de pregatire 
si instrumente de evaluare a calitatii si eficientei procesului de pregatire. 
         Intocmirea unui material cu prescriptii metodologice care va fi pus in discutia Colegiului National 
de Antrenori in vederea generalizarii lui in practica 
 
 

      Rapoartele de cercetare 
Raportul nr. 1 
1. Studiu preliminar privind coordonatele metodologice de elaborare a proiectelor individuale de pregatire a 
handbalistilor juniori din echipa Steaua. 
Raportul nr.2 
2. Elaborarea proiectelor individuale de pregatire si aplicarea lor in practica . 
Raportul nr. 3 
3. Rezultatele obtinute de catre juniorii echipei Steaua in urma aplicarii in practica a proiectelor individuale. 

       
 
 

9.2. CONTRIBUTIILE POTENT1ALE RAPORTATE LA CELE MAI RECENTE REALIZARI 
EXISTENTE IN FLUXUL PRINCIPAL DE PUBLICATII 

 
      Elaborarea unei lucrari care sa eficientizeze procesul de pregatire in cadrul antrenamentului individual al 
jucatorilor la nivelul echipelor de handbal juniori.  
      Intocmirea unui material cu prescriptii metodologice care va fi pus in discutia Colegiului National de 
Antrenori in vederea generalizarii lui in practica. 

 
 
 
 
   9.3. OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE DE CERCETARE DIN CADRUL PROGRAMULUI: 

 

An* Obiective 
(denumirea obiectivului) 

 
Activitati asociate** 

Valoarea solicitata 
pe activitati 
( RON)*** 
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2009 

. -studierea literaturii de 
specialitate si  a lucrarilor de 
cercetare stiintifica legate de 
tratarea temei alese. 
-identificarea problemelor 
circumscrise in tema de cercetare 
si contextul de abordare a 
cercetarii.  
-stabilirea premiselor si 

ipotezelor de lucru 

-sinteza bibliografica privind 
individualizarea pregatirii jucatorilor de 
handbal la nivelul echipelor de juniori 
-sinteza teoretica privind stadiul actual al 
cunoasterii si de cercetare a temei puse in 
discutie. 
 
 

1000 

Evaluarea nivelului de pregatire initial al 
handbalistilor juniori cu care se desfasoara 
experimentul in vederea identificarii 
obiectivelor instructionale specifice 
fiecarui jucator in parte. 

1000 

Alcatuirea fisei cu datele personale 
Elaborarea planurilor individuale de 
pregatire. 
Stabilirea perioadei de testare initiala si 
finala. 
Stabilirea locului de desfasurare a 
cercetarii. 
Stabilirea testelor si probelor folosite in 
cercetare. 
Aplicarea in practica a formelor de 
organizare a pregatirii individuale. 
 

500 

2010 -stabilirea cerintelor de baza 
privind antrenamentul sportiv 
contemporan  
-nominalizarea conceptelor 
teoretice privind pregatirea 
diferentiata in handbal 
-delimitarea conceptelor privind 
pregatirea diferentiata in functie 
de perioada de pregatire,in 
functie de postul ocupat in 
echipa, in functie de aspectele 
fiziologice specifice 
-interpretarea statistica a datelor 
cu consemnarea progreselor 
realizate 
[grupa experiment in comparatie 
cu grupa control] 
-elaborarea modelului de joc 
-elaborarea profilului jucatorului 
pe fiecare post in parte 
 
 

Experimentarea planurilor individuale de 

pregatire 

 
1000 

2011 Elaborarea tezei in forma finala Finalizarea lucrarii 2000 

 

* Se completeaza pentru toti anii financiari pentru care s-a solicitat finantarea; 
* *    Activitatile de cercetare, corespunzatoare obiectivelor stiintifice, delimiteaza fazele/etapele atingerii 

obiectivului. 
Fiecarui obiectiv ii corespund mai multe activitati de realizare; fiecarei activitati ii corespunde o valoare 

* * *   Suma valorilor solicitate pentru ansamblul activitatilor unui an trebuie sa corespunda valoric si ca 
structura bugetului anului respectiv. 

 
 

9.4. MODUL DE VALORIFICARE / DISEMINARE A REZULTATELOR CERCETARII 
(PUBLICAREA DE ARTICOLE, PARTICIPAREA LA CONFERINTE, FINALIZAREA 
LUCRARII DE DOCTORAT) 

 
        Elaborarea, pe baza investigatiilor facute, de: fise individuale ale jucatorilor, modele de pregatire si 
instrumente de evaluare a calitatii si eficientei procesului de pregatire. 
         Intocmirea unui material cu prescriptii metodologice care va fi pus in discutia Colegiului National 
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de Antrenori in vederea generalizarii lui in practica. 
Elaborarea unor probe de control si teste pentru identificarea carentelor de natura antropometrica, 

somatica, functionala, motrica, psihica si psihosociala. 
 

 

 

 

 

La competiŃiile CNCSIS pot participa numai cetăŃeni români TD 15 
 

 

 

         ANEXA 7 
 
 
 
 

10. Activitatea stiintifica/artistica a titularului de program: 

10.1.PREMII OBTINUTE LA MANIFESTARI STIINTIFICE/ARTISITCE 

10.2.PARTICIPAREA CU LUCRARI LA SESIUNI DE COMUNICARI 
STIINTIFICE/ARTISTICE.  

NR. 
CRT. TITLUL LUCRĂRII COLECTIVUL NUMELE 

CONFERINłEI 
ORGANIZATOR 

/ AN 

1. 

Studiu privind jocul modern de 
handbal la Olimpiadă – Atena, 2004  
 

prof. univ.dr. 
Drăgănescu 
Elena, asit. univ. 
PiŃigoi Gabriel  

Sesiunea Nationala 
de comunicari  
stiintifice 

Universitatea 
Ecologică 2005 
 

2. 

Studiul privind ameliorarea amplitudinii 
mişcărilor coloanei vertebrale la sportivi

prof. univ. 
dr.Drăgănescu 
Elena, asist. 
univ. PiŃigoi 
Gabriel  

Sesiunea Nationala 
de comunicari  
stiintifice 

Universitatea 
Bucureşti  2005 

3. 

Etude de la motivation et de 
l′adhesion des etudiats de 
l′Universite de Medecine et de 
Pharmacie pour les activites 
Physiques 

Petreanu Adrian, 
Pruneanu 
Manuela, PiŃigoi 
Gabriel, Dobă 
Denisa 

Seminaire Sports et 
Identites 
Euuropeennes,  

Universite de Nice 
Sophia-Antipolis 
2005 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 
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                         TD                    2010 
 

Se completeaza de catre CNCSIS 
 

 

CERERE DE FINANTARE PENTRU PROGRAM MULTIANUAL INDIVIDUAL 

DE CERCETARE STIINTIFICA/CREATIE ARTISTICA 

PENTRU TINERI DOCTORANZI 

FINANTATE DIN BUGETUL DE STAT 

 
1. Date personale ale titularului de program: 

1.1. Nume:                  SAVA  

1.2. Prenume:         MIHAI ADRIAN   

1.3. An nastere:        1978 

1.4. Anul absolvirii universitatii:  2005 

1.5. Adresa:       Str. Milcov, Nr. 124, Sc. A, Nr. 124, Ap. 6, Bacau, Jud.Bacau 

1.6. Telefon:        0741 996 105 

 1.7. Fax:        0234 525 226 

1.8. E-Mail:     adrian_msava@yahoo.com 

 
 

2. Date referitoare la programul de doctorat: 
 

 2.1. Forma de invatamant:  doctorat fara frecventa                                                             

 2.2. Anul in care a fost admis la doctorat:  2008 

 2.3. Titlul lucrarii de doctorat:  Strategii instructionale pentru optimizarea pregatirii psihologice la 
judo. 

 2.4. Codul CNCSIS al Institutiei Organizatoare de 
Studii Universitare de Doctorat: 

                                                   [A se vedea ANEXA 1] 

 2.5. Denumirea  Institutiei Organizatoare de Studii  
         Universitare de Doctorat :       

 UNIVERSITATEA DIN PITESTI  
 

 2.6. Coordonatorul de doctorat:   

        2.6.1. Nume:            MIHAILESCU 

        2.6.2. Prenume:        LILIANA NICULINA 

ROMÂNIA 
 

Ministerul EducaŃiei Cercetării  
Tineretului şi Sportului 

 
Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice 

din ÎnvăŃământul Superior  
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       2.6.3. Adresa:         Str. Zimbrului, nr. 7, Bl. 62, sc. A. Ap 1 

       2.6.4. Telefon:  0722 432 600 

        2.6.5. Fax:         

       2.6.6. E-Mail:        lilimih2003@yahoo.com  

 2.7. Denumirea  Institutiei Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat in cotutela:  

                                             (daca este cazul)        

  UNIVERSITATEA DIN PITESTI 

 2.8. Coordonatorul de doctorat in cotutela:  

        2.8.1. Nume:                  

        2.8.2. Prenume:              

        2.8.3. Adresa:        

        2.8.4. Telefon:        

        2.8.5. Fax:        

        2.8.6. E-Mail:        

 2.9. Denumirea institutiei  de invatamant superior 
          sau de cercetare unde este angajat doctorandul:  

 

 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, FSMSS          
     [se completeaza numai pentru 
                   doctoranzii  fara frecventa]                                  

 
   

3. Titlul programului de cercetare:     
                                                                                                                                                                                           (Max 200 
caractere)  

Strategii instructionale  pentru optimizarea pregatirii psihologice in judo  

 
 
 
 

4. Termeni cheie:   (Max  5 termeni) 
                         ntroduceti  un singur  termen pe 
camp. 

1 1 Strategie 

2    Antrenament   

3    Pregatire psihologica   

4    Judo 

5    Performanta sportiva 

 
 
 
5. Incadrarea  programului in comisiile de specialitate:    

 
 COD COMISIE  COD SUBCOMISIE  COD DOMENIU  

       EXPERT 1   *          

     EXPERT 2   *        

     EXPERT 3        
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                                                         [Pentru cod:  Comisie / Subcomisie / Domeniu- A se vedea 
ANEXA 2] 
   

 *  Expertul 1 si Expertul 2 trebuie sa fie din comisia la care se incadreaza programul. 
                  Expertul 3  poate sa fie din aceeasi comisie sau pentru programele interdisciplinare din alta comisie de  specialitate. 
                  Va rugam sa completati cele trei incadrari ale programului. 
 
 
 
 
 

   6. Durata proiectului (1–2 ani):     (selectati)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Rezumatul programului de cercetare:    
 

                                          (Max 2000  caractere) 
 PROIECTUL FACE PARTE DIN CATEGORIA CELOR CE VIZEAZA ACTIVITATEA  TINERILOR DOCTORANZI. 
 TEMA ABORDATA ESTE O TEMA INTERDISCIPLINARA DE TIP EXPERIMENTAL, CU IMPLICATII TEORETICE SI 
PRACTICE STIINTIFICE ÎN ANTRENAMENTUL SPORTIV. PROIECTUL VIZEAZĂ IMBUNATATIREA TEORIEI 
STIINTIFICE CE PREFIGUREAZA PROCESUL DE PREGATIRE IN ANTRENAMENTUL DE JUDO, ADUCAND ASTFEL O 
CONTRIBUTIE SEMNIFICATIVA IN ELABORAREA UNEI STATEGII INSTRUCTIONALE PENTRU PREGATIREA 
PSIHOLOGICA A SPORTIVILOR, ÎN RELAłIE CU CELELALTE COMPONENTE ALE ANTRENAMENTULUI, CARE SA 
ASIGURE CRESTEREA PERFORMANTEI SPORTIVE.  

 
 
 

8.  Programul de doctorat: 
 

            8.1.  Programul de doctorat: 
 

1,5 
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  8.2.  Stadiul tezei de doctorat: 

 

 

Teza de doctorat este într-un stadium incipient, în care a fost parcurs primul stagiu de 
pregatire teoretică şi urmeaza derularea etapelor de cercetare. 

Prima etapă a cercetării a vizat culegerea datelor/informatiilor privind bazele teoretice şi 
metodologice ale temei abordate, pentru a putea contura suportul ştiinŃific al cercetării. ReferinŃele 
bibliografice  sunt focalizate pe psihologia sportului, teoria antrenamentului, pedagogie, statistică, 
metodologia cercetării etc. 

Etapa a doua vizează derularea primului studiu (preliminar), de tip constatativ, cu privire la 
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concepŃia antrenorilor privind abordarea pregătirii psihologice în antrenamentul sportiv la judo. 
Acest studiu va avea la baza ancheta şi focus grupul. În paralel cu acest studiu se va desfăşura cel 
de-al doilea studiu (preliminar) privind manifestarea motivatiei, increderii in sine, trebuinta de 
performanŃă, prin aplicarea “testului motivatiei profesionale” de Mihaela Roco, la copiii 
adolescenŃii de 14-16 ani, cuprinşi în procesul pregătire de performanŃă la judo. 

Etapa a treia va viza stabilirea cadrului operaŃional şi derularea unui studiu experimental 
concretizat în realizarea unui model de pregătire cu privire la îmbunătăŃirea pregătirii psihologice a 
sportivilor adolescenŃi din judo, pe baza strategiei instruicŃionale elaborată şi implementată la 
grupul Ńintă al cercetării experimentale 

În present se continuă etapa de documentare si studiu bibliografic privind cercetarile 
realizate in aceasta directie şi este în stadiu de realizare şi aplicare a chestionarului. 

 
 
 
 

              8.3.  Recomandarea conducatorului de doctorat: 

8.3. Recomandarea conducatorului de doctorat:                                                                  ANEXA 5 
 
 
 

RECOMANDARE 
 
 

Subsemnata Mihăilescu Liliana, prof.univ.dr la Universitatea din Piteşti, Facultatea de EducaŃie fizică şi Sport, 
în calitate de conducător ştiinŃific al tezei de doctorat a domnului Sava Adrian, îl recomand pentru depunerea proiectului 
de cercetare cu tema „ Strategii instructionale pentru optimizarea pregatirii psihologice la judo”. 

Din CV-ul domnului asist. univ. dr Sava Adrian am extras aspectele esenŃiale ale activităŃii profesionale şi de 
cerecetare care îl recomandă pentru managementul unui proiect cu o asemenea direcŃie de studiu/cercetare. 

Studii/pregătire profesională 
Doamnul doctorand a absolvit Facultatea de EducaŃie fizică şi Sport a UniversităŃii din Bacău, specializarea 

handbal, în anul  2005 cu media 9,00, şi a obŃinut, prin examen, specializarea judo în anul 2008. În perioada 2005 -2007 
a urmat cursurile de master „Psihologia Sportului de performanŃă”,în caderul UniversităŃii din Bacău 

Activitatea de sportiv de performanŃă la jodo, ca junior la Clubul Condorii Bacău, coroborată cu studiile 
universitare şi post-universitare îl recomandă prin competenŃele dobândite, ca specialist al domeniului, atât în sfera 
antrenamentului sportiv la judo cât şi în psihologia sportului de performanŃă, ceea ce îi conferă atuuri esenŃiale în 
elaborarea şi conducerea proiectului propus. 

Activitatea profesională 
După absolvirea studiilor universitate, domnul doctorand a ocupat un post de profesor de educaŃie fizică şi sport 

la Scoala I. Creangă  din Bacau (2005-2006) şi apoi la Colegiul NaŃional Ferdinand I, Bacău. În anul 2007 devine 
preparator universitar  la Universitatea din Bacău, Facultatea de ŞtiinŃe ale mişcării, sportului şi sănătăŃii, unde 
funcŃionează şi în prezent. 

Activitatea ştiinŃifică 
Doamnul Sava Adrian a manifestat disponibilitate pentru cercetarea ştiinŃifică, a dezvoltat această 

disponibilitate permanent, în paralel cu activitatea didactică din învăŃământul preuniversitar şi universitar, ceea ce a 
determinat participarea în echipe de cercetare interdisciplinare, comunicarea şi publicarea rezultatelor parŃiale/finale ale 
cercetărilor în cadrul manifestărilor ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale, conform listei lucrărilor anexată proiectului. 

Tematica abordată în cercetare întăreşte afirmaŃia că doctorandul are competenŃe necesare managementului de 
proiect. 

     
 
 
 
 

Prof.univ.dr. Liliana Mihăilescu 
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ROMANIA 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului 
 

Autoritatea Nationala pentru Cercetare 
Stiintifica 

 
 

PN –II–RU–TD–2009–3 
 
 

CERERE DE FINANTARE PENTRU PROIECTE DE 
CERCETARE PENTRU TINERI DOCTORANZI 

 
 
 

1. Date personale ale directorului propunerii de proiect:   
 

1.1. Nume: Ghinea 

1.2. Prenume: Catalina Mihaela 

1.3. Data nastere (ZZ/LL/AN): 11  7   1985 

1.4. Anul absolvirii universitatii: 2008 
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1.5. Adresa: st r . Negr u Voda nr . 168 bl. 2 sc. A et . 2 ap. 4 Cimpulung 

1.6. Telefon: 0742607822 

1.7. Fax:  

1.8. E-Mail: kat aline_ina@yahoo.com 

 
 

2. Date referitoare la programul de doctorat:   
 

2.1. Forma de invatamant: doctorat cu frecventa 
(selectati) 

2.2. Anul in care a fost admis la doctorat: 2008 

2.3. Codul Institutiei Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat: 

60  [ A se vedea ANEXA 1 ] 

2.4. Denumirea  Institutiei Organizatoare de 
Studii  Universitare de Doctorat : 

UNIVERSITATEA DIN PITESTI 
[completati denumirea institutiei] 

2.5. Data prevazuta pentru sustinerea tezei de 
doctorat  (Luna / Anul): 

9   2011 

2.6. Coordonatorul de doctorat:  

2.6.1. Nume: Geogescu 

2.6.2. Prenume: Ionele Luminita 

2.6.3. Adresa: Aleea Gladiolelor nr . 20 Pit est i 

2.6.4. Telefon: 0740022330 

2.6.5. Fax:  

2.6.6. E-Mail: kinet opit @yahoo.com 

2.7. Denumirea  Institutiei Organizatoare de 
Studii Universitare de Doctorat in 
cotutela: (daca este cazul) 

 

2.8. Coordonatorul de doctorat in cotutela:  
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2.8.1. Nume:  

2.8.2. Prenume:  

2.8.3. Adresa:  

2.8.4. Telefon:  

2.8.5. Fax:  

2.8.6. E-Mail:  

2.9. Denumirea institutiei  de invatamant superior 
sau de cercetare unde este angajat 
doctorandul: 

[se completeaza numai pentru doctoranzii  fara  frecventa] 

[si se ataseaza document doveditor al incadrarii pe un post de 
cercetare  -  notata cu ANEXA 2 ] 

 
 
 

3. Titlul lucrarii de doctorat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (Max 200 caractere)  
CONTRIBUTII CU PRIVIRE LA RECUPERAREA MISCARII DE PREHENSIUNEA LA PACIENTII CU ACCIDENT 
VASCULAR CEREBRAL 

 
 
 

 4. Termeni cheie:  (Max  5 termeni)                      Introduceti  un singur  termen pe camp.   
  

1 1 RECUPERARE 

2 PREHENSIUNE 

3 ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL 

4 EVALUARE     CLINICA 

5  

 
 
 

5. Incadrarea  proiectului in domeniile de expertiza:   
 

COD COMISIE COD SUBCOMISIE COD DOMENIU 

3  (selectati) 3E 58 
 

[Pentru cod: Comisie/Sucomisie/Domeniu  A se vedea ANEXA 3] 
 
 
 

6.  Durata proiectului (max. 18 luni): 12  (selectati)
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7.  Rezumatul proiectului:                                                                       (Max 2000 caractere) 
 

Proiectul urmăreşte, realizarea unui studiu, cu privirea la recuperarea mişcării de prehensiune, la pacienŃii care au 
suferit un accident vascular cerebral.  
Mâna este cel mai important atribut al omului fiind indispensabilă proceselor complicate de prehensiune şi muncă, 
indiscutabil cel mai perfecŃionat segment al aparatului locomotor al omului.   
Prehensiunea este o mişcare a segmentului la care participă obligatoriu policele, cu scopul de a imobiliza sau 
mobiliza între acestea un obiect ce poate fi apucat. Accidentele vasculare cerebrale sunt afecŃiuni neurologice acute 
manifestate prin blocarea irigării cu sânge a unei zone cerebrale sau prin hemoragie cerebrală.  
Accidentele vasculare cerebrale sunt printre primele cauze de deces, conform OrganizaŃiei Mondiale a SănătăŃii, iar 
cei care supravieŃuiesc se confruntă cu grave dizabilităŃi atât la nivelul membrelor inferioare cât şi mai ales la nivelul 
membrelor superioare. Incapacitatea realizării mişcării de prehensiune reprezintă o sechelă care contribuie la 
scăderea calităŃii vieŃii pacienŃilor, determinând involuŃia acestora pe plan social şi apariŃia complexelor de 
inferioritate.  
IniŃial se va realiza un studiu pilot, pe un număr restrâns de subiecŃi, care vor fi împărŃiŃi în trei grupuri, în funcŃie de 
gradul de recuperare al prehensiunii. Ulterior acest studiu se va aplica unui număr mai mare de subiecŃi.  
Prin acest proiect se urmăreşte îmbunătăŃirea actului de recuperare şi implementarea unor noi strategii de recuperare 
a mişcării de prehensiune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            8. Programul de doctorat: 
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8.1.  Programul de doctorat: 

 
[Se anexeaza copie si format electronic (scanat) dupa programul de doctorat din care sa rezulte in clar situatia 

examenelor sustinute si admiterea in etapa a doua a studiilor doctorale – programul de cercetare stiintifica, precum si 

documentele care atesta intreruperea sau prelungirea stagiului doctoral- daca este cazul  -  notata cu ANEXA 4] 
 

 
 
          8.2. Stadiul tezei de doctorat:  

 
[Va rugam sa completati ANEXA 5] 

 

 
 

8.3.  Recomandarea conducatorului de doctorat: 

[Se anexeaza recomandarea conducatorului de doctorat   -  notata cu ANEXA 6] 
 
 
 
 
          8.4.Prezentarea lucrarii de doctorat:  

 
[Va rugam sa completati max. 10 pag in  ANEXA 7] 

 
 
 
 

 9. Structura bugetului *:  

 
Nr. Crt.  

DENUMIRE CAPITOL BUGET 
 

Valoare 
2009 
(lei) 

Valoare 
2010 
(lei) 

Total valoare 
(lei) 

1. CHELTUIELI DE PERSONAL   *** 
-  max. 850 lei/luna net si contributiile 
datorate de angajat si angajator 

9600 12000 21600 

2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie) 

-   max 5% din valoarea proiectului 

500 500 1000 

3. CHELTUIELI DE DISEMINARE 

(diseminare rezultate obtinute si 

informare- documentare 

1000 2000 3000 

4. CHELTUIELI DE MOBILITATI 

(vizite de studii, participari la manifestari 

stiintifice interne si internationale, cheltui 

eli de transport, cazare, diurna, taxa de 

participare) 

900 1700 2600 

5 CHELTUIELI DE LOGISTICA 

(consumabile de laborator, echipamente, 

taxe de acces la infrastructura de cercetare a 

tertilor, etc) 

1000 1000 2000 

 Total  13000 17200 30200 
*  Structura de cheltuieli pentru proiect, defalcata pe activitati, destinatii si categorii, trebuie sa   
respecte prevederile HG   1579/2002 
**   Se calculeaza in functie de numarul de luni, astfel :2008 - 8 luni, 2009 –10 luni 
*** Prin acest proiect se asigura un venit net suplimentar de max. 850 lei / luna pentru doctorand, ramas dupa 

retinerea tuturor taxelor si contributiilor datorate de angajat si angajator, conform legislatiei in vigoare. 
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10. Activitatea stiintifica a directorului propunerii de proiect: 
                                                                                                                                                                                               [Va rugam sa completati ANEXA 8] 
 
 
 

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI 

CORECTITUDINEA DATELOR CUPRINSE IN PREZENTA 

CERERE DE FINANTARE 

 
 
CODUL Institutiei  60  Codul trebuie sa fie identic cu cel de la punctul 2.3 (vezi ANEXA 1) 
Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat: 

DATA: 19.02.2010 

 

RECTOR/DIRECTOR, 
(al institutiei organizatoare de doctorat) 

Nume: BARBU GHEROGHE  
    Semnatura: 

Stampila 
 

DIRECTOR EC./CONTABIL SEF, (al 
institutiei organizatoare de doctorat) 
Nume, prenume:      DRILA GEHERGHINA 
Semnatura: 

 
 

SEF CATEDRA/SEF LABORATOR 
Nume, prenume:     MIHAILESCU LILIANA 
Semnatura: 

 
 

DIRECTOR PROPUNERE DE PROIECT, 
Nume, prenume:     GHINEA CATALINA 
Semnatura 
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                                                                                                                                                             ANEXA 4 

 

 8.1.  Programul de doctorat:   
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                       ANEXA 5 
 

 8.2.  Stadiul tezei de doctorat:    
      

          Stadiul actual al tezei de doctorat, este în concordanŃă, cu etapele stabilite la începutul stagiului de pregătire. 
Un prim aspect se referă la culegerea de informaŃii privind bazele teorectice şi practice ale temei abordate, necesare 
pentru conturarea suportului ştiinŃific al cercetării. ReferinŃele bibliografice urmăresc o informare permanentă, care 
să genereze premizele cercetării.  
         Tot ca un aspect concretizat, al perioadei de realizare a stadiilor, cuprinse în desfăşurarea elaborării tezei de 
doctorat, este acela al stabilirii cadrului operaŃional al cercetării, aceasta se concretizează efectiv prin realizarea unui 
model cu privire la ameliorarea mişcării de prehensiune la pacienŃii care au suferit un accident vascular cerebral. 
         Tot la stadiul de realizare este şi construirea şi aplicarea unor teste şi chestionare, care sunt în concordanŃă cu 
ipoteza şi scopul  proiectului de cercetare. 
         În prezent, în continutul programului de cercetarea, este în derulare realizarea studiului preliminar, materializat 
prin elaborarea şi aplicarea testelor cu privire la evaluarea mişcărilor de prehensiune la pacienŃii cu accident vascular 
cerebral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    ANEXA 6 
 

  8.3.   Recomandarea conducatorului de doctorat:    
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ANEXA 7 
 

8.4.   Prezentarea lucrarii de doctorat:    
 

 
  8.4.1. Stadiul actual al cunoasterii in domeniu pe plan national si international, raportat la cele 
                            mai recente referinte din literatura de specialitate. 
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            Mâna este cel mai important atribut al omului fiind definită de unii autori ca ”un ochi şi un creier 

suplimentar al omului”. Ea este indispensabilă proceselor complicate de prehensiune şi muncă, indiscutabil cel 

mai perfecŃionat segment al aparatului locomotor al omului.   

           Multiplele posibilităŃi de mişcare de care dispune mâna omenească fac din aceasta un veritabil mijloc de 

exprimare. Gesturile care se executa cu mâna sunt uneori mai semnificative decât vorbele. La surdomuŃi, mâna s-a 

transformat într-un veritabil organ al limbajului, fiecare literă a alfabetului fiind ilustrată printr-o anumită poziŃie a 

mâinii. Mâna este organul principal al exprimării celor mai profunde sentimente, redate prin intermediul 

limbajului muzical. 

         Mâna nu este numai un organ de manipulare perfecŃionată, ci şi un organ specializat al sensibilităŃii. 

Aristotel  o numea „organ de investigaŃie şi deopotrivă de locomoŃie”. 

         Încă din cele mai vechi timpuri şi până în ziua de azi, studiile cu privire la funcŃiile mâinii, respectiv la 

reeducarea mişcării de prehensiune, au reprezentat un capitol important în cercetările făcute în special de autorii 

străini.  

        Prehensiunea reprezintă acŃiunea de prindere a unui obiect, de regulă folosind degetele mâinii, esenŃial în 

acest gest motric fiind acŃiunea policelui, cu rol de opozant.  Prehensiunea este mişcarea cu care se naşte copilul. 

El este capabil să se agaŃe şi să se menŃină atârnat în aer, chiar din primele zile de viaŃă. 

Cele mai recente studii arată o creştere evidentă a numărului de tehnici şi metode utilizate pentru reeducarea 

mişcării de prehensiune.  

        În 1993, Kujiroi et al, descria „stimularea magnetică cerebrală de înaltă frecvenŃă” ca fiind o tehnică care 

modulează excitabilitatea cortexului motor, determinând facilitarea sau inhibarea activităŃii motorii cu rol 

important în refacerea mişcării de prehensiune.  

        În 1999 Jeannerod et al. publică un studiu cu privire la folosirea „terapiei mentale” în reeducarea prehensiunii 

la hemiplegici. Terapia mentală reprezintă reprezentarea conştientă a unor acŃiuni, care se bazează pe activarea 

subliminară a sistemului nervos motor. Acesta fiind implicat nu doar în realizarea mişcării, cât şi în imaginarea 

mişcării, recunoaşterea rolului acŃiunii, înŃelegerea comportamentului şi al mişcărilor altei persoane. Această 

tehnică influenŃează capacitatea funcŃională a mişcării de prehensiune nu şi deficitul motor. 

        Orteza robotizată, este un alt mijloc de reeducarea a mişcării de prehensiune. Studiul cu privire la „robotul 

unimanual”, cum este numit de Fasolis, apare în 2003, ca un suport senzorio - motor ideal. Terapia prin 

intermediul robotului asistat, oferă avantaje prin multiplele modalităŃi de facilitarea a mişcării voluntare, în funcŃie 

de comanda motorie şi anume: acŃiune pasivă, acŃiune activo-pasivă, activă, activă cu rezistenŃă.  

         Hummel în 2005, descrie stimularea electrică cerebrală ca fiind o altă tehnică capabilă să realizeze 

ameliorarea prehensiunii la hemipareticii cronici, această tehnică bazându-se pe stimularea electrică transcraniană 

a cortexului motor afectat. 

          Cordosa de Oliviera publică un studiu în 2006 din care reiese, că 2 ore de stimularea a sensibilităŃii 

transcutanee, sunt suficiente pentru îmbunătăŃirea funcŃiilor mâinii paretice. Deasemeni stimularea termică aduce 

beneficii importante şi promovează recuperarea motricităŃii segmentului distal al membrului superior. Tot în 

acelaşi an, Merians, utilizează conceptul de „realitate virtuală”, acesta oferă un feed-back senzorial major, prin 

introducerea subiectului într-un mediu virtual, prin intermediul căruia acesta îşi vede propriul corp în mişcare.  

          Terapia în oglindă cea mai nouă tehnică apărută, se descrie prin crearea unei iluzii şi a unei perfecte 

sincronizări bilaterale. SubiecŃii sunt instruiŃi să realizeze flexia şi extensia pumnului şi a degetelor, la ambele 

mâinii, timp de 30 de minute pe zi, pe o perioadă de 4 săptămâni. Acest studiu s-a realizat pe 40 de pacienŃi, care 

aveau leziunea cerebrală la nivelul emisferei dominante, iar concluzia acestui studiu a fost aceea că dacă această 

terapie se aplică precoce are loc o îmbunătăŃire considerabilă a prehensiunii.  
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MotivaŃia alegerii temei 

 

           În momentul actual, accidentele vasculare cerebrale, în România, ocupă locul doi în ceea ce priveşte 

cauzele de mortalitate iar aproximativ 80% din cei care supravieŃuiesc se confruntă de cele mai multe ori cu 

sechele importante, care duc la o scădere a calităŃii vieŃii atât a pacienŃilor cât şi a familiilor acestora. Recuperarea 

mâinii, respectiv a prehensiunii necesită o lungă perioadă de timp şi un efort susŃinut atât din partea 

kinetoterapeutului cât şi a pacientului.  

         Cercetarea de faŃă este o continuare a studiilor personale care datează din 2006, când în cadrul specializării 

absolvite, Kinetoterapie, am efectuat stagii de pregătire în Centre de asistenŃă şi îngrijire pentru persoane cu 

handicap. Acolo am întâlnit numeroase persoane, care aveau sechele apărute în urma accidentului vascular 

cerebral, în special la nivelul membrului superior şi anume imposibilitatea realizării mişcării de prehensiune.                 

Această problematică a constituit tema lucrării de licenŃă iar ulterior am continuat aprofundarea prin intermediul 

lucrării de disertaŃie, în cadrul Masterului - Kinetoterapie la persoane cu dizabilităŃi, pornind de la un studiu iniŃial 

restrâns, extins apoi la probleme colaterale implicate în studierea fenomenului ce urmează a fi aprofundat în 

cadrul doctoratului. 

           Scopul acestei cercetări, este acela de a alcătui, aplica şi promova noi modele de recuperarea kinetică, a 

mişcării de prehensiune, la pacienŃii care au suferit un accident vascular cerebral. 

 

Obiectivele cercetarii 

 

•  Recuperarea mişcării de prehensiune prin intermediul unor metode specifice kinetoterapiei aplicate pe 

grupuri de pacienŃi, 

• Implementarea unor modele terapeutice care să realizeze redobândirea capacităŃii funcŃionale a mâinii, 

îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii pacienŃilor şi reintegrarea socială a acestora. 

 

           În toate comunităŃile umane moderne, bolile cerebro – vasculare au devenit o problemă de sănătate majoră 

iar supravieŃuitorii acestora rămân sever marcaŃi necesitând îngrijire şi recuperarea de lungă durată.  

Deficitul motor al membrului superior este deseori sever în primele zile după un accident vascular cerebral. 

ReapariŃia spontană a motricităŃii voluntară a membrului superior este graduală şi la marea majoritatea progresul 

se face în primele 3 luni. Motricitatea proximală se recuperează în mod normal mai repede decât cea distală.  

           La membrul superior gradul de recuperare motrică atins la 30 de zile după un accident vascular cerebral 

constituie un factor predictiv clinic, cel mai precoce al atitudinii prehensiunii pe termen lung. Astfel pacientul 

poate evolua spre unul din următoarele 2 cazuri:  

• Recuperarea slabă, cu o motricitatea deficitară şi spasticitate, împiedicând mâna să realizeze mişcarea de 

prehensiune. 

• Recuperare bună, având posibilitatea efectuării mişcării de prehensiune.  

        Precocitatea programului este un punct fundamental deoarece plasticitatea cerebrală post leziune este maximă 

în primele 3 luni. Studiile recente au demonstrat că antrenamentul intensiv, care debutează în prima lună după 

accident, reuşeşte să readucă în mod semnificativ incapacitatea membrului superior.  

       Cercetarea experimentală se va realiza în Centru de asistenŃă şi îngrijire Piteşti, pe un eşantion de 30 de 

pacienŃi cu vârste cuprinse între 50 şi 70 de ani, subiecŃi care au suferit un accident vascular cerebral. Cercetarea 

experimentală va fi precedată de un studiu pilot, care se va realiza pe un număr mai mic de pacienŃi, ce vor fi 

împărŃiŃi în trei grupuri, în funcŃie de gradul deficitului funcŃional al mâinii şi vor beneficia de programul 
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recuperator propus.   

         Pe parcursul cercetării se vor aplica mai multe serii de teste şi chestionare pentru urmărirea cât mai atentă a 

evoluŃiei recuperării atât din punct de vedere a deficitului funcŃional cât şi din punct de vedere al calităŃii vieŃii 

pacienŃilor. Testele care vor fi aplicate sunt următoarele: scala numerică de opoziŃie a policelui, testarea mobilităŃii 

articulare, testarea mişcării de prehensiune, testarea tipurilor de prize,  testul dinamomentric al prehensiunii şi 

chestionarul pentru abilitate manuală, chestionarul Michigan pentru mână, chestionar de apreciere a calităŃii vieŃii. 

În realizarea propriu zisă a cercetării, avem o serie de obiective aplicative:   

• Redobândirea capacităŃii funcŃionale a mâinii. 

• ÎmbunătăŃirea capacităŃii de efectuarea a activităŃilor zilnice. 

• Reintegrarea socio-profesională. 

          Programul de recuperarea va fi alcătuit în funcŃie de nevoile fiecărui grup şi a obiectivelor stabilite. În 

cadrul programului de recuperare se evidenŃiază următoarele obiective specifice: combaterea durerii, scăderea 

spasticităŃii, creşterea mobilităŃii, tonifierea musculaturii hipotone, corectarea şi ameliorarea atitudinilor vicioase 

şi compensatorii, educarea şi reeducarea penselor digitale, educarea şi reeducarea opoziŃiei policelui. 

           Metodele şi mijloacele folosite vor face parte din metodele specifice kinetoterapiei, fizioterapiei şi altor 

tehnici complementare. Metodele din kinetoterapie vor fi următoarele: masaj, mobilizări pasive, auto-pasive, 

active, tehnici de facilitarea neuroproprioceptive, terapie ocupaŃională, exerciŃii active, exerciŃii cu rezistenŃă, cu 

obiecte, hidrokinetoterapia. Din fizioterapie vom folosi: termoterapie, electroterapie, hidroterapia. 

              Masajul clasic este definit ca o serie de manevre manuale variate, aplicate sistematic pe suprafaŃa mâinii 

în scop terapeutic. Mai poate fi considerat ca o serie de prelucrări mecanice manuale desfăşurate la suprafaŃa 

segmentului, care se succed într-o anumită ordine, în funcŃie de regiune, scopul terapeutic şi starea generală şi 

locală a segmentului. 

Mobilizările sunt acŃiuni de punere în mişcare a unuia sau mai multor muşchi, membre sau articulaŃii. 

Tehnici de facilitarea neuroproprioceptivă: facilitarea proprioceptivă neuromusculara reprezintă uşurarea, 

încurajarea sau accelerarea răspunsului motor voluntar prin stimularea proprioceptorilor din muşchi, tendoane, 

articulaŃii. La aceasta se adaugă stimularea extero- şi telereceptorilor. Tehnicile FNP se împart în funcŃie de cele 

patru stadii ale controlului motor (respectiv mobilitate, stabilitate, mobilitate controlată şi abilitate), la care se 

adaugă cele fundamentale şi cele speciale cu caracter general. 

Terapia ocupaŃională este o metodă de tratament nemedicamentoasă care are rol important în reabilitarea 

şi reinserŃia socio-profesională a bolnavilor cu dizabilităŃi funcŃionale. Terapia ocupaŃională este arta şi ştiinŃa 

direcŃionării individului bolnav spre participarea la anumite activităŃi pentru a-şi reface, întări sau îmbunătăŃi 

performanŃele, spre a facilita însuşirea acelor abilităŃi şi funcŃii care sunt necesare pentru adaptare şi productivitate 

şi diminuarea sau corectarea patologiei, pentru menŃinerea stării de sănătate. 

ExerciŃiul fizic reprezintă actul motric repetat în mod conştient şi sistematic în scopul creşterii 

potenŃialului biologic al omului, exprimat prin perfecŃionarea dezvoltării fizice, creşterea capacităŃii motrice, 

corectarea deficienŃelor fizice şi recuperarea motorie. 

Hidrokinetoterapia reprezintă executarea exerciŃiilor fizice în apă, fiind o metodă care foloseşte apa 

simplă, apa termală sau apa de mare. Hidrokinetoterapia parŃială este utilizată pentru creşterea mobilităŃii 

articulare, efectuându-se diferite tipuri de mişcări (pasive, pasivo-active, active) în apă caldă, aceasta determinând 

relaxarea musculară şi diminuarea durerilor. Se aplică în bazine individuale, pentru imersie parŃială, în scopul 

recuperării extremităŃilor;  

Hidrotermoterapia urmăreşte realizarea unor schimburi de energie calorică, între un anumit segment şi 

diverse medii, în scopul obŃinerii unor reacŃii de adaptare şi a unor efecte asupra Ńesuturilor segmentului respectiv. 

Aceste schimburi calorice utilizează apa, la care se adaugă în unele situaŃii, gaze, săruri minerale, substanŃe 
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vegetale special pregătite, astfel încât să acŃioneze prin factori fizici asupra regiunii interesate.  

Electroterapia este o formă de terapie fizicală, de tip conservator care utilizează diferite forme de curenŃi 

electric (curent galvanic, curent de joasă frecvenŃă, curent de medie frecvenŃă) şi diverse forme de energie derivate 

din curentul de înaltă frecvenŃă (unde scurte, microunde, ultrasunet, radiaŃii infraroşii, ultraviolete şi laser) sau de 

joasă frecvenŃă (câmpuri magnetice). Acestea sunt destinate ariei curative şi programelor de recuperare 

funcŃională în diverse patologii. 

Concluzii: 

Interesul în continuă creştere pentru recuperarea capacităŃii funcŃionale a mâinii, determină îmbunătăŃirea 

calităŃii actului de recuperare, reducerea costurilor recuperării şi creşterea accesibilităŃii pacienŃilor la aceste 

tratamente.  

Noile strategii de recuperarea prin kinetoterapie determină creşterea calităŃii vieŃii şi contribuie la 

îmbunătăŃirea stării generale de sănătate şi la integrarea socială a subiecŃilor.  

 
 

 

 

 

                  8.4.2. Contributiile potentiale raportate la cele mai recente realizari existente in fluxul  
                            principal de publicaŃii. 
 

        

         În literatura recentă de specialitate străină, se pot găsi diferite articole care sunt dedicate recuperării mâinii la 

pacienŃii care au suferit un accident vascular cerebral. Noile tehnici însă sunt foarte costisitoare necesitând 

aparatură de ultimă generaŃie iar numărul celor care beneficiază de astfel de tratamente este foarte mic. 

         Studiul de faŃă îşi propune abordarea acestei probleme într-un mod rentabil atât din punct de vedere financiar 

cât şi din punct de vedere social. 

Vrem să implementăm programele de recuperarea a mişcării de prehensiune la nivel de grup. Aceste grupuri vor fi 

alcătuite în funcŃie de gradul de deficienŃă al subiecŃilor şi vom folosi metode specifice kinetoterapiei şi anumite 

terapii complementare ajutătoare. 

         Cercetarea porneşte de la premiza că terapia în grup prezintă beneficii importante atât din punct de vedere 

terapeutic, cât şi din punct de vedere social şi financiar. Recuperarea realizată în grup determină o creştere a 

dorinŃei de a se recupera, se produce socializarea între persoane care au aceeaşi deficienŃă, are loc o coeziune mai 

bună între pacient şi terapeut iar costurile recuperării sunt mult mai mici.   

 

 
 
 
    8.4.3. Obiectivele si activitatile de cercetare din  cadrul programului: 
 

An 
* 

Obiective 
(Denumirea obiectivului) 

Activitati asociate * * 

1. Stabilirea cadrului teoretic prin studierea literaturii de 
specialitate din Ńară şi străinătate. 
 

2. Obiectivizarea strategiilor de kinetoterapie, aplicate în 
recuperarea prehensiunii în centrele de recuperarea. 
 

Identificarea contextului general de 
abordare, din punct de vedere 
kinetoterapic, a recuperării 
prehensiunii, la pacienŃii care au 
suferit un accident vascular cerebral. 
 

 

 

2009 
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1. Stabilirea modelului teoretic de recuperarea aplicabil şi 
adaptarea lui la necesităŃile concrete ale subiecŃilor. 
 

2. ÎmbunătăŃirea programelor kinetice, aplicate grupului Ńintă şi 
corelarea lor cu gradul de ameliorare, rezultat din aplicarea 
bateriilor de teste funcŃionale. 
 

1. Implementarea programelor 
kinetice de recuperarea a prehensiunii 
la pacienŃii cu accident vascular 
cerebral, la nivelul centrelor de 
asistenŃă şi îngrijire conform 
necesităŃilor generale şi locale, cu 
stabilirea grupului Ńintă, a grupului 
cercetat preliminar şi a celui 
experimental. 
 

3. EvidenŃierea eficienŃei programelor kinetice propuse aplicate 
grupului experimental, prin urmărirea ameliorării autonomiei, 
calităŃii vieŃii şi integrării sociale a subiecŃilor. 
 

Elaborarea lucrării(conŃinut şi anexe). 

 

2010 
 
 

 
2. Finalizarea tezei de doctorat 

 
 

     *        Se completeaza pentru toti anii financiari pentru care s-a solicitat finantarea; 
     * *      Activitatile de cercetare, corespunzatoare obiectivelor stiintifice,  delimiteaza fazele/etapele  atingerii 

obiectivului.   
      Fiecarui obiectiv ii corespund mai multe activitati de realizare.  
 
 
 
 

             
  8.4.4. Justificarea bugetului solicitat: 

Aparate necesare pentru recuperarea: 
• CădiŃă hidroterapie pentru membrul superior – arm bath 2500 ron 
• Mingi medicinale 15 ron – 25 ron (în funcŃie de greutate) 
• Placă canadiană 1000 ron 
• Mingi de cauciuc 30 ron (set de 5 mingi diverse mărimi) 
• Trusa de ergoterapie 120 ron 
• Dinamometru 2500 ron 

Proceduri necesare pentru recuperare: 
• Masaj mână: 10 ron- sedinŃă 
• Electroterapie: 12 ron - sedinŃă 
• Fizioterapie:  15 ron - sedinŃă 
• Kinetoterapie: 35 ron - sedinŃă 

Cheltuieli mobilităŃi: 
• Participări la sesiuni de comunicări internaŃionale(în Ńară) 900 ron (taxa de participare 2 lucrări: 

740 ron, postere 160 ron). 
• Participări la sesiuni de comunicări internaŃionale(în străinătate) 1700 ron (taxa de participare 

800 ron , poster 80 ron, transport 620ron, cazare 220 ron ). 
Cheltuieli de diseminare 3000 ron 
Cheltuieli de logistică 2000 ron 
 

 
 

 

        8.4.5. Modul de valorificare / diseminare a rezultatelor cercetarii (publicarea de articole,  
participarea la conferinte, finalizarea lucrarii de doctorat): 

 

Rezultatele studiului preliminar şi a interpretării acestora se vor publica în volumele unor conferinŃe ştiinŃifice şi 
în reviste de specialitate cu apariŃie periodică. 
În mod concret se va finaliza următoarele propunerii: 

• Aplicarea unor programe de recuperarea a mişcării de prehensiune, la nivel de grupuri, grupuri alese în 
funcŃie de gradul de recuperarea al mişcării de prehensiune. 

• ÎmbunătăŃirea actului de recuperarea la nivelul Centrelor de asistenŃă şi îngrijire prin implementarea 
noilor strategii de recuperarea. 
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ANEXA 8 
10. Activitatea stiintifica a directorului propunerii de proiect:    

 
                10.1. Premii obtinute la manifestari stiintifice/artistice. 
 
 
 

    10.2. Participarea cu lucrari la sesiuni de comunicari stiintifice/artistice.  
 

Kinetic treatment strategie for the recovery of prehension of the patient with brain stroke – Physical Education 
Sport and Health, FEFS Piteşti 21-23 noimbrie 2008 
 
Contribution of  occupational therapy to the recoverz of the prehension movement – Physical Education Sport and 
Health, FEFS Piteşti 20-22 noimbrie 2009 
 
Kinetic tretment strategies in the recovery of the anterior scapulo-humeral luxation – Physical Education Sport 
and Health, FEFS Piteşti 20-22 noimbrie 2009 
 
 

 
 10.3. Publicatii.  
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Kinetic treatment strategie for the recovery of the prehension of the patients 

with brain stroke 

 
Ghinea Cătălina Mihaela, Physical Education and Sport Faculty 
 

Key words: brain stroke, prehension, strategy, treatment, recovery 

The filogenetic evolution of hand is toghty connected to the evolution of man, the domination of nature begun 
with the development of the hand and labaur. The incapacity to achieve the prehension motion is a consequence of 
the brain stroke, which contributed to the impossibility to fulfil certain daily activities, to the diminishing of the 
quality of life of the patients. 
 
Aims and scope: 
 
The scope of the work was to demonstrate the efficacy of the recovery programs by kinetic therapy, at the patients 
with brain stroke. 
The objectives of the investigations refer to: 

• The recovery of prehension by techniques and methods specific to kinetic therapy. 
• Obtaining the independence and improving the quality of the patient. 

 
Material and methods: 
 
The case study was done in the period October 2007 – April 2008 and the investigation methods used were the 
followings: method of the case study, method of anamnesis, method of discussion and method of observation. 
The case study was done on a patient with the diagnosis of right side hemiplegia with the consequence of a brain 
stroke. In doing the recovery program I relied on the results obtained following tests: the numerical scale for the 
opposition of the thumb, testing the joints mobility, testing the prehension motion and the coordonation skills. 
The program was adapted to the needs of the patient in relation to the targets established after initial testing by 
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using the following methods and means: massage, thermal therapy, electric therapy, passive and active 
mobilizations, hydro kinetic therapy, occupational therapy, active exercises with or without resistance and 
exercises with objects. 
 
Results 
 
The application of the recovery program lead to the improvement of the joint mobility at the matacrarpus phalange 
level; the amplitude of the motion of the thumb improved considerably and the opposition motion of the thumb 
gained 5 degrees. The quality of the live of the patient increased significantly reaching, by the end of the program 
the best level: maximum independence. After the program the patient regained the independence and the self 
image improvement visibly.  
 
Conclusions 
 
The prehension motion improved so that the patient could do daily activities without difficulties. The 
coordonation capacity of the patient increased significantly reaching to the best value characterized by the 
qualification – good coordonation. The occupational therapy in association with kinetic treatment represents an 
important method to reduce the prehension.  
The kinetic therapy is an election method in recovery of the prehension at the patients with brain stroke status. 
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 10.4. Participarea in programe de cercetare-dezvoltare nationale si  internationale/ creatie artistica  
 

 
 

ANEXA 6 

 9.   Prezentarea programului de cercetare:    
(max. 10 pagini) 

 
   9.1. STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII IN DOMENIU PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL,  
                           RAPORTAT LA CELE MAI RECENTE REFERINTE DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 

 

 
Judo, ca sport olimpic a inceput să fie din ce in ce mai mult incununat de succes. Pe plan 

internaŃional, FederaŃia InternaŃională de Judo, guvernează o comunitate sportivă in domeniu 
care insumează milioane de membri atât adulŃi cât şi copii, care practică arta şi sportul judo-
ului. In  multe Ńări, judo-ul este parte a curriculumului educaŃional şi urmează direcŃia iniŃiată de 
fondatorul său Dr. Jigoro Kano. De la introducerea judo-ului la Olimpiada din 1964, multe Ńări 
şi-au concentrat eforturile in studiul ştiinŃei din spatele sportului judo. Cele mai multe studii au 
fost efectuate in Europa, in special Europa de Est, unde ştiinŃa sportului este parte integrală a 
procesului de instruire atât pentru antrenori cât şi pentru sportivii judoka. Recent, fenomenul de 
cercetare şi inŃelegere a ştiinŃei judo-ului s-a extins şi in partea de nord şi centrală a Americii. 
InvestigaŃiile in această privinŃă pornesc de la identificarea nevoilor fizice ale sportivului 
judoka şi se exting până la  măsurarea performanŃei psihologice atât in antrenament cât şi 
competiŃii. Peste tot in lume programele moderne de antrenament se desfăşoară in concordanŃă 
cu cercetările ştiinŃifice existente toate având un Ńel comun şi anume imbunătăŃirea performanŃei 
sportive in competiŃiile judo de elită. (Wayland J. Pulkkinen B.P.E., M.Sc., C.K, The Sport 
Science Of Elite Judo Athletes, prefaŃa) 

Principiile judo-ului nu se bazeaza pe folosirea fortei, chiar daca este o arta martiala. In 
traducerea literara, judo inseamna “calea blandetii”, iar practica judo presupune antrenarea unui 
individ pentru a obtine  auto-disciplina, abtinere, coordonare, imbunatatirea relatiilor sociale; 
judo-ul presupune antrenarea individului pentru a face fata diverselor probleme intr-un mod 
calm si cu blandete. Ca urmare, practicarea judo-ului se presupune a contribui nu doar la 
dezvoltarea fizica dar mai ales pentru atingerea unei maturitati psihologice. Din cauza filozofiei 
sale, judo ar putea ajuta indivizii sa isi redirectioneze agresiunea si frustrarea si pentru a se 
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adapta mai bine din punct de vedere social. Diversi specialisti in domeniu au incercat sa caute 
un suport stiintific in ceea ce priveste efectele judo-ului asupra individului, importanta acestuia 
in modelarea individului atat din punct de vedere fizic cat si al personalitatii acestuia. 

� Judo are o semnificatie diferita pentru fiecare. Poate fi privit ca un sport distractiv, o 
arta, o disciplina, o activitate recreationala sau sociala, un program de fitness, o 
modalitate de auto-aparare sau lupta, un mod de viata. Poate sa fie toate acestea sau 
chiar mai mult. De fapt judo provine de la sistemul de lupta a Japoniei feudale. Dr. 
Jigoro Kano a studiat toate aceste forme vechi de lupta  si a integrat ceea ce a considerat 
el a fi cele mai bune tehnici in ceea ce reprezinta astazi sportul modern de judo.  

� Oamenii practica judo din diverse motive: pentru a excela in competii, pentru a se 
mentine in forma, pentru a-si dezvolta increderea in sine, si pentru multe alte motive. 
Judo-ul poate fi practicat de persoane de toate varstele, ambele sexe, persoane cu 
disabilitati. Ca sport care provine dintr-o arta martiala are in vedere dezvoltarea 
completa a corpului, a reflexelor rapide, dezvolta o minte ascutita, bine-coordonata. 
Scopul suprem in Judo este dezvoltarea persoanei la maxima capacitate posibila, 
intotdeauna tinzand spre perfectiune. 

� In judo-ul modern s-au facut diverse studii pentru imbunatatirea antrenamentului 
sportiv. Astfel au aparut sisteme noi, in care intervine o stiinta relativ noua si anume 
psihologia sportiva. Aceste sisteme de antrenament psihologic au fost special proiectate 
si ajustate antrenamentului traditional si s-a dovedit ca sportivii au un avantaj 
semnificativ asupra oponentilor lor.  Experienta si cercetarea au demonstrat ca obtinerea 
performantei pe saltea este rezultatul unui antrenament fizic bine pus la punct, nutritiei 
si dietei, precum si antrenamentului si asistentei psihologice. Toti judoka sunt constienti 
de beneficiile acestora, dar putini sunt aceia care sa le imbina in antrenamentul lor.   

De altfel in tara noastra  psihologia sportiva este la inceputurile ei. Una dintre problemele 
care eu o cred a fi esenŃială şi pe care marea majoritate a antrenorilor o neglijează, este aceea că 
se pune o mai mare atenŃie pe volumul şi intensitatea din cadrul antrenamentelor fizice şi se 
neglijează latura ce implică pregătirea psihica a sportivilor. Ca urmare a acestui fapt, abandonul 
sportivilor este foarte mare, de aceea eu consider că implicarea cercetării în perfecŃionarea 
strategiilor de antrenament, este o condiŃie obligatorie.  

De aceea este necesară o schimbare de atitudine, de abordare a acestei problematici, pentru 
formarea de concepŃii puternice care să mobilizeze şi să convingă pe toŃi cei implicaŃi în 
pregătirea sportivilor judoka, de conştientizare a efectelor pe termen lung pe care le pot avea 
aceste mijloace în optimizarea strategiilor de antrenament. 

Cercetările multidisciplinare care au condus la formarea unui sistem de norme şi principii in 
desfăşurarea antrenamentului sportiv au pus accent pe câteva aspecte teoretice privite ca 
instrumente in vederea realizării obiectivelor de cercetat.  

1.  Strategie didactică (instrucŃională). Reprezintă un sistem metodologic consistent, 
îndreptat spre rezolvarea unor obiective instrucŃionale foarte bine precizate. Ea selecŃionează 
din inventarul general al tehnologiei didactice doar acele metode, mijloace, materiale (exerciŃii), 
principii, norme, legi şi forme organizatorice în stare să realizeze obiectivele instrucŃionale 
propuse. Strategia instrucŃională este o subordonată a tehnologiei didactice în stare să realizeze 
calitatea şi eficienŃa procesului de instruire. 

Traseul raŃional al strategiei instrucŃionale: obiective instrucŃionale → resurse → conŃinutul 
programei de instruire → (metode, materiale didactice, mijloace → combinaŃia fericită dintre 
cei 3 M → planificare (programare) → aplicarea în practică → forme organizatorice de 
pregătire → evaluare → corectare prin feed-back, care desemnează de fapt etapele şi 
operaŃiunile fundamentale ale proiectului didactic bine gândit. ( după „Jocurile sportive, teorie 
şi metodică” Colibaba-EvuleŃ, D., Bota, I. 1998, p. 120) 

2. Psihologia sportului. Acea ştiinŃă care studiază fenomenele de ordin psihologic-
comportamental pe care le prezintă participarea oamenilor la activităŃi de tip performanŃial. Este 
o ramură aplicată a psihologiei, dezvoltată in ultimele decenii ca urmare a progresului sportului 
de performanŃă.  Ea cercetează  
caracteristicile personalităŃii sportivilor, fundamentele psihologice ale invăŃării motrice, ale 
pregătirii generale pentru concurs, asistenŃa psihologică, orientarea şi selecŃia sportivilor, 
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psihologia grupurilor, psihologia diferiŃilor sportivi, ca şi psihologia antrenamentului şi a 
competiŃiei (M. Epuran, 1972) ( M. Epuran, I. Holdevici, F. IoniŃă, Psihologia sportului de 
performanŃă, 2008, pag.4, pag. 5) 

3. Pregatire psihologica . Cuprinde un ansamblu de masuri menite sa-l sprijine pe sportiv in 
vederea atingerii celui mai inalt nivel al performantei de care este capabil’’ (M.Epuran, 
I.Holdevici, 1980) 

Pregatirea psihologica are ca principale domenii de studiu: 
 psihodiagnoza cu scopul asigurarii unei pregatiri psihologice adecvate cresterii nivelului 

de performanta sportiva  
 asistenta psihologica pentru sportivi: antrenament motivational pentru performanta, 

dezvoltarea abilitatilor de autoreglare psihica, gestionarea stresului competitional, 
dezvoltarea capacitatilor volitive, optimizarea relatiilor interpersonale în echipele 
sportive  
 asistenta psihologica pentru antrenori: optimizarea relaŃiilor antrenor-sportiv, consiliere 

pentru creşterea eficientei personale, consiliere pentru gestiunea obiectivelor de 
performanta ale sportivului  
 elaborarea de noi mijloace de evaluare si intervenŃie pentru creşterea performantei 

sportive  
4. Personalitatea sportivului - Conceptul de personalitate vine de la cuvântul etrusc 

„persona” care înseamnă „mască” şi rolul jucat de actor pe scenă, omul fiind considerat ca o 
totalitate bio-psiho-socială. Personalitatea umană este o rezultantă a factorilor biologici 
ereditari, a factorilor ce Ńin de dezvoltarea psihică individuală şi a celor de natură socială. (1 M. 
Epuran, I. Holdevici – „Compendiu de psihologie pentru antrenori”, 1980) In urma cercetărilor 
s-a ajuns la concluzia că atingerea nivelelor mari de performanŃă sunt relaŃionate nu numai de 
calităŃile motrice ale unui sportiv, ci şi de trăsăturile de personalitate ale sportivului compatibile 
cu exigenŃele şi tensiunea psihică generată de competiŃia sportivă. 

Personalitatea umană reprezintă un sistem de trăsături generale şi relativ stabile, care 
definesc un anumit individ, făcându-l să se deosebească de ceilalŃi. 

5. Solicitare psihica. Prin solicitare psihica înŃelegem măsura in care întregul sistem 
psihocomportamental este mobilizat pentru rezolvarea unei situaŃii, care se prezintă ca sarcina 
sau obligaŃie.  

Sportivul este considerat ca fiind „în situaŃie”, într-un spaŃiu psihologic in care trebuie sa se 
mişte si in care întâlneşte obstacole pe care trebuie sa le depăşească. El va fi privit in întreaga 
lui capacitate reala si/sau  potenŃiala biologica si psihologica.  

6.    Pregătirea tehnică este ansamblul de cunoştinŃe tehnice (în cazul nostru, bazele generale 
ale tehnicii judo) de care dispune cineva. (după DEX, 1998) 

7.   Mijloace tehnologice. Ansamblul de exerciŃii, operaŃii, utilizate în scopul obŃinerii unei 
anumite performanŃe. (după DEX, 1998) 

Mijloacele sunt exerciŃii care asigură calitatea instruirii. 
Tehnologia este o noŃiune împrumutată din domeniul activităŃilor productive ale vieŃii 

sociale şi are două înŃelesuri distincte: 
 - Cunoaşterea fenomenului prin intermediul tehnicilor (ansamblul de instrumente, 

metode, norme) utilizat în activităŃile productive; 
 - Totalitatea metodelor, mijloacelor şi tehnicilor de prelucrare a materialelor, materiilor 

prime şi a datelor (cifrice, informaŃiilor ş.a.) (după DicŃionar de Sociologie, Bulai, A., 1993, p.637) 
 

CalităŃile psihice necesare sportivilor judoka de performanŃă se împart in trei grupe: volitive, afective şi 
intelectuale 

CalităŃile psihice volitive ( 30%) sunt: 
� curaj ( dârzenie ); 
� hotărâre ; 
� iniŃiativă ( activism ); 
� perseverenŃă. 

Deoarece judo-ul ca sport de performanŃă presupune eforturi intense, in condiŃii de 
oboseală accentuată şi chiar stress in antrenamente şi competiŃii, este impetuos a se insista pe 
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educarea la nivel maxim a acestor calităŃi, proces ce se realizează in cadrul antrenamentelor prin 
crearea unor condiŃii cu grad sporit de dificultate pe care sportivii judoka trebuie să le depaşească. 
Aceste condiŃii pot fi:  

♦ efectuarea unor reprize de randori cu parteneri mai grei sau mai puternici; 
♦ trasarea sarcinii de a obŃine victoria în angajări de antrenament prin ippon sau prin 

descalificarea adversarului; 
♦ susŃinerea unor reprize de randori cu schimbări de parteneri; 1 -postarea judocanului în 

situaŃii dificile: fixări, ştrangulări sau luxări din care I trebuie să iasă cu orice preŃ; I -
execuŃia unor serii de uchikomi în condiŃii de oboseală; 

♦ organizarea unor antrenamente de pregătire fizică generală în condiŃii dificile (alergări 
prin zăpadă, ploaie, frig, căldură mare); 

♦ organizarea unor antrenamente cu volum şi intensitate mare de lucru. 
 
CalităŃile psihice intelectuale ( 45%) sunt: 

� atenŃia; 
� gândirea operativă (creativitatea); 
� viteza de decizie (anticipare-intuiŃie); 
� memoria; 
� imaginaŃie.  

Sportivii au deja o zestre genetică in acest sens, dar şi aceste calităŃi intelectuale pot fi create, 
prelucrate, dezvoltate la un nivel inalt în cadrul procesului de antrenament prin mijloace adecvate:  

♦ reprize de yaku-soku-geiko cu sarcini precise; 
♦  urmărirea în angajare a unor judocani de valoare şi observarea subtilităŃilor tehnico-

tactice ale acestora; 
♦  reprize de randori cu sarcina de a executa numai contraatacuri la greşelile partenerului; 
♦  organizarea de angajări tip randori, prezenŃa unor stimuli perturbatori (strigăte ale 

coechipierilor, muzică la intensitate mare, indicaŃii eronate ale antrenorului); 
♦  crearea unor situaŃii la care judocanul să găsească cea mai bună soluŃie de apărare sau 

contraatac; 
♦  analiza propriilor greşeli tehnico tactice în urma unor angajări din antrenament sau chiar 

din concurs (shiai); 
♦ schimbarea tacticii în timpul luptei prin schimbare repetată a partenerilor (aceştia având 

particularităŃi cât mai diferite). 
 

CalităŃile psihice afective ( 25%) sunt: 
� stabilitatea emoŃională; 
� vigilenŃă ( responsabilitate); 
� dăruire în luptă. 

Pentru dezvoltarea calităŃilor psihice afective judokanii vor fi puşi în cadrul 
antrenamentelor să rezolve o serie de situaŃii reale sau artificial concepute de antrenor: 

♦ organizarea de reprize randori cu parteneri asupra cărora judocanul să-şi 
impună superioritatea; 

♦ alegerea unor parteneri  cărora  li  se  pot  executa  procedeele  preferate  ale 
judocanului în cauză; 

♦ organizarea unor reprize de randori cu timp redus fără ca judocanii să ştie acest 
lucru; 

♦ sublinierea importanŃei unui concurs prin prisma implicaŃiilor pe care le are 
rezultatul luptei (clasament, promovare, retrogradare); 

♦ stabilirea obiectivelor de performanŃă împreună cu sportivul; 
♦ stabilirea unor sarcini individuale de antrenament şi controlul îndeplinirii lor. 

M. Epuran (1980) introduice notiunea de “asistenta medico-psihologica si sociala”, care 
consta în: 

1. conducerea si controlul activitatii sportivului in antrenament, concurs si 
refacere, care consta din indrumarea si supravegherea activitatii si culegerea 
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de informatii asupra ei; evaluarea acesteia dupa criterii stiintific stabilite si 
decizia de corectare a comportamentului sportivului, cand este cazul; 

2. diagnoza medicala si psihologica, ca baza indispensabila pentru: 
compararea indicatorilor individualitatii sportivului cu modelele elaborate 
pentru ramurile de sport, pentru diferite varste si sexe; elaborarea masurilor 
profilactice si psihoprofilactice; stabilirea masurilor terapeutice in caz de 
imbolnaviri, accident, esec; 

3. indrumarea individualizarii activitatii din antrenament, concurs, activitati 
profesionale, sociale, familiale si de timp liber, in colaborare cu antrenorul 
si cu alti factori; 

4. consiliere, sfatuire in directiile competentei specifice, fie spontan, fie la 
cererea celor interesati; 

5. contributia la intregul proces educativ pentru realizarea personalitatii 
complexe a sportivului. Avand de-a face cu indivizi supradotati, psihologul 
va putea contribui esential la valorificarea aptitudinilor lor, ca si la realizarea 
unui echilibru care se cere asigurat atunci cand accentuarea inzestrarii este 
unilaterala si reclama compensare; 

6. participare la actiunile selectiei initiale si succesive, ajutand tehnicienii in 
stabilirea celor mai judicioase criterii de decizie, in care cerintele sportului 
sunt corelate cu particularitatile individuale ale sportivului in viziunea 
diacronica si prognostica. 

Dintre cele mai utilizate şi eficiente mijloace specifice pregătirii psihologice pentru 
concurs enumerăm: 

- discuŃii individuale cu sportivii; 
- antrenamente în condiŃii de concurs (cu public şi arbitrii oficiali); 
- fixarea unor sarcini concrete de îndeplinit, 
- furnizarea de informaŃii cât mai concrete despre adversari; 
- convingerea judocanului că este în formă sportivă; 
- analiza critică a propriei comportări în angajările de antrenament; 
- însuşirea unor procedee noi şi verificarea lor în randori; 
- antrenament mintal. Procese psihice specifice în judo 

In prezent, psihologii sportivi, aproape în unanimitate, au ajuns la concluzia că în 
procesul de antrenament se desprind două moduri de pregătire psihologică: 

- pregătire cotidiană; 
- pregătire nemijlocită pentru o anumită competiŃie. 

Psihologia sportului duce la o inŃelegere mai bună a aspectelor performanŃei. Psihologia 
sportului reprezintă un studiu al factorilor psihologici care afectează performanŃa in sport, 
indiferent de natura acestuia şi este o ştiinŃă care inŃelege obstacolele mentale care ar putea sta 
in calea atingerii scopurilor propuse. Principiile psihologiei sportului sunt bazate pe conexiunea 
dintre minte şi corp. De asemenea, din principiile psihologiei sportului emerge conceptul de 
pregătire mentală in sport. In loc de a folosi psihologia sportului ca o metodă de a ajuta in 
rezolvarea problemelor sportivilor, noua direcŃie este de folosire a capacităŃilor mentale ca parte 
a antrenamentului pentru toŃi sportivii. Conceptul de pregătire mentală a luat avânt cu adevărat 
in anul 1990. Si acum, sportivii (judoka, luptători, wrestleri, etc) de peste tot in lume incep să 
aprecieze  că timpul devotat pregătirii mentale si antrenamentului mental se merită pe deplin. 

CompetiŃiile de azi atrag sportivi de niveluri de fitness similare precum şi de regimuri de 
antrenament similare. A câştiga impotriva unui adversar la fel de formidabil poate fi o incercare 
grea. Cu toate acestea, antrenamentul mental este un avantaj competiŃional care poate propulsa 
un sportiv inaintea celorlalŃi. In timp ce adversarul poate folosi şi el la rândul lui tehnici de 
antrenament mentale, diferenŃa se regăseşte in cât de bine atleŃii inŃeleg şi aplică aceste tehnici. 
Cu cât se aplică mai bine aceste deprinderi cu atât există un avantaj mai mare pe saltea. 

Pregătirea mentală poate ajuta luptătorii să depăşească frica, gânduri negative, motivaŃia 
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slabă ş.a.m.d. Programele de antrenament de tip minte-corp sunt cu atât mai eficiente cu cât 
sunt folosite intr-un mod regulat şi cu cât sunt aplicate mai consistent. De asemenea, un prim 
pas este de a recunoaşte nivelele de motivaŃie slabe, nivelele de stress, efectele factorilor 
inconjurători asupra sportivului, implicit asupra performanŃei sportive.  

ImportanŃa Pregătirii Mentale 

Se ştie că mintea direcŃionează acŃiunile noastre, iar că gândurile preced acŃiunile. Pentru a 
stabili un nivel performanŃial pe saltea, pregătirea mentală este cheia. Când se vorbeşte despre 
incălzirea dinaintea rutinei sesiunilor de antrenament, aceasta nu se referă doar la  incălzirea 
fizică. Incălzirea, mai nou, implică procese de gândire, stări mentale şi stări emoŃionale. 
Beneficiile aşa zisei incălziri mentale sunt după cum urmează: 

� Intăreşte  confidenŃa in infruntarea competiŃiilor; 
� Ajută in deŃinerea controlului peste procele de gândire;  
� Concentrează mintea in realizarea eficientă a rutinei din timpul 

antrenamentului/competiŃiei; 
� CondiŃionează mintea să fie atentă şi alertă; 
� Ajută in planificarea mişcărilor pentru a penetra apărarea adversarului 

intr-un mod eficient; 
� Ajută in distrugerea barierelor mentale şi temerilor care ar putea dăuna 

performanŃei. 

ContribuŃia Pregătirii Mentale la pregătirea generală 

Adesea se pune intrebarea – din 100% ce procent poate fi atribuit pregătirii mentale, pregătirii 
fizice, practicii şi tehnicii? Cu alte cuvinte pregătirea mentală constituie o diferenŃă 
semnificativă? 

Este imposibil să se facă o distincŃie clară. Fiecare aspect al antrenamentului sportiv reprezintă 
un ingredient care contribuie la implinirea oricărui sportiv. Aceste ingrediente sunt importante 
in aceeaşi măsură, şi toate converg către o bună performanŃă. Pe scurt, aceste aspecte aduc o 
contribuŃie unică  jocului. Problema se pune in sensul cum aceste ingrediente sunt folosite de 
către sportiv. (Sursa: The Grappling Blueprint, http://www.lloydirvinlive.com) 

J Andrew Yiannakis, un specialist preocupat de ştiinŃa judo afirmă că pregătirea mentală este la 
fel de importantă ca şi pregătirea fizică şi ajută sportivul in atingerea obiectivelor sale.  

Pregătirea psihologică are un impact direct asupra unor componente cum ar fi: 

(I) MotivaŃie 
(II) Incredere in propria persoană  
(III) Concentrare/ focus  
(IV) Unitate minte-corp (armonie interna)  
(V) Armonie interpersonală 

Acestea sunt, desigur, componentele de bază, fără de care sportivul judoka nu poate atinge 
puterea interioară, generatoare de performanŃă. (Principles of Warm-up for Judo and 
Jujutsu by Andrew Yiannakis, PhDs  

http://atja.org/Articles/Principles_of_Warmup_for_Judo_and_Jujutsu.htm) 

MotivaŃia. ,,Motivele sunt cauzele conduitei noastre, mai exact cauzele interne ale 
comportamentului,,  A. Cosmivici, 1998, pag. 199.  

,,MotivaŃia este o stare ce energizează comportamentul si ii ofera o directie. Este trăita 
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subiectiv sub forma unei dorinŃe constiente,, Atkinson & Hilgard, 2005, pag. 507,  
După clasificarea pe care o face V.B. SvarŃ şi S. V. Hruşcev, citaŃi de M. Epuran, 

(Psihologia Sportului de PerformanŃă, 2008, pag. 45), referitoare la factorii realizării 
rezultatului sportiv, motivaŃia se situează după ereditate, aptitudine, antrenament şi înainte de 
pregătire şi record personal. 

TrebuinŃele şi motivele generează atitudini diferite ca direcŃie, intensitate, complexitate, faŃă 
de sine, de alŃii, de lucruri, idei,  fapte, etc.  

Făcând o combinaŃie intre trebuinŃe şi motive rezultă următoarea schemă (M. Epuran, I. 
Holdevici, F. Tonita, Psihologia Sportului de PerformanŃă, 2008, pag. 137) 

 
 

TREBUINTE MOTIVE 
ATITUDINI (DINAMIZOR REGLATOARE) 
Afective Intelectuale Motric 

(comportamentale) 
Personalitate 

- emoŃii 
- sentimente 
- pasiuni 

- convingeri 
- credinŃe 
- opinii 
- interese 

- preoperatorii 
- posturi 
- Ńinute 

- agresivitate 
- dominaŃie 
- supunere 

FaŃă de:  sine, alŃii, idei, lucruri, evenimente 
 
MotivaŃia de realizare este influenŃată de cinci factori M. Epuran, I. Holdevici, F. Tonita, 

Psihologia Sportului de PerformanŃă, 2008, pag. 139): 
1. Factorii de personalitate: fiecare individ este impulsionat de dorinŃa de realizare 

a succesului şi de evitare a eşecului. 
2. Factorii situaŃionali: se exprimă in probabilitatea de succes in situaŃie sau sarcină 

şi stimularea produsă de valoarea succesului. 
3. TendinŃele care rezultă din combinarea factorilor de personalitate şi situaŃie, şi 

anume expectaŃia de succes şi evitarea eşecului. 
4. ReacŃiile emoŃionale: toŃi sportivii doresc să trăiască sentimentul de mândrie şi 

să reducă sentimentul ruşinii;  
5. Comportamentul de realizare, ca un rezultat al interacŃiunii celor patru factori 

enumeraŃi. 
 

Utilizarea Psihologiei Sportului pentru a imbunătăŃi motivaŃia in judo: (Mike Buckle, 
http://www.usja-judo.org/GrowingJudo/GrowingJudo2009_07.pdf) 

Două mari probleme se ridică in domeniul sportului şi anume abandonul sportivilor şi 
dezvoltarea abilităŃilor. MulŃi antrenori se întreabă care ar fi cea mai bună metodă pentru a reŃine 
sportivii, in timp ce acesta predă importanŃa efortului, dezvoltarea abilităŃilor şi competitivitatea, in 
acelaşi timp cu încercarea de a maximiza plăcerea de a face sport. De peste 25 de ani, cercetători 
de pretutindeni au explorat aceste întrebări şi au venit cu o serie de recomandări privind 
optimizarea motivaŃiei sportivilor. Copii sportivi dezvoltă diferite orientări motivaŃionale. Aceste 
orientări se dezvoltări sunt dezvoltate pe deplin in jurul vârstei de 12 ani. Sportivii pot fi orientaŃi 
pe propria persoană (ego-oriented) sau orientaŃi spre sarcinile pe care le au de îndeplinit ( task-
oriented). 

O persoană orientată spre propria persoană simte că are succes atunci când este mai bună 
decât alŃii, căutând strategii pentru a câştiga (uneori chiar prin trişare), neegalând efortul cu 
succesul. Acest tip de persoană încearcă să reuşească dar cu efort minim, de multe ori având 
rezultate slabe. In aceste condiŃii aceşti sportivi pot experimenta anxietate, concentrare redusă in 
timpul competiŃiilor, efort redus, iar in cele din urmă renunŃarea. 

Un sportiv task-oriented se simte confident când însuşesc o tehnică nouă, o abilitate pe care 
au realizat-o corect. Ei muncesc din greu pentru a-şi îmbunătăŃi abilităŃile şi performanŃa. Ca 
urmare sportivii task-oriented tind să fie mai motivaŃi intrinsec, şi au o atitudine pozitivă faŃă de 
activitatea sportivă, deci e mai puŃin probabil ca aceştia să experimenteze sentimente de îngrijorare 
faŃă de greşeli sau de criticism. De-a lungul timpului, sportivii de acest gen au dat dovadă de 
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statornicie in sport, au căutat să fie implicaŃi şi mai mult in activitatea sportivă, au depus mai mult 
efort in realizarea obiectivelor.  

Antrenorii pot influenŃa  motivaŃia sportivilor prin climatul pe care il pun la dispoziŃia 
sportivului. Sunt două tipuri de climate motivaŃionale respectiv ego-climat şi task-climat. In task-
climat antrenorii pun accent pe îmbunătăŃirea abilităŃilor personale, învăŃarea prin cooperare iar 
sportivii simt că au un rol bine definit in cadrul echipei. In acest climat a câştiga este rezultatul 
muncii asidue şi a muncii de echipă. In climatele de tip ego, antrenorii încurajează rivalitatea intre 
echipe, recunoscând doar pe cei mai buni sportivi, şi pedepsind pe cei care au făcut greşeli.  
Concluziile cercetătorilor sunt că indiferent de nivelul sportivilor judoka, oferirea unui climat 
responsabil de tipul task-oriented este esenŃială pentru dezvoltarea unei motivaŃii optime, 
precum şi dezvoltarea deprinderilor pozitive in judo. 

O problemă comună in sportul pentru tineret este aceea că, copiii se specializează prea 
devreme şi devin angrenaŃi in climate competiŃionale şi de antrenament de tip ego. Aceasta 
poate fi un obstacol in procesul de invăŃare a noilor deprinderi, astfel că ei adoptă obiective  
ego-oriented petrecând mai mult timp in antrenamente decât in dezvoltarea abilităŃilor sportive.  

Pe măsură ce sportivii judoka avansează către sporul de elită, climatele de antrenament 
(centrele naŃionale de antrenament) se transformă din tipul task in tipul ego, ceea ce e de inŃeles 
deoarece se pune o mare valoare 
 pe a câştiga. De aceea, antrenorii se recomandă ca antrenorii sportivilor de elită să facă eforturi 
in a crea climate de tip task pentru a contracara posibilele efecte negative ale climatului de tip 
ego. Această strategie poate imbunătăŃi dorinŃa sportivilor de a reuşi şi totodată reduce stressul 
din timpul antrenamentelor şi competiŃiilor. 

Intr-un studiu recent privind sportivi judoka francezi de elită, cercetătorii au examinat 
diferenŃe intre cei care au persistat in antrenamentele naŃionale faŃă de cei care au renunŃat din 
cauza climatelor motivaŃionale. S-a observat că un climat puternic ego nu a fost neapărat in 
detrimentul procesului de instruire atâta timp cât  un climat de tip task a fost stabilit in paralel. 

Scopul cercetării îl reprezintă optimizarea pregatirii psihologice in cadrul antrenamentelor 
de judo prin promovarea unor metode şi mijloace ale psihologiei sportive moderne, 
îmbunătăŃirea performanŃelor sportive la nivelul sportivilor judoka, implementând şi optimizând 
strategiile de antrenament prin utilizarea unor programe specializate. De asemenea se 
cerceteaza efectele benefice pe care le au aceste strategii asupra sportivului atât din perspectiva 
performanŃei la care aspiră cât şi din perspectivă socială, sportivul fiind totodată membru al 
comunitatii. 
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                   9.2. CONTRIBUTIILE POTENTIALE RAPORTATE LA CELE MAI RECENTE REALIZARI EXISTENTE IN FLUXUL  
                           PRINCIPAL DE PUBLICATII. 

 

In fluxul principal de publicatii tema propusa nu se regaseste, in directia in care noi ne-am propus SĂ actionam, dar am gasit o 
parte din informatiile ce pot constitui baza fundamentala teoretica. Pregatirea psihologica, chiar daca in ultimii ani i s-a 
recunoscut valoarea, inca nu reprezinta o necesitate acceptata de majoritatea antrenorilor, la toate categoriile formative şi  de 
varsta.  Valoarea ştiinŃifică a temei abordate este conferită de scopul cercetării care vizează obŃinerea de finalităŃi reale, 
concrete, pe care le putem realiza în vederea promovării pregătirii psihologice ca si componenta permanenta a procesului de 
pregătire in vederea obŃinerii performanŃei sportive la judo. Măsura in care activitatea ştiinŃifica in domeniu, prin rezultatele 
obŃinute deja, creează premizele îndeplinirii obiectivelor de cercetare din cadrul programului, rezultatele cercetării vor 
completa exemplele de bună practică în optimizarea  pregătirea sportivilor prin manipularea variabilelor independente 
identificate de noi în pregătirea psihologică.   

 
 
 
 
 

  9.3. OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE DE CERCETARE DIN  CADRUL PROGRAMULUI: 
 

ETAPA Obiective 
(Denumirea obiectivului) 

 

Activitati asociate * * Perioada Valoarea solicitata 
pe activitati 
(RON) *** 

 I.1.1 Documentare privind inteligenta 
emoŃională  

150 

I.1.2. Documentare privind raŃionalitatea 
şi emoŃionalitatea 

150 

I.1.3. Documentare privind concepŃiile 
de pregătire în antrenamentul de judo 

150 

I.1.4. ParticularităŃile sistemului de 
selecŃie în judo 

150 

 I.1 Fundamentarea teoretica 
si metodologica a cercetarii 

I.1.5 Elaborarea, multiplicarea şi 
aplicarea chestionarului pentru realizarea 
primului studiu “ Studiul privind 
concepŃia antrenorilor cu privire la 
pregătirea psihologică în judo”.  

Prezent -20 mai 2010, 
şi cuntinuă pana la 
definitivarea tezei 

50 

 I.2.1  Elaborarea raportului de cercetare 20 mai  -10 iunie 2010 

I.2.2  Definitivarea raportului de 
cercetare 

10-15 iunie2010 

 
 
 
   I  

 
I.2   Raport I de cercetare 
 

I. 2.3  SusŃinerea raportului de cercetare 15 iunie 2010 

 

 
a-II -a 

  
II.2  Realizarea studiului constatativ  

I.1.1. Multiplicarea testelor  pentru  
realizarea celui de-al doilea studiu. 

15 martie 2010  
150 
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II.1.1. Alegerea subiecŃilor 

II.1.2. Aplicarea testelor şi a probelor de 
evaluare antropometrică şi aptitudinală   
II.1.3. Stabilirea metodelor de analiză 

II.1.4. Analiza şi interpretarea 
rezultatelor 
II.1.5. Studiu privind manifestarea 
tendinŃei de reacŃie predominant 
raŃională sau predominant emoŃională şi 
a inteligenŃei emoŃionale la adolescenŃii 
de 15-16 ani din judo 

 
 
 
 

II.2.1  Elaborarea raportului de cercetare 
 

1 -30 septembrie2010 

II.2.2. Elaborarea intervenŃiei aplicative 30-10 octombrie 2010 

II.2.3 Definitivarea raportului de 
cercetare 

1-10 octombrie 2010 

 
 
 
 

II.2. Raport II de cercetare 
 

II.2.4  Sustinerea raportului de cercetare 16 octombrie 2010 

 
 
 
 

III.1.1 Stabilirea cadrului operaŃional 
(metode de cercetare, ipoteze, subiecŃi 
loc de desfăşurare model de intervenŃie 
aplicativă)   

20 octombrie 2010  

III.1.1  Derularea programului   

III.1.2 Testatea finală  

III.1.3 Analiza şi prelucrarea datelor  

III.1. Pregatirea si realizarea 
experimentului  propriu-zis 

III.1.4 Prezentarea rezultatelor 

 

III.2.1 Participarea la conferinte 
nationale si internationale de specialitate 

 

III.2.2 Publicarea rezultatelor obtinute in 
reviste de specialitate 

 

III.2.Valorificarea rezultatelor 
cercetarii 
 

III.2.3. Prezentarea rezultatelor  in cadrul 
sedintelor de lucru cu antrenorii 

1 nov 2010- 
-1 martie 2011 

 

III.3.1  Elaborarea raportului de 
cercetare 

2- 20 martie2011 

III.3.2  Definitivarea raportului de 
cercetare 

20-25martie2011 

 
 
 
a-III -a 

III.3. Raport de cercetare 

III.3.3  Sustinerea raportului de cercetare 30 martie 2011 

 
 
 

a-IV-a         FINALIZAREA TEZEI IV.1. Finalizarea tezei de doctorat 
VI.2 Inaintarea tezei de doctorat 
VI.3.Sustinerea tezei de doctorat in 
catedra 
VI.4. Sustinerea publica a tezei de 
doctorat 

30 martie-19iulie2011 
20 iunie 2011 
 iulie 2011 
 
septembrie 2011 

 

 

 

*       Se completeaza pentru toti anii financiari pentru care s-a solicitat finantarea; 
* *  Activitatile de cercetare, corespunzatoare obiectivelor stiintifice,  delimiteaza fazele/etapele atingerii  
         obiectivului.   
 Fiecărui obiectiv ii corespund mai multe activităŃi de realizare; fiecărei activităŃi ii corespunde o  
          valoare  
* * *   Suma valorilor solicitate pentru ansamblul activităŃilor unui an trebuie sa corespunda valoric si ca 
           structura bugetului anului respectiv. 

 
 

    9.4. MODUL DE VALORIFICARE/DISEMINARE A REZULTATELOR CERCETARII (PUBLICAREA DE ARTICOLE,  
                PARTICIPAREA LA CONFERINTE, FINALIZAREA LUCRARII DE DOCTORAT) 

 

 
- participare la conferinŃe, congrese si sesiuni ştiinŃifice; 
- prezentarea unei prelegeri la consfătuirea antrenorilor; 
- publicarea de articole in reviste de specialitate si in volumele realizate la diferite manifestări ştiinŃifice. 
- realizarea unui îndrumar metodic: 
- elaborarea unei cărŃi. 
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11. Activitatea stiintifica/artistica  a titularului de program:    
 
 
                11.1. PREMII OBTINUTE LA MANIFESTARI STIINTIFICE/ARTISTICE. 
 

 

 
 
 

     
 11.2. PARTICIPAREA CU LUCRARI LA SESIUNI DE COMUNICARI STIINTIFICE/ARTISTICE.  
 

1. Sava Mihai Adrian,   Sava Mihai, Possibilities to achieve the practise at physical education, classes V-VIII, 
the third link, Medicina Sportivă Journal of Romanian Sports Medicine Society, Supplement 2. Physical 
exercisees a complex and modern way to  promotre healthy living, ISSN 1841-0162, 22-25 octombrie, 
Craiova-2009. 

2. Sava Mihai Adrian, Gorgan Carmina Mihaela, Study Regarding the Development of the Speed of Reaction 
of Students from  the IX-XII Classes, EducaŃia fizică şi sportul în contemporaneitate, ISSN 2065-7856,  

       Bucuresti-2009. 
3. Sava Mihai Adrian,Sava Mihai, International scientific conference perspectives in physical education and 

sport, Ovidius Universiti Press, ISBN 978-973-614-501-8, Constanta-2009. 
4. Sava Mihai Adrian,Dobrescu Tatiana, Study regarding the elaboration of a model of planning the training 

for handball special classes, The Annals of the University ,,Dunărea de Jos”, Galații  Physical education and 
sport management, ISSN 1454-9832, Galați-2009 

5. Ungureanu Nicolae, Sava Mihai Adrian, Content of the model for heating at the children players of rugby-
age particularities, Scientific report series physical education and sport, ISSN 1453-1194,  Pitesti-2009   

6. Dobrescu Tatiana, Sava Mihai Adrian, Study regarding the pupils options for performing free time activities 
in the rural environment, The Annals of the University ,,Dunărea de Jos”, Galații  Physical education and 
sport management ISSN 1454-9832, Galați-2009 

7. Sava Mihai Adrian, Studiu privin nevoia de asistenta psihopedagogica la antrenamente si competitii a 
sportivilor juniori I din sporturi individuale si jocuri sportive,  Volumul ConferinŃei internaŃionale „ 
Creativity and competition, european attributes of scientific and sport manifestation  ” Ed. „Dunărea de jos” 
GalaŃi, ISBN 978-973-8937-44-4, Galati-2008.     

8. Sava Mihai Adrian, Strategii de dezvoltare a sportului pentru toti in randul comunitatii, GYMNASIUM 
Revista de educatie fizica si sport ,, Qualitativ strategies for improving of the academic educational 
system in a European vision ” Ed. Pim Iasi, ISSN 1453-0201, 28,29.noiembrie, Bacau-2008. 

9. Rata Gloria, Sava Mihai Adrian,  Studiu privind implicarea profesorilor si antrenorilor titulari din 
Educatie fizica si spot in formarea profesionala continua,  CONFERINTA STIINTIFICA NATIONALA 
IN DOMENIUL STIINTEI SPORTULUI”Ed. CSSR si Institutul National de Cercetare pentru Sport, 
ISSN: 1842 - 46782008,VIII,178, Bucuresti-2008. 

10. Gorgan Carmina Mihaela,Sava Mihai Adrian, Studiu privind activitatile sportiv-recreative in combaterea 
obezitatii, International Conference of Physical Activity and Sport Sciences,,CONTEMPORARY 
PARADIGMS OF SPORT SCIENCE”Ed. Risoprint, ISBN 978-973-751-926-9,Cluj – Napoca-2008. 
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          PN –II–RU–TD–2008–3   
 

 
 

 

CERERE DE FINANTARE PENTRU PROIECTE DE CERCETARE   

PENTRU TINERI DOCTORANZI 

 
 
1. Date personale ale directorului propunerii de proiect: 
1.1. Nume:                  LICA 

1.2. Prenume:         MARCELINA ELIANA 

1.3. Data nastere (ZZ/LL/AN):       13   5   1981 

1.4. Anul absolvirii universitatii:  2004 

1.5. Adresa:       STR. N. IORGA, BL. A64, AP. 13, CRAIOVA 

1.6. Telefon:       0721287478 

 1.7. Fax:             

1.8. E-Mail:       dragomirfefs@yahoo.com 

 
 
 

          2. Date referitoare la programul de doctorat: 
 2.1. Forma de invatamant:  doctorat fara frecventa                                                                     

(selectati) 

 2.2. Anul in care a fost admis la doctorat:  2008 

 2.3. Codul Institutiei Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat: 

 60                                                                 [ A se vedea ANEXA 1 ] 

 2.4. Denumirea  Institutiei Organizatoare de   
         Studii  Universitare de Doctorat :       

 UNIVERSITATEA DIN PITESTI, FACULTATEA DE 
EDUCATIE FIZICA SI SPORT  
                                               [completati denumirea institutiei] 

 2.5. Data prevazuta pentru sustinerea tezei de 
doctorat  (Luna / Anul):         

         2011    
                                             

 2.6. Coordonatorul de doctorat:   

        2.6.1. Nume:            GEORGESCU 

        2.6.2. Prenume:        LUMINITA 

       2.6.3. Adresa:             

       2.6.4. Telefon:        

        2.6.5. Fax:             

        2.6.6. E-Mail:             

ROMANIA 
 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului 
 

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica  
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 2.7. Denumirea  Institutiei Organizatoare de 
Studii Universitare de Doctorat in 
cotutela:                  (daca este cazul)        

      

 2.8. Coordonatorul de doctorat in cotutela:  

        2.8.1. Nume:                  

        2.8.2. Prenume:              

        2.8.3. Adresa:        

        2.8.4. Telefon:        

        2.8.5. Fax:        

        2.8.6. E-Mail:        

 2.9. Denumirea institutiei  de invatamant superior 
          sau de cercetare unde este angajat  
          doctorandul:  

                
        [se completeaza numai pentru doctoranzii  fara  frecventa] 
 

    [si se ataseaza document doveditor al incadrarii pe un post de        

      cercetare                                          -  notata cu ANEXA 2 ]                

 
  
  
    3. Titlul lucrarii de doctorat:                                                                                    (Max 200 caractere) 

CONTRIBUTII LA OPTIMIZAREA PREGATIRII FIZICE A VOLEIBALISTILOR JUNIORI BAZATE PE 
EVALUARI NEUROMUSCULARE 

 
 
 
 
 

          4. Termeni cheie:  (Max  5 termeni)                                                            Introduceti  un singur  termen pe camp. 

1 1 EVALUARE NEUROMUSCULARA 

2    PERFORMANTA SPORTIVA 

3    PREGATIRE FIZICA 

4    VOLEI 

5    CAPACITATE  MOTRICA 

 
 
 
 5. Incadrarea  proiectului in domeniile de expertiza:    

COD COMISIE COD  SUBCOMISIE COD  DOMENIU 

     3    (selectati) 3K 58 
                       

           [Pentru cod: Comisie/Sucomisie/Domeniu  A se vedea ANEXA 3] 
 
 
 
             6.  Durata proiectului (max. 18 luni):                                                                   (selectati)         
 
 
 
 
  

 7.  Rezumatul proiectului:                                                                                   (Max 2000  caractere) 
PROIECTUL DE CERCETAREA PE CARE IL PROPUNEM URMARESTE ELABORAREA UNEI METODE  
ORIGINALE DE OPTIMIZARE A PROCESULUI DE PREGATIRE FIZICA BAZATA PE EXPLORARI 
NEUROMUSCULARE, IN VEDEREA MAXIMIZARII CAPACITATII DE PERFORMANTA IN VOLEI.  
OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE CERCETARE VIZEAZA DETERMINAREA PERFORMANTELOR 
NEUROMUSCULARE SI A NIVELULUI CAPACITATII MOTRICE A VOLEIBALISTILOR JUNIORI CARE SA 

18 
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STEA LA BAZA ELABORARII SI APLICARII DE PROGRAME SPECIFICE MENITE SA CONTRIBUIE LA 
IMBUNATATIREA PERFORMANTEI SPORTIVE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Programul de doctorat: 
 

          8.1.  Programul de doctorat: 
 

 [Se anexeaza copie si format electronic (scanat) dupa programul de doctorat din care sa rezulte in clar situatia 
examenelor sustinute si admiterea in etapa a doua a studiilor doctorale – programul de cercetare stiintifica, precum 
si documentele care atesta intreruperea sau prelungirea stagiului doctoral- daca este cazul     -  notata cu ANEXA 4] 

 
 
 

         8.2.  Stadiul tezei de doctorat: 
 

[Va rugam sa completati ANEXA 5] 
 
 
 

             8.3.  Recomandarea conducatorului de doctorat: 
[Se anexeaza recomandarea conducatorului de doctorat   -  notata cu ANEXA 6] 

 
 

                                                    
 
 

 

 
8.4. Prezentarea lucrarii de  doctorat: 

[Va rugam sa completati max. 10 pag in  ANEXA 7] 
 

 

    
  
  9. Structura bugetului *:     

NR. 
CRT 

 
DENUMIRE CAPITOL BUGET 

VALOARE 

2008** 
(lei) 

VALOARE 

2009** 
(lei) 

TOTAL 

VALOARE 
(lei) 

1. CHELTUIELI DE PERSONAL   ***  
                     -  max. 850 lei/luna net si contributiile 
                        datorate de angajat si angajator 

8000 10100 18100 

2. 
CHELTUIELI INDIRECTE  (regie) 

                    -   max 5% din valoarea proiectului 
500 500 1000 

3. CHELTUIELI DE DISEMINARE  

(diseminare rezultate obtinute si informare-
documentare) 

  

600 1000 1600 

4. CHELTUIELI DE MOBILITATI 

(vizite de studii, participari la manifestari 
stiintifice interne si internationale, cheltuieli de 
transport, cazare, diurna, taxa de participare) 

2000 3100 5100 

5. CHELTUIELI DE LOGISTICA 

(consumabile de laborator, echipamente, taxe de 

acces la infrastructura de cercetare a tertilor, etc) 
3000 1500 4500 

 TOTAL 14100 16200 30300 
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*     Structura de cheltuieli pentru proiect, defalcata pe activitati, destinatii si categorii, trebuie sa 
        respecte prevederile HG   1579/2002 

**   Se calculeaza in functie de numarul de luni, astfel :2008 - 8 luni, 2009 –10 luni 
*** Prin acest proiect se asigura un venit net suplimentar de max. 850 lei / luna pentru doctorand, ramas dupa  
       retinerea tuturor taxelor si contributiilor datorate de angajat si angajator, conform legislatiei in vigoare. 
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 10. Activitatea stiintifica a directorului propunerii de proiect:    
 

[Va rugam sa completati ANEXA 8] 
 
  
   

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA  

DATELOR CUPRINSE IN PREZENTA CERERE DE FINANTARE  

  
 CODUL Institutiei                                                         Codul trebuie sa fie identic cu cel de la punctul 2.3 (vezi ANEXA 1) 
 Organizatoare de Studii  
 Universitare de Doctorat: 
             

 DATA:       
 

      RECTOR/DIRECTOR, 
          (al institutiei organizatoare de doctorat) 
  Nume, prenume:      
  Semnatura: 
  Stampila  
 
       DIRECTOR EC./CONTABIL SEF, 
                                                                 (al institutiei organizatoare de doctorat) 
        Nume, prenume:      
        Semnatura: 
 
 
 

SEF CATEDRA/SEF LABORATOR 
Nume, prenume:      

Semnatura: 
 

 

DIRECTOR PROPUNERE DE PROIECT, 
Nume, prenume:LICA, MARCELINA ELINA 
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                     ANEXA 5 

 

8.2. Stadiul tezei de doctorat:    
 

      
SUBSEMNATA LICA MARCELINA ELIANA IN PREZENT A INCHEIAT TREI SEMESTRE 
REPREZENTAND PROGRAMUL DE PREGATIRE UNIVERSITARA AVANSATA (SEMESTRUL I si II) SI 
MODULUL DE PREGATIRE COMPLEMENTARA NR 3 (SEMESTRUL III). 
REFERITOR LA TEZA DE DOCTORAT AM PARCURS URMATOARELE ETAPE: 
STUDIEREA DISCIPLINELOR DE SPECIALITATE SI COMPLEMENTARE ACESTUI DOMENIU. 
EVALUAREA STADIULUI ACTUAL AL CUNOASTERII IN DOMENIUL TEMEI, PE PLAN NATIONAL SI 
INTERNATIONAL.  
COLECTAREA MATERIALELOR SI A INFORMATIILOR NECESARE  DEMARARII 
EXPERIMENTULUI PILOT 
STABILIREA GRUPELOR DE SUBIECTI IN VEDEREA EFECTUARII EXPERIMENTULUI PILOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    ANEXA 6 
 

  8.3.   Recomandarea conducatorului de doctorat:    
      

[ Se anexeaza recomandarea conducatorului de doctorat- tiparit si in forma electronica (scanat)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 7 
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8.3. Prezentarea lucrarii de doctorat:    
Titlul tezei de doctorat este CONTRIBUTII LA OPTIMIZAREA PREGATIRII FIZICE A 
VOLEIBALISTILOR JUNIORI BAZATE PE EVALUARI NEUROMUSCULARE  . 
Scopul proiectului  
Scopul cercetarii noastre urmareste optimizarea tehnologiei de actionare in procesul de pregatire a 
juniorilor voleibalisti prin determinarea  celor mai eficiente mijloace de pregatire fizica precum si a 
sistemului de evaluare al acestei pregatiri. 
Ipoteza cercetarii.  
Optimizarea sistemului de evaluare propus de noi se poate constitui intr-un reglator obiectiv al procesului 
de pregatire in vederea dirijarii unui antrenament eficient al voleibalistilor juniori. 
Obiectivele cercetarii: 
- elaborarea de fise de evaluare a subiectilor inclusi in cercetare incluzand explorari neuromusculare si 
testarea capacitatii motrice; 
- intocmirea documentelor de programare si planificare pentru perioada aplicarii experimentului; 
- elaborarea mijloacelor de instruire (sau variabila independenta de lucru) pe care dorim sa le aplicam; 
- testarea initiala a subiectilor; 
-evaluarea rezultatelor si determinarea eventualelor disfunctionalitati pentru reorganizarea proiectului;  
- comunicarea partiala a rezultatelor; 
- desfasurarea experimentului in situatia creata: 
  - investigarea subiectilor 
  - prelucrarea datelor inregistrate si interpretarea lor 
  - formularea concluziilor pe etape de desfasurare a experimentului, teoretice si practice; 
- redactarea lucrarii; 
- comunicarea rezultatelor finale. 
 Sarcinile cercetării. In vederea derulării optime a cercetării ce face obiectul lucrării prezente, şi crearii 
unui cadru etalon stiintific, potrivit cunoştinŃelor acumulate si indrumarii permanente şi consecvente a 
coordonatorului stiintific, am considerat importantă realizarea următoarelor sarcini : 

1. stabilirea temei pentru cercetare; 
2. studierea literaturii de specialitate;  
3. formularea ipotezelor de lucru; 
4. stabilirea variabilei independente de lucru în experiment şi a modalităŃior concrete de lucru; 
5. stabilirea nivelurilor la care să fie testate variabilele independente; 
6. alegerea planului experimental; 
7. stabilirea subiecŃilor supuşi experimentului; 
8. intocmirea documentelor de planificare (fişe personale pentru fiecare subiect în parte); 
9. stabilirea nivelului iniŃial al capacitatii motrice prin parcurgerea probelor de control specifice de către 

subiecŃi; 
10. discutarea cu specialiştii din domeniu si imbunatatirea protocolului investigational; 
11. verificarea practică, în cadrul experimentului, a eficienŃei aplicării variabilei de lucru (experimentul pilot); 
12. reevaluarea dezvoltarii capacitatii motrice prin varianta imbunatatita a protocolului investigational; 
13. revizuirea proiectului de experiment; 
14. desfăşurarea reală a experimentului în situaŃia creată; 
15. centralizarea rezultatelor; 
16. prelucrarea şi interpretarea datelor; 
17. redactarea concluziilor şi propunerilor; 
18. prezentarea datelor în raportul de cercetare. 

Metodologia organizării experimentului: 
1. alegerea temei de cercetare; 
2. stabilirea scopul cercetării; 
3. definirea premisele cercetării; 
4. stabilirea ipotezele cercetării; 
5. stabilirea obiectivele cercetării ; 
6. stabilirea metodelor şi tehnicilor de cercetare: 

 6.1. studierea literaturii de specialitate; 
 6.2. observaŃia directă şi indirectă; 



PROIECTE DE CERCETARE PENTRU TINERII DOCTORANZI               TD -                            Cod: PO-01-Ed1-R0-F5 
 

78 

 6.3. metoda experimentală; 
 6.4. metoda măsurătorilor; 

6.4.1.Explorari fiziologice 
Permit investigarea potentialului biologic si fiziologic care ii confera sportivului abilitatea de a 
practica voleiul dar si aprecierea raspunsului la anumite structuri de antrenament. 
Din acest punct de vedere ne va interesa: 

a) Determinarea capacitatii de efort aerob si a reactivitatii cardiovasculare 
Aceasta evaluare  va cuprinde determinarea consumului maxim de oxigen prin proba Astrand, 
determinarea reactivitatii cardiovasculare prin proba Schellong. 
b)Determinarea puterii anaerobe 
c) Determinarea compozitiei corporale pentru determinarea procentului de masa active 
muscular, aspect ce poate fi corelat cu potentialul functional muscular evaluat prin investigatii 
neuromusculare 
d)Evaluare biomecanica va aduce informatii extreme de utile referitoare la functiile 
neuromusculare, forta musculara, mobilitate, coordonare. In acest sens propunem investigatii 
de tip: 
Izokinetic, investigatie ce ne va permite sa apreciem: 
forta musculara maxima,corelatia forta muscular viteza, amplitudine de miscare, acceleratie, 
existenta dezechilibrelor musculare, indexul de oboseala musculara 
Evaluarea fortei musculare si presiunii la nivelul membrului inferior, cu ajutorul platformei 
de forta-evaluare care ne va permite sa stim forta de reactie a solului dezvoltata in cursul  
diverselor protocoale de antrenament care implica dezvoltarea fortei explosive, aspect corelat 
cu rezultateleprobelor motrice specifice. 
Electromiografie-realizata in paralel cu investigatia izokinetica pentru a stabili corelatia intre 
forta musculara, viteza unghiulara, amplitudine articulara. 
Tensiomografia-metoda care ne va permite aprecierea tipului de fibre musculare, corelatia 
acestora cu simetria functionala si laterala la nivelul membrului inferior. Datele furnizate de 
aceasta metoda vor fi corelate cu rezultatel celorlalte investigatii ceea ce va permite modularea 
programului de antrenament muscular din cadru programului de pregatire fizica. 
Scopul tuturor acestor evaluari se indreapta spre urmatoarele directii, care vor trebui luate in 
considerare in programul de pregatire fizica: 
- evaluarea si antrenarea lantului kinetic al membrului inferior 
- identificare disfunctionalitatilor segmentare 
- identificare echilibrului muscular 
- estimarea stabilizarii dinamice  
- identificarea strategiilor compensatorii motorii necesare imbunatarii tehnico tactice 

       6.4.2. Teste motrice 
          -  Saritura de pe loc cu un brat 

-  Saritura cu elan cu un brat 
-  Saritura cu elan cu doua brate 
-  Deplasare laterala pe 4m 
-  Flexibilitate frontala 
- Tripla saritura 
- Alergare de viteza pe 20m 

 6.5. metoda statistico-matematică; 
 6.6. metoda grafică. 
7. stabilirea criteriilor de selectie a subiectilor inclusi in cercetare; 
8. stabilirea etapelor de desfasurare a cercetarii si a culegerii datelor: 
 8.1. date preliminare din studiul pilot: 
  8.1.1. rezultatele evaluarilor neuromusculare 
  8.1.2. indici morfo-functionali si motrici 
  8.1.3. chestionare  
 8.2. inregistrari concursuri; 
9. analiza si interpretarea rezultatelor; 
10. formularea concluziilor. 
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  8.4.1. Stadiul actual al cunoasterii in domeniu pe plan national si international, raportat la cele 
                            mai recente referinte din literatura de specialitate. 

 

 Optimizarea pregatirii fizice a voleibalistilor, ca urmare a schimbarilor survenite in voleiul 
mondial, bazata pe trecerea de la antrenamentul “cantitativ” la cel “calitativ” confirma 
necesitatea gasirii celor mai eficiente cai de maximizare a capacitatii de performanta.  
Referitor la acest considerent, Marcel Serban, in lucrarea Evaluarea capacitatii de performanta 
la sportivii practicanti ai jocului de volei, prezentata in cadrul Conferintei Internationale INCS, 
Bucuresti, 2007, sustine ca scopul principal al evaluarii in antrenamentul sportiv consta in 
evidentierea modificarilor functionale prezente sub forma starilor de adaptare, determinate de 
influentele antrenamentului de durata lunga, medie sau scurta.  
Categoria juniorilor, prima etapă de acces spre performanŃă, reprezintă faza de început în 
procesul de intensificare a activităŃii fizice. De fapt, tinerii jucători ce formează această 
categorie înregistrează vârste cuprinse între 15 şi 17 ani. La această vârstă, jucătorii de sex 
masculin, aflaŃi în plină pubertate, îşi dezvoltă capacităŃile de forŃă (KRAEMER ŞI FLECK, 
1993). Intensificarea abilităŃilor musculare (sinteza proteică este puternic influenŃată de 
creşterile de secreŃii cu testosteron) şi a capacităŃilor nervoase permit creşterea volumului şi a 
intensităŃii de antrenare. (LATZELTER H şi M, 1990; KRAEMER ŞI FLECK, 1993). Totuşi, 
nu este tocmai vârsta potrivită pentru a lucra la capacitate maximă, deşi, acest lucru reprezintă 
metoda cea mai eficientă în dezvoltarea forŃei. (PRADET, 1996). Antrenarea calităŃilor de 
viteză (nervoase şi musculare) are o deosebită importanŃă în acest moment, deoarece sistemul 
nervos este aproape în întregime dezvoltat (KRAEMER ŞI FLECK, 1993) 
Anabela Hani (2007), in lucrarea  Modificari ale parametrilor de forta ca efecte ale 

antrenamentelor de control neuromuscular, pune in evidenta posibilitatea obtinerii de cresteri 
de forta lucrand cu solicitari de natura energetica relativ mici, dar cu exigente de natura 
informationala crescute, prin intermediul antrenamentului care vizeaza imbunatatirea 
capacitatii de control neuromuscular. http://www.sportscience.ro/html/articole_conf_2007_-
_33.html.  Rabita G., Couturier, A., Lambertz, D. (2006). Propriétés élastiques musculo-
tendineuses et raideur du système musculo-squelettique global lors de sauts pliométriques : 
spécificités liées à la pratique sportive de haut niveau. In: 4èmes Journées Intenationales des 

Sciences du Sport les 28-30 novembre 2006, trateaza caracteristici legate de practica sportivă la 
nivel înalt ale proprietăŃilor elastice musculotendinoase şi rigiditatea sistemului 
musculoscheletal în timpul săriturilor pliometrice. Actes Edition INSEP, Paris. 101-102 
Antrenamentul neuromuscular  reprezinta in acest moment un element de mare actualitate in 
pregatirea complexa a sportivilor si implicit in realizarea peformantei sportive. Plecand de la 
aspectele pe care presupune antrenamentul neuromuscular performanta sportive poate 
inregistra progrese semnificative in ceea ce priveste: forta musculara exploziva, puterea 
musculara, viteza, agilitatea si ceea ce este cel mai important controlul neuromuscular care 
creaza premisele unei tehnici sportive de mare acuratete. In acest moment se opune problema 
construirii unor programe de antrenament neuromuscular, bazat pe investigatii complexe, se 
incepe inca din perioada de juniorat, aspect care se pare ca este cu atat mai important la 
echipele de fete. Pregatirea fizica a voleibalistilor in acest moment pune accent pe 
antrenamentul dinamic neuromuscular, care s-a demonstrat ca poate creste abosrtia socurilor 
articulare, creste stabilitatea articulara, reduce riscul instalarii dezechilibrelor musculare si 
imbunatateste parametrii biomecanici ai sportivului. Toate acestea au impact asupra structurilor 
tisulare(os, ligamente, tendoane) a caroro rezistenta se imbunatateste semnificativ. 
 Problema care se pune in acest moment este legata de momentul initierii unui antrenament 
neuromuscular neexistand studii in acest sens, bazate pe dovezi fundamentate experimental sau 
studii electrofiziologic 
Ipoteza de la care se pleaca in acest moment, referitor la imbunatatirea sariturii pe verticala, a 
sariturii in adancime, a vitezei, a mobilitatii articulare, este aceea ca imbunatatirea parametrilor 
functionali biomecanici cum sunt cresterea amplitudinii de miscare, descresterea instabilitatii 
in varus si valgus la nivelul articulatiei genunchiului (Myer, G.D., K.R. Ford, J.P. Palumbo, 
and T.E. Hewett, Neuromuscular training improves performance and lower extremity 
biomechanics in female athletes. J. Strength Cond. Res. 19(1):51–60. 2005). Studiile actuale se 



PROIECTE DE CERCETARE PENTRU TINERII DOCTORANZI               TD -                            Cod: PO-01-Ed1-R0-F5 
 

80 

refera la urmarirea efectelor antrenamentului neuromuscular  la nivelul membrului inferior in 
pregatirea fizica a sportivilor, in scopul cresterii performantei sportive si reducerii riscului 
producerii leziunilor traumatice acute sau prin suprasolicitare. In acest sens ipoteza de la care 
s-a plecat este aceea a cuantificarii progresului performantei sportive in corelatie cu evaluari 
complexe biomecanice, fara insa a exista studii care sa evidentieze corelatia cu evaluari 
neuromusuclare si ale capacitatii de efort. Studiile actuale arata ca antrenamentul destinat 
pregatirii fizice cu adresabilitate asupra performantei musculare, s-a bazat pe programe de 
pliometrie, antrenament de anduranta, antrenament de tonificere a trunchiului si antrenament 
de viteza. Toate aceste componente cumulate imbunatatesc biomecanica membrului inferior si 
optimizeaza performanta sportive. Mai putin sunt evidentiate efectele antrenamentului 
neuromuscular pentru ca nu exista programe de antrenament elaborate pe seama explorarilor 
neurofiziologice.  
In prezent performanta motorie umana referindu-ne in acest caz la sportivi, se pune problema 
legaturii care exista intre neuromecanica si performanta umana. Miscarea reprezinta integrarea 
functionala a mai multor sisteme pe primul loc fiind sistemul muscular legat de ceea ce 
reprezinta sistemul articular si sistemul nervos. Aceasta triada realizeaza un optim al 
aliniamentului structural, eficienta neuromusculara(coordonare), miscare. Fiecare din aceste 
sisteme se exprima prin obtinerea unui raport normal lungime/tensiune musculara si forta 
musculara, adica echilibru muscular care va determina coordonarea, precizia actului 
motor(David T., Ward D.C., Neuro Mechanics and Human Performance, ATC LMT CSCS in 
Neuromuscular, 2008) 
Aparitia unui dezechilibru muscular cu reducerea controlului neuromuscular(a  coordonarii) 
determina aparitia unor patternuri de miscare gresite, care pentru sportiv reprezinta o scadere a 
performantei, dar care la un sportiv antrenat corespunzator nu reprezinta o problema pentru ca 
oricand isi poate gasi strategii de miscare  compensatorii, care il ajuta sa execute miscarea 
dorita. S-a demonstrat ca exista situatii incare muschiul este inactiv datorita oboselii musculare, 
 fapt ce va reduce forta musculara optima dar si alterarea mecanismelor de dezvoltare a 
strategiilor de miscare compensatorii care sa ii permita sportivului continuarea activitatii 
sportive de performanta. Intrebarea ce se pune in acest moment este legata de identificarea 
factorilor care inhiba performanta sportiva si cresc riscul producerii traumatismelor, dar si 
identificarea momentului in care acesti factori actioneaza.  
 

 

 

 

                  8.4.2. Contributiile potentiale raportate la cele mai recente realizari existente in fluxul  
                            principal de publicatii. 

 

 
ELEMENTE DE ORIGINALITATE    
Acest proiect se bazeaza pe studierea literaturii de specialitate referitoare la cresterea performantei 
sportive pe baza antrenamentului neuromuscular. Astfel, studiul incepe cu urmatoarele intrebari: 

1. Exista o evaluare completa a sistemului neuromuscular in activitatea sportiva? Intrebarea 
porneste de la faptul ca in prezent investigatiile neurofiziologice ale sportivilor sunt limitate la 
realizarea unui examen clinic neurologic si examen functional 

2. Selectia juniorilor(selectia secundara) se bazeaza pe potentialul genetic neuromuscular al 
sportivului? Aspect este neluat in considerare pana in prezent, posibil de evaluat din prisma 
investigarii constelatiei fibrelor musculare pe care fiecare sportiv le are. 

3. Exista o corelatie intre performantele motrice evidentiate prin probele motrice si parametrii 
neuromusculari, care ar permite o mai corecta dirijare a pregatirii fizice? 

4. Exista o corelatie intre capacitatea de efort a sportivului si parametrii musculari? 
Toate aceste intrebari ne permit sa abordam sportivul in mod original si sa cream un antrenament 
destinat pregatirii fizice, care sa imbunatateasca potentialul muscular in functie de postul pe care 
sportivul il are in echipa.Totodata noi propunem la sfarsitul acestei cercetari realizarea unui algoritm de 
abordare a sportivului, bazat pe investigatii complexe: neuromusuculare corelate cu probe motrice. 
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               8.4.3. Obiectivele si activitatile de cercetare din  cadrul programului: 
 

An * Obiective 
(Denumirea obiectivului) 

Activitati asociate * * 

1.1. Documentarea asupra aspectelor de noutate teoretice si 
practice aparute pe plan national si international  in legatura cu 
tema de cercetare. 

1.2. Stabilirea in detaliu a metodologiei de lucru, etapizarea 
activitatii, distribuirea sarcinilor. 

1.3. Selectarea primara a  subiectilor ce vor fi inclusi in cercetare – 
stabilirea loturilor experimentale si a grupei martor  

1.4. Intocmirea chestionarelor in vederea stabilirii posibilitatilor de 
introducere a testelor neuromusculare la voleibalisti 

1. Organizarea cercetarii. 

1.5. Elaborarea fiselor personale 

2.1. Aplicarea chestionarelor. 

2.2. Examinarea neuromusculara a subiectilor inclusi in cercetare 

2.  Realizarea studiului privind 
metodologia explorarii neuromusculare 
si a capacitatii motrice a voleibalistilor 
juniori. 
 

2.3. Aplicarea testelor motrice. 

3.1. Colectarea, prelucrarea si analiza informatiilor primare.  

2010 

3. Elaborarea rapoartelor intermediare 

3.2. Intocmirea rapoartelor de cercetare, diseminarea rezultatelor 
preliminare.  

1.1. Elaborarea si aplicarea unor programe specifice menite sa 
intervina cu stimuli obiectivi asupra eventualelor deficiente 
depistate la testarea initiala 

1.2. Reevaluarea subiectilor  

1.3. Reformularea metodologiei investigationale pe baza 
informatiilor rezultate prin investigarea subiectilor.  

1. Aplicarea programelor de lucru in 
vederea optimizarii procesului de  
pregatire fizica 

1.4. Reformularea si aplicarea programelor specifice de 
imbunatatire a pregatirii fizice la lotul experimental. 

2.1. Testarea finala a subiectilor lotului experimental si martor. 2. Stabilirea nivelului de dezvoltare a 
capacitatii motrice in urma programelor 
aplicate 2.2.  Compararea rezultatelor obtinute in functie de nivelul de 

pregatire. 

 
 
2010 
 
 

3. Elaborarea tezei de doctorat.    
Diseminarea rezultatelor. 
 

3.1. Diseminarea rezultatelor cercetarii prin prezentarea de lucrari 
la manifestari stiintifice interne si internationale, redactarea si 
publicarea de articole in reviste de specialitate.  
3.2. Elaborarea unei monografii  in care sa se prezinte aspectele 
teoretice si practice ale aplicarii noi metodologii de lucru in 
antrenamentul sportivilor de performanta. 
3.3. Finalizarea lucrarii de doctorat. 

 

     *        Se completeaza pentru toti anii financiari pentru care s-a solicitat finantarea; 
     * *      Activitatile de cercetare, corespunzatoare obiectivelor stiintifice,  delimiteaza fazele/etapele atingerii  
                obiectivului.   
      Fiecarui obiectiv ii corespund mai multe activitati de realizare.  
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               8.4.4. Justificarea bugetului solicitat: 
 2009 

 
2010 
 

1. Cheltuieli salariale 8000 lei  
 

10100 lei 

2. Cheltuieli indirecte 500 lei 500 lei 

3. Cheltuieli de diseminare Publicare articole in reviste 
stiintifice B+: 3 articol x 200 
lei/articol = 200 lei 
 
 
 
 
Total : 600 lei  

Publicare articole in reviste 
stiintifice B si B+ : 2 articole x 
200 lei/articol=400 lei 
Publicare monografie in editura 
recunoscuta CNCSIS : 600 lei 
 
 
Total: 1000 lei 

4. Cheltuieli de mobilitati Participari la manifestari 
stiintifice interne : 800 lei 
Participari la manifestari 
stiintifice internationale: 1200 
lei 
Total : 2000 lei 

Participari la manifestari 
stiintifice interne : 1000 lei 
Participari la manifestari 
stiintifice internationale: 2100 lei 
 
Total : 3100 lei 

5. Cheltuieli de logistica Achizitionare laptop – 1900 lei 
Materiale Consumabile(hartie 
xerox, dvd-uri pentru 
inregistrari, cartuse imprimanta) 
– 200 lei 
Achizitionare de publicatii de 
specialitate – 200 lei 
Acces la infrastructura de 
cercetare a tertilor (Policlinica 
Sportiva Craiova) – 700 lei 
Total : 3000  

Acces la infrastructura de 
cercetare a tertilor (Policlinica 
Sportiva Craiova) – 1200 lei 
Materiale consumabile(hartie 
xerox, dvd-uri pentru inregistrari, 
cartuse imprimanta) – 300 lei 
 
 
Total : 1500 lei  

TOTAL 30300 lei 14100 lei 16200 lei 
 

 
 
 
 

        8.4.5. Modul de valorificare / diseminare a rezultatelor cercetarii (publicarea de articole,  
                   participarea la conferinte, finalizarea lucrarii de doctorat): 

 
Rezultatele proiectului pe care il propunem vor fi diseminate prin 
- articole originale si  prezentari de caz in reviste nationale indexate CNCSIS/BDI ( Citius Altius Fortius Pitesti, Stiinta 
Sportului Bucuresti, Medicina Sportiva, Discobolul) 
- lucrari si comunicari la manifestari stiintifice nationale si internationale (Conferinta Stiintifica Internationala CSSR Bucuresti 
2010, 2011, Sesiunea de Comunicari Stiintifice ANEFS 2010, 2011, congresul ECSS, Antalya 2010)  
- publicarea unei monografii editata in editura Universitaria, recunoscuta CNCSIS. 
 

 
 
 

 

 
ANEXA 8 
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10. Activitatea stiintifica a directorului propunerii de proiect:                     

      10.2. Participarea cu lucrari la sesiuni de comunicari stiintifice/artistice.  
 

• Efficiency optimization kick attack junior volleyball player – The 1st annual 
international congress and exhibition on kinetotherapy with international participation, 
Caciulata, 06-07 iunie 2009, Lică Marcelina Eliana 

• Rolul pregătirii fizice în creşterea performanŃelor sportivilor voleibalişti, Simpozionul 
InternaŃional „EducaŃie prin mişcare”, Craiova, 2009,  Lică, Marcelina E., Cosma, A., 
Cosma, Germina 

• Cai de optimizare a pregatirii copiilor in primul an de activitate in tenis de masa.“, 
Sportul pentru toti. De la educatia pentru miscare la sportul de performanta“, Craiova, 
2005, Marcelina Eliana Lica, Dragos Diaconescu 

• Locul exercitiului fizic in petrecerea timpului liber al elevilor liceeni, Sesiune de 
comunicari “Sportul pentru toti. De la educatia pentru miscare la sportul de 
performanta“, Craiova, 2005, Dragomir Marcela,  Marcelina Eliana Lica  

• Contributii la optimizarea procesului de pregatire in stadiul I in tenis, Sportul pentru 
toti. De la educatia pentru miscare la sportul de performanta“, Craiova, 2005, Dragos 
Diaconescu, Marcelina Eliana Lica 

• Recuperarea lombalgiei mecanice la sportivi - Varsovia, Polonia, 2001, Rodica 
Vladutu, Marcela Dragomir, Marcelina Eliana Lica 

 

 10.3. Publicatii.  
 

• Outcome of the correlation between sportsmen’s mental flexibility and efficiency 

in performing technical-tactical actions - Cosma Germina Alina, Simion Gheorghe, 
Pascu DănuŃ, Lică Marcelina Eliana "Sport Medicine Journal" No.20 - 2009 

• Role of unspecified means in improving physical training process undertaken 

developed by women’s basketball players, Lica Marcelina Eliana, Cosma Germina, 
Pascu Danut, Scientific Report Series Nr.13/2009, Universitatea din Pitesti, pg.710 

• The optimization of the physical preparation of the fencers by introducing 

interdisciplinary means, Lica Marcelina Eliana, Fortan Catalin, Roxana Dumitru, 
Scientific Report Series Nr.13/2009, Universitatea din Pitesti, pg.713 

• Diversification of physical and sport activities, through circles of students on sports 

branches, a reliable solution for spending the free time in a judicious way - articol 
publicat in suplimentul revistei Medicina sportiva la Conferinta internationala cu tema 
"Physical exercises a complex and modern way to promote healthy living", Craiova 
22-25 iunie 2009, Dragomir Marian,  Marcelina Eliana Lica  

• Aspecte ale  interactiunii elevului cu profesorul in actul cunoasterii - articol publicat in 
suplimentul revistei Medicina sportiva la Conferinta internationala cu tema "Exercitiul 
fizic - mijloc complex si modern de promovare a sanatatii", Craiova 5-7 iunie 2008, 
Dragomir Marcela,  Marcelina Eliana Lica  

• Aspecte ale dinamicii interactiunii intre cunostinte, priceperi si deprinderi motrice in 

educatie fizica - articol publicat in Revista VIITORUL, nr 13t 2006, p. 3 -6, Dragomir 
Marcela,  Marcelina Eliana Lica  

• Pregatirea fizica - factor important de optimizare a antrenamentului in tenis 

(incepatori) articol publicat in Revista VIITORUL, nr 13t 2006, p. 34 -37, Marcelina 
Eliana Lica  

• Analiza cinematica a serviciului in tenis de masa - articol publicat in Revista 
VIITORUL, 2004. 

• Particularitati ale lectiilor de antrenament cu incepatorii in tenis de masa - articol 
publicat in Revista VIITORUL, nr 5t 2002, p. 23-24, Marian Dragomir, Marcelina 
Eliana Lica (Dragomir) 

• Reabilitarea atletilor cu lombalgie mecanica - publicat in Revista VIITORUL, nr 2-3t 
2001, p. 53-56, Rodica Vladutu, Marcela Dragomir, Marcelina Eliana Lica 
(Dragomir) 
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  10.4. Participarea in programe de cercetare-dezvoltare nationale si  

         internationale/ creatie artistica  
                          (nume proiect / program /institutia care a finantat/legaturile cu programul prezent)  
 

• Lucrare pe baza de contract cercetare – dezvoltare, program CERES nr. 93t2002,  
Titlul grantului: Metodologie de monitorizare a pregatirii sportivilor de inalta 

performanta in sporturi ciclice cu dominanta aeroba ( MEMOSIP) CERES, director de 
program Talaban Denisa – membru in colectivul de cercetare Lica(Dragomir) Eliana 
Marcelina, 2002 – 2003. 

• Cod CNCSIS 687, nr. Contract 40202t2003 , Titlul grantului: Captarea imaginilor si 
analiza cinematica a miscarilor cu ajutorul aparatului SIMI MOTION CAPTURE 3D. 

Aplicatii in insusirea tehnicii diferitelor ramuri si probe sportive, director grant: 
Dragomir Marian, membru in colectivul de cercetare Lica(Dragomir) Eliana 
Marcelina 
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CERERE DE FINANTARE PENTRU PROGRAM  MULTIANUAL INDIVIDUAL 

DE CERCETARE STIINTIFICA/CREATIE ARTISTICA 
PENTRU TINERI DOCTORANZI 

FINANTATE DIN BUGETUL DE STAT 
 

1.  Date personale ale titularului de program: 
 
1.1. Nume Corduban 
1.2. Prenume: Victor 
1.3. An nastere: 1976 
1.4. Anul absolvirii universitatii 1999 
1.5. Adresa: Str.Baia de Fier, nr. 8 Sector 3,Bucureşti 
1.6. Telefon 0721505737 
1.7. Fax: - 
1.8. E-Mail: victorcorduban@yhoo.com 
 
4. Date referitoare la programul de doctorat: 
 
2.1. Forma de invatamant: doctorat fara 

frecventa  
2.2. Anul in care a fost admis la doctorat: 1.10.2008 
2.3. Titlul lucrarii de doctorat: Optimizarea strategiilor la nivelul echipelor de hochei – copii şi 

juniori 

2.4. Codul CNCSIS al Institutiei 
Organizatoare de Studii Universitare de 
Doctorat: 

/A se vedea AN EX A !/ 
 

60 
2.5. Denumirea Institutiei Organizatoare 
de Studii Universitare de Doctorat: 

  UNIVERSITATEA DIN PITESTI 

2.6. Coordonatorul de doctorat:  
           2.6.1. Nume: DUMITRU 

    2.6.2. Prenume: COLIBABA-EVULET 
     2.6.3. Adresa: Str. Grigore Moisil, nr.2,bl.6A sect.2 Bucuresti 
     2.6.4. Telefon: 0721243927 
     2.6.5. Fax:  
     2.6.6. E-Mail: dumitrucolibaba@yahoo.com 
2.7. Denumirea Institutiei 
Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat in 
cotutela: 

 

 
2.8. Coordonatorul de doctorat in 
cotutela: 

 

2.8.1. Nume:  
2.8.2. Prenume:  

 

 

2010 
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2.8.3. Adresa:  
2.8.4. Telefon:  
2.8.5. Fax:  
2.8.6. E-Mail:  

2.9. Denumirea institutiei de 
invatamant superior sau de cercetare 
unde este angajat doctorandul: 

 
 

 

 

3. Titlul programului de cercetare: 
(Max 200 caractere) 

 

              Regandirea si restructurarea obiectivelor si continuturilor procesului 
de instuire a elevilor din ciclul gimnazial in concordanta cu etapele si 
operatiunile proiectarii didactice ştiinŃifice. 
 
4.   Termeni cheie:   (Max 5 termeni)                                                                                           

                                                                                                    (introduceti un singur termen pe camp) 

  
1. 

Strategie instructionala 

  
2. 

Instruire Sport  

  
3. 

Optimizare 

  
4. 

Hochei pe gheaŃă la copii şi juniori 

  
5. 

 

 
5. Incadrarea programului in comisiile de specialitate: 
 COD COMISIE COD SUBCOMISIE COD DOMENIU 
EXPERT 1   * 3   (selectati) 3D 19 
EXPERT 2 * 3   (selectati) 3D 19 
EXPERT 3 3   (selectati) 3K 59 
            (Pentru cod: Comisie/Subcomisie/Domeniu- A se vedea ANEXA 2) 
 
*Expertul 1 şi Expertul 2 trebuie să fie din comisia la care se încadrează programul. 

Expertul 3 poate să fie din aceeaşi comisie sau pentru programele interdisciplinare din altă    comisie de specialitate. 
Vă rugăm să completaŃi cele trei încadrări ale programului. 
 
 

 

 

 

6.   Durata proiectului (1-2 ani):                                                                                                  1 an    
  
 

La competiŃiile CNCSIS pot participa numai cetăŃeni români TD 2 
 
 
 
 
7. Rezumatul programului de cercetare. 
                               ( max 2000 caractere) 
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Regândirea şi restructurarea strategiilor de instruire la nivelul echipelor de copii şi juniori în hocheiulpe gheaŃă  

Studierea literaturii de specialitate şi alcătuirea unei sinteze teoretice  care  stabileşte nivelul actual de cunoaştere a temei 

cercetate; 

 Identificarea problemelor majore circumscrise în tema noastră de cercetare; 

Stabilirea grupelor Ńintă (experimentală şi de control) asupra cărora ne vom îndrepta atenŃia; 

Evaluarea potenŃialului biometric al copiilor testat în faza iniŃială de selecŃie, precum şi la celelalte categorii (mai vârstnice) 

pe stadii formative; 

Evaluarea stadială a nivelului de pregătire a elevilor şi grupelor de juniori; 

Elaborarea proiectelor globale şi operaŃionale de predare – învăŃare a jocului de hochei; 

Aplicarea în practică a strategiilor de instruire pentru copii şi juniori pe stadii formative; 

Interpretarea rezultatelor obŃinute; 

 
8. Programul de doctorat: 

 

8.1. Programul de doctorat: 
                                                     ( se anexeaza copie dupa programul de doctorat – notata cu ANEXA 3)   

 

8.2. Stadiul tezei de doctorat: 
                                                                                                  ( Va rugam sa completati ANEXA 4) 

 

 

10.3. Recomandarea conducatorului de doctorat: 
                                           ( Se anexeaza recomandarea conducatorului de doctorat – notata cu ANEXA 5) 

 

 

11. Prezentarea programului de doctorat: 
                                                                                         ( va rugam sa completati max. 10 pag. In ANEXA 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.1. Programul de doctorat: 
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10 .Structura bugetului: 
NR. 
CRT. 

 
DENUMIRE CAPITOL BUGET 

ANUL I 
VALOARE 
(RON) 

ANUL II 
VALOARE 
(RON) 

TOTAL 
VALOARE 
(RON) 

1. CHELTUIELI DE PERSONAL   * 
(salarii, CAS, Somaj, Contributia pentru asigurarile sociale de 
sanatate, colaborari, diurna-deplasari interne/exteme) 

10656  10656 
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2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie, max 5% din 
valoarea grantului) 

   

3. CHELTUIELI DE INFORMARE, DOCUMENTARE 500  500 
3.1 Cheltuieli ma t e r i a l e -  1000  1000 

3.2 Mobilitati 
(vizite de studiu, participari la manifestari §tiintifice interne 
si internationale in concordanta cu tematica grantului, taxe 
de acces, cheltuieli de transport si cazare) - max. 15% din 
valoarea grantului 

1000  1000 

4. MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR 
(materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri 
pentru acces la infrastructura de cercetare a tertilor) 

2500  2500 

5. COSTURI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR 
CERCETARII 
(cheltuieli de editare - publicare, actiuni in vederea realizarii 
temei de cercetare sau valorificarii rezultatelor) 

5000  5000 

6. CHELTUIELI DE CAPITAL 
(echipamente, software/upgrading în proporŃie de max.50% 
din valoarea grantului) 

   

7. TAXE DE ACCES la laboratoare de specialitate(pemtru 
proiecte de tip TD) 

1000  1000 

 TOTAL   21656 
 
 
 La competiŃiile CNCSIS pot participa numai cetăŃeni români     TD 3 

           

 

ANEXA 4 
 

 
8.2. Stadiul tezei de doctorat: 
 

 

- s-au elaborat programele analitice pentru fiecare clasa in parte respectandu-se 
urmatorul design praxiologic: obiective-continuturi-strategii-instrumente de 
evaluare a obiectivelor instructionale stabilite; 
- s-au elaborat proiectele globale pe clase in care s-au stabilit 

temele,obiectivele,continuturilepentru fiecare semestru in parte.      

   Cercetarea se afla in curs de desfasurare. Ea a inceput in anul scolar 2008 cu masuratori 

antropometrice care in mare parte au fost si la examenul de admitere. 

 La ora actuala suntem in stare sa reportam ca am elaborat programele analitice 

pentru clasele V-VIII, respectiv pentru grupele 11-12,12-13,13-14,14-15 ani. 

Deasemeni mai putem raporta ca in urma identificarii potentialului biomotric al 

scolarilor am elaborat programele analitice care pentru fiecare categorie de varsta 

contine: obiective instructionale, obiective cadru pentru toti anii, si de referinta 

pentru fiecare an in parte, continuturi,strategii,masuratori si teste de evaluare.                       

 
 

 

La competiŃiile CNCSIS pot participa numai cetăŃeni români TD 4 
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         ANEXA 5 
 

8.4. Recomandarea conducatorului de doctorat: 
    Lucrarea intitulată " Optimizarea strategiilor la nivelul echipelor de hochei – copii şi juniori 

" propune un demers ştiinŃific îndreptat spre regădirea şi restructurarea metodologiei tradiŃionale 
de predare - învăŃare a jocului de hochei pe gheaŃă la nivel de copii şi juniori. Aşa cum reiese din 
titlu este vorba de un nou desing pe care-l pot asigura o serie de produse curriculare aşa cum ar fi 
programa analitică de instruire pe clase, proiectele globale şi operaŃionale, ordonarea activtăŃilor 
de predare - învăŃare pe aliniamentul lanŃului praxiologic: obiectiver - conŃinuturi - strategii de 
instruire - evaluare care asigură calitatea şi eficenŃa procesului de instruire.  

Consider că finalizarea cercetarii are toate şansele de reuşită avănd în vedere experienŃa 
achiziŃionată anerior de drd.  Corduban Victor în calitate de jucător,  şi ca antrenor la diferite 
nivele de vârstă,dar mai ales la Echipa NaŃională de Juniori a României 

                                                                                                      Vezi Anexa 8 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ANEXA  6 
Prezentarea programului de doctorat:  

 9.1. STADIUL ACTUAL AL CUNOASTER1I IN DOMENIU PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL, RAPORTAT LA CELE MAI 
RECENTE BEFERINTE DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 
 
 
 



PROIECTE DE CERCETARE PENTRU TINERII DOCTORANZI               TD -                            Cod: PO-01-Ed1-R0-F5 
 

92 

 
 
 

1.     JUSTIFICAREA SAU MOTIVATIA PROIECTULUI  
 

• ExperienŃa de 27 de ani de hochei pe gheaŃă începând cu echipele de copii şi terminând cu reprezentarea României 

în toate loturile naŃionale: juniori, tineret, seniori; 

• Numeroasele contacte cu şcolile canadiană, rusă, cehă, suedeză, care resuscită un interes deosebit  din punct de 

vedere metodologic. În acest sens de-a lungul timpului am purtat convorbiri cu următorii specialişti în domeniul 

hocheiului (mai ales la nivelul  echipelor de copii atât pe plan intern: Ştefan Tomovici, Florian Gheorghe, Marius 

Gliga, cât şi pe plan internaŃional Tom Skinner, Kevin Figsby,Junnu Kataja; 

• CunoştinŃele profesionale însuşite în timpul studenŃiei la Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport a UniversităŃii 

Ecologice Bucureşti, precum şi ca abolvent al cursului de masterat Sport, Turism şi Loisir al FacultăŃii de EducaŃie 

Fizică şi Sport din cadrul UniversităŃii din Piteşti; 

• Cursurile de perfecŃionare organizate la nivelul FederaŃiei Române de Hochei pe GheaŃă pe plan naŃional ; 

• "Sărăcia" de lucrări care tratează pregătirea copiilor şi a juniorilor în Ńara noastră; 

• Greşelile care se comit în pregătirea echipelor de juniori; acolo se fac greşeli metodologice prin faptul că sunt 

utilizate strategii de pregătire ale seniorilor la nivelul echipelor de juniori. Cu alte cuvinte, nu se Ńine seama de 

particularităŃile de vârstă, de motivaŃiile şi trebuinŃele copiilor pentru care este necesară o strategie specifică. 

 
 

2. SCOPUL SI OBIECTIVELE CERCETARII : 
 
Scopul lucrarii:  

Regândirea şi restructurarea strategiilor de instruire la nivelul echipelor de copii şi juniori în 

hocheiulpe gheaŃă  

Obiectivele cercetarii: 
1. Studierea literaturii de specialitate şi alcătuirea unei sinteze teoretice  care  stabileşte nivelul actual de cunoaştere a 

temei cercetate; 

2. Identificarea problemelor majore circumscrise în tema noastră de cercetare; 

3. Stabilirea grupelor Ńintă (experimentală şi de control) asupra cărora ne vom îndrepta atenŃia; 

4. Evaluarea potenŃialului biometric al copiilor testat în faza iniŃială de selecŃie, precum şi la celelalte categorii (mai 

vârstnice) pe stadii formative; 

5. Evaluarea stadială a nivelului de pregătire a elevilor şi grupelor de juniori; 

6. Elaborarea proiectelor globale şi operaŃionale de predare – învăŃare a jocului de hochei; 

7. Aplicarea în practică a strategiilor de instruire pentru copii şi juniori pe stadii formative; 

8. Interpretarea rezultatelor obŃinute; 

9. Elaborarea a 3 – 4 comunicări ştiinŃifice legate de tema cercetată; 

10. Redactarea unui îndumar de predare – învăŃare a hocheiului la copii şi juniori; 

11. Redactarea lucrării în formă finală; 

 
3.  IPOTEZELE CERCETARII  
 

1. Considerăm că în momentul actual metodologia tradiŃională poate fi îmbunătăŃită 
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dacă va fi regândită şi restructurată după modelul circuitului proxiologic OCSE 

(obiective, conŃinuturi, strategii, evaluarea); 

2. Considerăm că dacă strategiile instrucŃionale vor fi un rezultat a combinaŃiilor 

optime dintre metode, materiale, mijloace, principii, reguli şi forme organizatorice 

adaptate stadiilor de pregătire atunci calitatea şi eficienŃa procesului de instruire va 

fi mai mare; 

3. Considerăm că dacă procesul de instruire se va desfăşura pe bază de proiecte 

globale, operaŃionale şi unităŃi de învăŃare atunci vom putea realiza conducerea şi 

controlul conştient al activităŃii desfăşurate.  

 
4. ECHIPA DE PROIECT  
 

          Conducător de proiect:   Corduban Valentin Victor 

AsistenŃi:    Bianu Remus 

     Mârza Andrei 

     Pysarenko Ievgen 

Îndrumător ştiinŃific:   Prof. Univ. Dr. Colibaba EvuleŃ Dumitru 

 

 
 

 
5. GRUPUL TINTA  
 

Grupa de juniori III  U14 a C.S.A. „STEAUA” Bucureşti  

Grupa de copii  U12 a C.S.A. „STEAUA” Bucureşti  

Grupa de copii  U10 a C.S.A. „STEAUA” Bucureşti 

 

 
6. METODOLOGIA DE INTERVENTIE(INVESTIGATIE): 
 
• studierea literaturii de specialitate pentru alcătuirea unei sinteze teoretice prin care să stabilesc nivelul actual de 

cunoaştere a temei cercetate; 

• identificarea problemelor majore circumscrise în tema de cercetare; 

• realizarea un studiu preliminar a posibilităŃilor de optimizare a acestora; 

• stabilirea grupele Ńintă (experimentală şi de control) asupra cărora  ne vom îndrepta atenŃie; 

• evaluarea potenŃialul biometric a copiilor testat în faza inŃială de selecŃie, precum şi la celelalte categorii pe stadii; 

• elaborarea proiectelor globale şi operaŃionale de predare – învăŃare a jocului de hochei pe gheaŃă; 

• aplicarea în practică a strategiilor de instruire a copiilor şi juniorilor pe stadii formative; 

• interpretarea rezultatele obŃinute; 

• prezentarea rezultatele obŃinute interpretate în comunicări ştiinŃifice; 

• redactarea unui îndrumar de predare – învăŃare a hocheiului la copii şi juniori; 
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• redactarea unei lucrări la finalul cercetării. 

.  
 

7. ANALIZA RESURSELOR : 
A. Resurse materiale: 

Existente 

• jaloane (20 buc.); 

• pucuri  (100 buc.); 

• calculator; 

• imprimantă; 

• hârtie pentru copiator; 

• conectare internet; 

• DVD-uri (20 buc.) 

 

Necesare 

• reportofon; 

• cameră video; 

 

B. Resurse financiare 

• costuri pentru orele de gheaŃă; 

• costuri pentru achiziŃia de materiale consumabile; 

• costuri pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, etc.; 

• costuri de transport; 

• costuri pentru comunicaŃii; 

• costuri pentru achiziŃionarea materialelor informaŃionale; 

 

C. Resurse temporale 

• studiu preliminar                 6 luni; 

• elaborarea şi aplicarea în practică a proiectului       12luni; 

• îmbunătăŃirea proiectului                  6 luni; 

 

D. Resurse spaŃiale 

• patinoar; 

• vestiar pentru copii. 

 

 
8. Planul operational de actiune: 

ETAPE 
OBIECTIVELE 

CERCETĂRII 
ACTIVITĂłI 

INDICATORI DE 

EVALUARE 

I 

DOCUMENTARE ŞI 

IDENTIFICAREA 

- Identificarea problemelor 

implicate în tema de cercetare; 

- Stabilirea premiselor şi a 

- Sinteza bibliografică privind 

programul echipelor de copii şi juniori; 

- Consultarea paginilor web. 

Redactarea sintezei 

privind nivelul de 

cunoaştere a temei 
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TEMEI 

II 

MEDIATIZARE ŞI 

PREGĂTIRE A 

PROIECTULUI 

- Pregătirea instrumentelor de 

analiză – diagnostic; 

- Stabilirea premiselor şi a 

ipotezelor de lucru. 

- Convorbiri cu colaboratorii; 

- Stabilirea tehnicilor de cercetare; 

- Sondaj de opinie şi chestionarul 

privind metodologia modernă de 

instruire. 

- CorespondenŃa dintre 

răspunsurile obŃinute la  

sondajele de opinie şi la 

chestionare. 

III 

STUDIU PRELIMINAR 

- Antrenarea colaboratorilor; 

- Organizarea structurală şi 

procesuală a cercetării. 

- Stabilirea grupurilor Ńintă; 

- Realizarea de măsurători; 

- Interpretarea datelor şi prezentarea 

lor. 

Probe de control pe 

gheaŃă şi pe uscat 

IV 

ELABORAREA ŞI 

EXPERIMENTAREA 

STRATEGIILOR DE 

INSTRUIRE PE NIVELE 

FORMATIVE LA 

ECHIPELE DE COPII ŞI 

JUNIORI : 

- Elaborarea strategiilor de 

instruire pe nivele formative 

pentru echipele de copii şi 

juniori; 

- Experimentarea strategiilor 

de instruire pe nivele formative 

pentru echipele de copii şi 

juniori; 

- Alegerea materialelor, mijloacelor şi 

a metodologiei accesibile vârstei; 

- Elaborarea structurii operaŃionale şi 

convertirea lor în programe de pregătire 

pe stadii formative; 

- Stabilirea exigenŃelor şi standardelor 

normative de promovare dintr-o 

categorie în alta 

 

V  

APLICAREA ÎN 

PRACTICĂ ŞI 

MONITORIZAREA 

STRATEGIILOR 

ELABORATE 

- Aplicarea în practică a 

strategiilor elaborate; 

- Implementarea şi consilierea 

proiectelor; 

- Asigurarea resurselor; 

 

VI 

EVALUAREA 

PROIECTELOR 

- Calitatea şi eficienŃa 

proiectelor elaborate 

- Aprecierea calităŃii şi eficienŃei prin 

indicatori specifici 

Calitate obiective 

propuse/obiective 

realizate 

 
 

9.2. CONTRIBUTIILE POTENT1ALE  RAPORTATE LA CELE MAI RECENTE REALIZARI EXISTENTE IN FLUXUL PRINCIPAL DE 
PUBLICATII 

 

- Elaborarea unei lucrari care sa eficientizeze programul de pregatire al 
copiilor şi juniorilor în hocheiul pe gheaŃă  

- Intocmirea unui material cu prescriptii metodologice care va fi pus in 
discutia FRHG in vederea generalizarii lui in practica.  

  

 

. OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE DE CERCETARE DIN CADRUL PROGRAMULUI: 
 

An* Obiective 
(denumirea obiectivului) 

 
Activitati asociate** 

Valoarea solicitata pe 
activitati 


