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Teza de abilitare intitulată “Metode şi tehnici de măsurare şi evaluare a performanţei 

umane” cuprinde principalele preocupări ale candidatului şi direcţiile de cercetare pe care acesta 

le-a abordat după obţinerea titlului de doctor.  

Aria de expertiză şi temele de cercetare sunt încadrate în domeniul vast al Ştiinţei 

sportului şi educaţiei fizice, dar şi în domenii interdisciplinare, aducând astfel elemente de 

noutate şi posibilităţi de explorare a performanţei umane folosind cele mai noi tehnici de 

achiziţie şi prelucrare de date. 

Teza de abilitare este structurată în două părţi. În prima parte sunt prezentate realizările 

candidatului grupate pe direcţii de cercetare, după obţinerea titlului ştiinţific de doctor. A doua 

parte a tezei cuprinde direcţiile viitoare de cercetare şi oportunităţile oferite de instrumentele noi 

pe care candidatul le-a creat în scopul evaluării performanţei umane. 

În anul 2008 candidatul a susţinut teza de doctorat cu titlul “Eficienţa folosirii mijloacelor 

audio-vizuale în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii treptei gimnaziale” şi a obţinut titlul 

de doctor în Republica Moldova, titlu ce a fost atestat ulterior de către CNATDCU şi în 

România. 

După obţinerea titlului de doctor, candidatul şi-a definit direcţiile de cercetare şi şi-a 

putut canaliza energia şi ideile către obiective reale, realiste şi fezabile, astfel încât să-şi atingă 

maturitatea de cercetător. 

Principalele direcţii de cercetare sunt prezentate în prima parte a tezei de abilitare. Au 

fost identificat şase direcţii de cercetare, care dau şi titlurile capitolelor din această parte a tezei, 

după cum urmează: 

1. Eficienţa folosirii mijloacelor neconvenţionale în lecţia de educaţie fizică. 

Îmbunătăţirea abilităţilor neuro-motorii şi preceptiv senzoriale. Noi abordări ale 

lecţiei de educaţie fizică şi ale managementului sportiv. 

2. Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 

determinaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM); 

3. Studii privind biomecanica sportului cu ajutorul senzorului Kinect; 

4. Modele virtuale ale membrelor inferioare şi superioare. Studii privind estimarea forţei 

dezvoltate de muşchi; 

5. Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv pentru evaluarea lateralităţii; 

6. Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv de monitorizare a deprinderilor specifice 

atletismului în condiţii reale de manifestare. 

Primul capitol prezintă realizările candidatului în domeniul tezei de doctorat, prin studiile 

legate de modul în care mijloacele audio-vizuale au influenţă asupra unor parametri funcţionali, 

precum pulsul, tensiunea arterială, capacitatea vitală etc., dar şi asupra stimulării psiho-motorii şi 

a capacităţii de recpţionare şi însuşire a informaţiilor. 

Alte studii prezentate în acest capitol vizează noi abordări ale continutului lecţiei de 

educaţie fizică bazate pe calculul opraţional şi pe teoria jocurilor, dar şi noi abordări ale 

managementului sportiv pornind de la principiile BPR (Business Process Reengineering), prin 

particularizarea lor. Capitolul cuprinde şi o exprimare matematică, bazată pe analiza de regresie 

a dependenţei între gradul de asimilare a cunoştinţelor şi numărul de repetări şi exerciţii practice 

efectuate de elevi. 

Al doilea capitol, intitulat „Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor 

energetici şi de control determinaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM)” 

prezintă rezultatele studiilor realizate cu ajutorul testului MGM, interpretările parametrilor 

energetici şi de control furnizaţi de acest test, precum şi măsura în care anumiţi factori 

influenţează valorile parametrilor. Au fost evaluaţi sportivi din diferite ramuri de sport, precum: 

atleţi, fotbalişti, jucători de tenis. Pentru unii dintre aceştia s-au calculat energiile cinetică, 

potenţială şi totală şi s-a determinat viteza medie. Analiza de regresie a arătat măsura în care 

factori somatici, indicii de masă corporală, suprafaţa plantară, presiunea de contact şi densitatea 

convenţională influenţează valorile parametrilor energetici şi de control. De asemenea, s-a 

realizat un studiu privind influenţa percepţiei spaţiale asupra parametrilor furnizaţi de testul 
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MGM. În cadrul acestui capitol s-a prezentat şi interfaţa care furnizează instantaneu rezultatele 

spotivilor testaţi şi mai important, interpretarea acestora. 

„Studii privind biomecanica sportului cu ajutorul senzorului Kinect” este titlul celui de-al 

treilea capitol al primei părţi, în care este prezentat senzorul de mişcare şi echipamentul cu 

ajutorul căruia s-au realizat analize ale mersului uman normal şi patologic, precum şi analize 

posturale. Studiile au permis evidenţierea asimetriilor în articulaţii, precum şi deviaţia de la 

verticală, în cazul analizei posturale. 

Capitolul al patrulea, intitulat „Modele virtuale ale membrelor inferioare şi superioare. 

Studii privind estimarea forţei dezvoltate de muşchi” cuprinde studiile realizate pentru modelarea 

virtuală a membrelor superioare şi inferioare considerate lanţuri cinematice, precum şi estimarea 

forţelor musculare, considerate forţe aplicate. Modelul membrelor superioare a fost simulat în 

timpul execuţiei unei flexii şi în timpul unei flotări, evidenţiindu-se alungirile fibrelor musculare, 

vitezele de alungire şi acceleraţiile. Pentru evaluarea forţelor musculare s-a folosit modelul Hill 

şi s-au validat rezultatele prin electromiografie, evidenţiindu-se şi fazele activităţii musculare. Pe 

baza modelului virtual s-a realizat şi o simulare dinamică, iar studiile au furnizat solicitările din 

articulaţii. 

Al cincilea capitol, intitulat „Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv pentru evaluarea 

lateralităţii” prezintă construcţia şi exploatarea unui sistem mecatronic pentru determinarea şi 

îmbunătăţirea vitezei de reacţie şi a dominanţei emisferelor cerebrale – numit LateraTEST, în 

scopul diminuării dezechilibrelor dintre lateralitatea stângă şi lateralitatea dreaptă şi creşterii 

vitezei de reacţie selective la stimuli vizuali. Sistemul mecatronic este format dintr-o platformă 

experimentală şi o aplicaţie software care rulează sub Windows, pe un calculator personal (PC) 

de tip desktop sau notebook. Sistemul mecatronic va fi folosit pentru evaluarea indirectă a 

lateralităţii, măsurând viteza de reacţie la stimuli vizuali pentru membrul drept şi pentru 

membrul stâng, folosind mai multe teste cu lumină albă şi lumină colorată. Datele colectate sunt 

prelucrate de către softul special proiectat, iar rezultatele sunt generate automat sub forma unor 

rapoarte de stare. Este prezentată şi interfaţa care permite vizualizarea şi printarea rapoartelor de 

stare la sfârşitul testării. 

Capitolul al şaselea are titlul: „Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv de monitorizare a 

deprinderilor specifice atletismului în condiţii reale de manifestare” şi prezintă realizarea 

practică a ansamblului senzor de presiune - dispozitiv electronic, care are ca utilitate directă 

achiziţia de date referitoare la studiul mersului şi alergării în atletism şi studierea pasului simplu 

de alergare pe cele trei faze: faza de amortizare, momentul verticalei şi faza de impulsie precum 

şi analiza în ceea ce priveşte parametrii energetici şi de control ce influenţează realizarea unor 

performanţe crescute. Dispozitivul poate fi utilizat în depistarea unor deficienţe în ceea ce 

priveşte corectitudinea mişcărilor urmărind nesincronizărie dintre piciorul stâng şi cel drept în 

timpul deplasării (alergării), diferenţele de forţă între acestea, diferenţele de presiune asupra 

solului, dezechilibrele dintre forţă şi viteză în pregătire şi nu numai. Toate aceste considerente au 

la bază studiul elementulului esenţial în alergare, veriga principală, reprezentată de acţiunea de 

impulsie a piciorului pe sol. 

Cea de-a doua parte a tezei de abilitare cuprinde direcţiile viitoare de dezvoltare a 

candidatului, cu cele două coordonate ale dezvoltării personale: activitatea de cercetare şi 

activitatea academică. 

Direcţiile viitoare de cercetare sunt o continuarea celor de până acum, dat fiind faptul că 

există provocări şi oportunităţi în fiecare dintre direcţiile menţionate.  

Abordările noi în educaţie fizică şi sport vor fi preocupări constante, dinamica acestui 

domeniu determinată de reforma în educaţie, impunând dezvoltarea ştiinţei domeniului, 

menţinerea statutului Educaţiei fizice ca o componentă importantă a întregului sistem 

educaţional, lărgirea ariei de cercetare ştiinţifică privind motricitatea umană. 

Cercetări extinse vor fi posibile în viitor şi prin dezvoltarea de noi aplicaţii în cazul 

testului MGM. Acestea vor fi viza diverse sporturi, precum handbalul, badmingtonul, iar 

posibilitatea de a genera rapoarte de stare care vor cuprinde pe lângă rezultatele testului şi 
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interpretarea acestora va uşura mult activitatea antrenorilor. Aceştia vor elabora programe de 

pregătire personalizate pentru fiecare sportiv.  

Includerea senzorului Kinect în cadrul acestui test va fi un alt obiectiv al cercetărilor 

viitoare ale candidatului. Rezultatele furnizate de senzor vor sta la baza unor estimări ale 

solicitărilor din articulaţii în timpul executării săriturilor în plan vertical. Antrenamentele 

programate vor ţine cont de aceste solicitări şi vor viza creşterea rezistenţei articulaţiilor pentru 

prevenirea accidentărilor. 

Senzorul Kinect şi aplicaţiile special create vor fi folosite pentru analizarea tehnicilor de 

execuţie din diverse sporturi, evidenţiindu-se greşelile prin analiza cadru cu cadru a 

înregistrărilor furnizate de senzor. Spre deosebire de o înregistrare video, înregistrările realizate 

cu ajutorul senzorului kinect sunt vectorizate şi astfel este posibil să se analizeze şi alte 

caracteristici ale execuţiei precum viteza, acceleraţia, dar şi mărimea solicitărilor din articulaţii, 

precum şi variaţia cestora în timpul execuţiilor. 

Dispozitivul mecatronic pentru evaluarea lateralităţii LateraTEST a fost premiat la 

Salonul naţional de inventică UGAL-INVENT cu medalia de aur. Realizarea practică a acestuia 

reprezintă prima etapă din cadrul unor cercetări ample, interdisciplinare.  

Lateralitatea se referă la cunoaşterea celor două părţi ale corpului (stânga şi dreapta) şi 

exprimă inegalitatea funcţională a părţii drepte sau stângi a corpului, ca o consecinţă a diferenţei 

în dezvoltare şi a repartiţiei funcţiilor în emisferele cerebrale. Dominaţia funcţională a unei părţi 

a corpului asupra celeilalte determină lateralitatea  

Sinteza dinamică între schema corporală, coordonarea perceptiv-motrică şi sarcina 

motrică are un rol important în învăţarea actelor motrice prin antrenament mental. Îmbunătăţirea 

timpului de reacţie neoromusculară, creşterea capacităţii aerobe și anaerobe, dezvoltarea 

abilităților sportive nu trebuie să fie realizate doar într-un mod care simulează condițiile de joc 

sau prin mișcări sau exerciţii practicate în situațiile concrete, ci şi utilizând simulatoare de înaltă 

performanţă. 

LateraTEST reprezintă un echipament special conceput pentru a îmbunătăți timpul de 

reacție mână-ochi, de coordonare şi rezistenţă musculară. Se vor elabora programe de 

antrenament pentru îmbunătăţirea vitezei de reacţie pentru sportivii cu lateralitate dreapta sau 

stânga, în scopul stimulării celor două emisfere ale scoarţei cerebrale, la copii, dar şi la persoane 

cu deficienţe neuro-motorii. Acestea programe vor fi individualizate, pe baza rapoartelor de stare 

şi de progres ale fiecărui sportiv. 

Sistemul mecatronic experimental este un sistem inovativ, neexistând astfel de 

dispozitive pentru determinarea lateralităţii şi îmbunătăţirea vitezei de reacţie pe partea 

stângă/dreaptă. Sistemul va fi folosit cu succes de către sportivii de performanţă, de către 

kinetoterapeuţi pentru recuperarea persoanelor care şi-au pierdut temporar mobilitatea 

membrelor superioare, pentru copii în scopul stimulării celor două emisfere cerebrale, de la 

vârstă fragedă. 

Dispozitivul mecatronic creat va deschide direcţii noi de cercetare în domeniul evaluării 

lateralităţii, precum şi în studiul proceselor neuronale care determină reacţia la stimuli. Cu 

ajutorul unui sistem de tip BIOPAC se vor putea determina excitaţiile nervoase la nivelul 

creierului, dar şi reacţiile musculare comandate de centrii nervoşi din creier. Se vor putea astfel 

îmbunăţăţi performanţele sportivilor, se vor putea ameliora deficienţele uşoare ale persoanelor cu 

afecţiuni neuro-motorii şi se vor putea forma deprinderi de lateralitate stânga/dreapta pentru 

copii. O altă direcţie de cercetare presupune şi realizarea unui dispozitiv portabil, cu ajutorul 

căruia se vor putea face determinări ale lateralităţii şi ale vitezei de reacţie în condiţii reale, cu 

ajutorul unei aplicaţii software instalate pe o tabletă sau pe un telefon mobil cu android, cu 

transmiterea wireless a datelor. 

O altă direcţie pentru cercetările viitoare va implica dispozitivul de monitorizare a 

deprinderilor specifice atletismului. Acesta are ca utilitate directă achiziţia de date referitoare pe 

de o parte la studiul mersului şi alergării în atletism şi studierea pasului simplu de alergare, 

precum şi analiza parametrilor energetici şi a celor de control ce influenţează realizarea unor 
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performanţe crescute, folosind achiziţionate în condiţii reale de manifestare (de la configuraţia 

terenului pe care se face alergarea/săritura, până la influenţele factorilor de mediu: temperatură, 

vânt) care sunt stocate pe cardul de memorie urmând a fi analizate şi interpretate cu mare 

acurateţe în scopul depistării unor deficienţe în ceea ce priveşte corectitudinea mişcărilor, 

urmărind nesincronizările dintre piciorul stâng şi cel drept în timpul deplasării (alergării), 

diferenţele de forţă dintre acestea, diferenţele de presiune asupra solului, dezechilibrul dintre 

forţă şi viteză în pregătire şi nu numai.  

Activitatea academică va fi direcţionată către procesul didactic, către activităţi în 

interesul şcolii, către activităţi cu studenţii. 

 

 

 

 


