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1. Prezentarea
candidatului
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 Prof. dr. Claudiu MEREUŢĂ, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi,
Facultatea de Educaţie fizică şi sport, Departamentul “Sporturi individuale
şi kinetoterapie”

 Titlul de doctor obţinut în 2008, cu teza EFICIENŢA FOLOSIRII
MIJLOACELOR AUDIOVIZUALE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE
EDUCAŢIE FIZICĂ CU ELEVII TREPTEI GIMNAZIALE,
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, Moldova

 Publicaţii: 17 cărţi şi manuale universitare, din care 5 după obţinerea
titlului de doctor;

 Articole ştiinţifice: 143, din care 82 după obţinerea titului de doctor (57
articole în reviste, 23 în volumele conferinţelor, alte articole: 2).

 5 Cursuri postuniversitare
 Membru în 3 asociaţii profesionale (International Society of Eastern Sports

and &P.E., Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Sportului din România,
Membru Societatea Ştiinţei, Excelenţei Umane şi Sportului Universitar).



1. Prezentarea
candidatului
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 Apartenenţa la colective editoriale (redactor sef, membru în colectivul
editorial, membru în comitete şiinţifice reviste şi conferinţe, moderator
secţiuni – 30 participări).

 Competenţe organizatorice (Preşedintele Comisiei Didactice şi de
Calitate a Senatului Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi din 2012,
Director Centrul de cercetări pentru performanţă umană, CCPPU, al
Facultăţii de Educaţie Fizicăşi Sport, din 2011, director 4 programe în
cadrul DFCTT).

 Comitete ştiinţifice ale unor conferinţe internationale. Moderator – 17
conferinţe;

 Alte realizari: Expert evaluator ARACIS, Antrenor emerit navomodele;
Antrenor la CSU Galaţi; Medalie de aur – Salonul naţional de inventică
UGAL INVENT 2014.



1. Prezentarea
candidatului
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TABEL	CENTRALIZATOR	privind îndeplinirea standardelor minimale

CRITERIUL STANDARD MINIM NIVEL REALIZAT
TOTAL   C1 prof >12 76.39
TOTAL C2 prof >10 36.24
TOTAL C1+C2 prof >22 112.63
TOTAL C3 prof >40 50.33
TOTAL C4 prof >13 153.27
TOTAL C5 prof >16 147
TOTAL A prof.>91 468.23
TOTAL C6 prof >20 41
TOTAL C7 prof >15 63
TOTAL B prof.>35 104
TOTAL C8 prof >20 95
TOTAL C prof.>20 95

TOTAL GENERAL prof >146 668.23
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2. Realizările candidatului grupate pe direcţii de 
cercetare, după obţinerea titlului ştiinţific de doctor

DIRECŢII DE CERCETARE
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.
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 Modul în care mijloacele audio-vizuale au influenţă asupra unor parametri
funcţionali, precum pulsul, tensiunea arterială, capacitatea vitală etc.,

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.

Puls Frecventa
respiratorie

Testul Ruffier

Proba vegetativa
Capacitatea
vitala
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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.

Concluzii
• Diferentele semnificative dintre rezultatele obtinute la grupa

martor si la grupa experiment au demonstrat faptul că folosirea
mijloacelor audio vizuale a condus la valori mai bune ale indicilor
funcţionali şi la o mai bună adaptare la efort. Modul în care mijloacele audio-vizuale au influenţă asupra stimulării psiho-

motorii şi a capacităţii de recepţionare şi însuşire a informaţiilor.

Probe testate Grupa
experimentala

Grupa martor

Atletism 8.56±0.146 2.62±0.161
Gimnastica 8.25±0.16 2.67±0.15
Handbal 8.23±0.13 2.79±0.13

Metoda expertilor

P<0.001Mijloacele audio-vizuale au o contribuţie importantă în 
stimularea psiho-motrică a elevilor şi că îmbunătăţesc 
abilităţile neuro-motorii şi senzoriale.

:
Concluzie
:
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 Planificarea şi organizarea procesului educaţional folosind calculul
operaţional şi teoria jocurilor.

Soluţia optimă pentru dezvoltarea memoriei motrice şi a 
îndemanarii

Modelul propus are 
aplicabilibilitate în procesul
educational doar în situatii
simple, dar ca orice model 
abstract nu reflectă realitatea
decât în proporţie foarte
mică. Modelul poate doar să
indice specialistului modul în 
care să-şi proiecteze
activitatea , în funcţie de 
experienţa personală şi de 
particularităţile fiecărui
individ.

:
Concluzie
:
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 Noi abordări ale managementului sportiv pornind de la principiile BPR 
(Business Process Reengineering), prin particularizarea lor în cazul 
managementului sportiv. 
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 Noi abordări ale managementului sportiv pornind de la principiile BPR 
(Business Process Reengineering), prin particularizarea lor în cazul 
managementului sportiv. 

i
Concluzi
i

Evoluţia managementului
în sport a arătat 
necesitatea unor
schimbări radicale prin
folosirea principiilor
reengineering-ului.
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 Găsirea unui model matematic calitativ care să simuleze dependenţa dintre 
gradul de asimilare a cunoştinţelor şi numărul de repetări şi exerciţii practice 
efectuate de elevi cu nivele diferite de dezvoltare a memoriei.

cybxaz  Cu ajutorul analizei de regresie s-a formulat o expresie 
matematică prin care se stabileşte legătura dintre notele 
obţinute de elevi şi doi factori cu influenţă 
semnificativă: memoria şi numărul de repetări. 

z – notele studenţilor
x – productivitatea memoriei
y – numărul de repetari

yxz 44.014.323.1  Coeficienţii s-au 
determinat folosind
metoda celor mai mici
pătrate, metoda care 
minimizează suma
pătratelor abaterilor.
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2. Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
determinaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

 Pentru antrenori şi specialişti care obţin astfel informaţii despre
sportivii care practică o anumită ramură de sport;

 Pentru a stabili eficienţa antrenamentului (teste înainte şi după
antrenamente);

 Pentru a individualiza procesul de antrenament;
 Pentru a identifica sursele şi cauzele care conduc la

contraperformanţă, în scopul înlăturării acestora.

Importanţa testelor

Cerinţele testelor

Să fie adecvate scopului

Să nu fie consumatoare de timp

Să furnizeze informaţii simple, corecte şi
imediate

Să folosească metode şi tehnici specifice
competiţilor, antrenamentelor, dar şi metode de 
laborator
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2. Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
determinaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

Aparatura este formată dintr-o platformă de contact, 
cu suprafaţa utilă de aproximativ 1 m x 1,2 m, 
cuplată prin interfaţă serială (RS-232) la un 
calculator. Prin intermediul acestuia se realizează
achiziţia: timpilor de stat în aer (Ta) şi de contact cu 
solul(Ts) cu o precizie de 0,001 secunde, şi
calculează, pe baza lor, parametri energetici şi de 
control. 
Se execută câte 15 sărituri pe ambele picioare, pe 
piciorul stâng şi pe piciorul drept.

Descrierea probei

Parametri energetici
Puterea unitară 

medie 
Inălţimea medie de 

zbor 
Viteza de repetiţie
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2. Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
determinaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

Parametri de control
Coeficientul de variabilitate energetică Coeficientul de variabilitate structurala
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PARAMETRII ENERGETICI
Puterea unitară medie – oferă informaţii despre calităţile F-V, putând 
aprecia dacă una din cele două calităţi este în exces sau este deficitară;
Inălţimea medie de zbor – oferă informaţii despre calitatea motrică forţă;
Viteza de repetiţie – oferă informaţii despre această formă de manifestare a 
calităţii motrice VITEZA.
Aprecierile pot fi realizate în sensul de a sesiza dacă natura 
antrenamentului este orientată spre forţă sau spre viteză şi dezechilibrul 
apărut între acestea. De asemenea pot fi apreciate asimetriile energetice.
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2. Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
determinaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

PARAMETRII DE CONTROL
Coeficientul de variabilitate energetică – oferă informaţii despre capacitatea 
de control asupra resurselor energetice;
Coeficientul de variabilitate structurală – oferă informaţii despre capacitatea 
de a controla pregătirea contactului cu solul, precum şi controlul asupra 
reluării contactului cu solul.
Dacă se realizază contactul cu solul în intervale inegale de timp, atunci se 
produc contracţii musculare variabile în timp.
Dacă timpul de stat în aer este variabil, atunci răspunsul muşchiului la stimuli 
este diferit.
Variaţiile mari arată incapacitatea de a se adapta la situaţia în care este pus să 
lucreze.
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2. Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
determinaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

Rezultate obţinute

1

Testul MGM a fost folosit pentru estimarea acestor parametri şi pentru
interpretarea rezultatelor. Concluziile au arătat că pentru fiecare sportiv
antrenamentul trebuie particularizat, în vederea adaptării gradate a
organismului la eforturile fizice, folosind metodologii de lucru diferenţiate,
adaptate şi sistematizate continuu.
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2. Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
determinaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

Rezultate obţinute

1

Au fost evaluaţi sportivi din diferite ramuri de sport, precum: atleţi,
fotbalişti, jucători de tenis. Rezultatele au arătat că un antrenor trebuie
să-şi adapteze şi să individualizeze programele de pregătire astfel încât
să se corecteze lipsa de forţă, de viteză şi raportul forţă-viteză pentru
fircare sportiv testat. Este important ca după aplicarea programelor
specifice de pregătire să se mai execute o testare cu platforma Miron
Georgescu pentru a se verifica eficienţa programului de antrenament
individual.
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2. Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
determinaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

Rezultate obţinute

2
Am propus un model liniar folosind analiza de regresie pentru a arăta
influenţa parametrilor antropometrici asupra prametrilor energetici şi de
control. Astfel, la săriturile pe ambele picioare s-a constatat că factorii
antropometrici influenţează în proporţie de 13.82% parametrii structurali,
în timp ce parametrii energetici sunt influenţaţi în proporţie de 14.19%.

22.92%

27.45% 26.87%

23.72% 23.06%

32.29%

2.35%

13.82%
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2. Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
determinaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

Rezultate obtinute

3
Un studiu s-a realizat pentru o jucătoare de tenis, în vârstă de 10 ani care a
fost testată cu platforma MGM înainte de implementarea unui program de
antrenament centrat pe îmbunătăţirea unor calităţi motrice şi după aplicarea
acestuia. Chiar dacă nu toţi parametrii s-au îmbunăţăţit, rezultatele au arătat
că la testul final s-a obţinut o creştere relativă faţă de nivelul iniţial de
pregătire şi că, dezechilibrele între partea stângă şi cea dreaptă s-au atenuat,
precum şi dezechilibrul forţă-viteză.



Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
terminaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

zultate obţinute

Folosind analiza de regresie am arătat măsura în care suprafaţa plantară,
presiunea de contact şi densitatea convenţională influenţează valorile
parametrilor energetici şi de control.

ametri energetici Inaltimea
[cm]

Masa
[kg]

Suprafata
plantara

[cm2]

Presiunea
conventionala

[kg/cm2]

Densitatea
conventionala

[kg/cm3]
erea unitară medie 5.9% 5.79% 6.17% 52.86% 47.80%
lţimea medie de 1.16% 47.15% 1.33% 47.35% 46.31%

eza de repetiţie 36.8% 7.12% 34.33% 1.22% 0%

arametri de control Suprafata plantara
[cm2]

Presiunea
conventionala

[kg/cm2]

Densitatea
conventionala

[kg/cm3]
oeficientul de variabilitate
rgeticâ

2.91% 12.52% 11.85%

oeficient de variabilitate
cturală

4.94% 0.2% 0.15%



Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
terminaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

zultate obţinute
Un rezultat important al cercetărilor în acest domeniu a arătat că puterea
mecanică se poate evalua folosind aceleaşi date de intrare, dar cu modele
matematice diferite, propuse de diverşi cercetători. Au fost evidenţiate
diferenţe mari între rezultate, ceea ce arată că niciunul dintre teste nu este
relevant pentru estimarea puterii mecanice. Totusi, testul MGM bazat pe
sărituri vericale multiple, a arătat cele mai bune rezultate atunci când s-a
pus problema puterii unitare medii.



Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
terminaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

zultate obţinute

Am realizat în cadrul acestei direcţii de cercetare şi un studiu privind 
influenţa percepţiei spaţiale asupra parametrilor furnizaţi de testul MGM. 



Studii privind particularităţile sportivilor pe baza parametrilor energetici şi de control 
terminaţi în timpul probei „Miron Georgescu” modificată (MGM);

zultate obţinute
O realizare foarte importantă a autorului este legată de crearea unei
interfeţe care furnizează instantaneu rezultatele spotivilor testaţi şi mai
important, generează rapoarte cu valorile parametrilor şi cu
interpretarea acestora.

 



Studii privind biomecanica sportului cu ajutorul senzorului Kinect

zorul Kinect reprezintă o alternativă la analizele cu sisteme de captare a
ginilor cu markeri fluorescenţi, fiind fiabil şi ieftin. Pentru utilizarea în
rul Laboratorului de Cercetări privind performaţa umană, s-a folosit un
de preluare a imaginilor şi de reconstrucţie a scheletului pe baza a 20 de

culaţii importante. Prima aplicaţie a acestui dispozitiv a fost legată de
liza mersului uman normal şi patologic în scopul evaluării asimetriilor şi a
aţiilor unghiului de flexie a genunchiului



Studii privind biomecanica sportului cu ajutorul senzorului Kinect



Studii privind biomecanica sportului cu ajutorul senzorului Kinect

rul Kinect a fost folosit şi pentru analiza posturală, prin determinarea abaterii 
ostura verticală pa baza studierii proiecţiei pe planul orizontal a punctului 
t centrului bazinului.

ărituri pe ambele picioare
ber

Sărituri pe ambele
picioare cu vizualizare
pe monitor

Sărituri pe ambele picioare legat
la ochi



Studii privind biomecanica sportului cu ajutorul senzorului Kinect

Sărituri pe piciorul drept

ltatele obţinute au arătat faptul că grupul de sportivi şi-a menţinut poziţia verticală pe
a săriturilor atunci când au putut să-şi vizualizeze acţiunile pe monitorul de control, caz
re abaterile de la originea sistemului de referinţă au fost relativ simetrice. Menţinerea

urii verticale se realizează printr-un mecanism complex care implică o interacţiune a
ităţii musculare, în special a celei de pe membrul inferior cu analizatorii vestibulari,

atici şi vizuali. Percepţia vizuală are un rol determinant în menţinerea posturii verticale,
demonstrat de rezultatele experimentului cu vizualizarea imaginii pe monitor.



Modele virtuale ale membrelor inferioare şi superioare. Studii privind estimarea forţei 
zvoltate de muşchi

odelul membrelor superioare a fost simulat în timpul execuţiei unei flexii şi 
timpul unei flotări, evidenţiindu-se alungirile fibrelor musculare, vitezele de 

ungire şi acceleraţiile

Alungirea fibrei
musculare –
m.triceps

Vi d

ul: modelarea virtuală a 
brelor superioare şi 
oare considerate lanţuri 

matice, precum şi 
area forţelor musculare, 
derate forţe aplicate. 



Modele virtuale ale membrelor inferioare şi superioare. Studii privind estimarea forţei 
zvoltate de muşchi

ntru evaluarea forţelor musculare s-a folosit modelul Hill şi s-au validat
zultatele prin electromiografie, evidenţiindu-se şi fazele activităţii musculare.

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

Forta dezvoltata de muschiul
biceps 

Forta dezvoltata de muschiul
brahialis



Modele virtuale ale membrelor inferioare şi superioare. Studii privind estimarea forţei 
zvoltate de muşchi

Un model dinamic a fost creat pentru estimarea forţelor şi momentelor din 
rticulaţia umărului, atunci când sportivul execută mişcări repetate care 
olicită această articulaţie.

Fără 
forţă
aplicata

Cu forţă
aplicată



Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv pentru evaluarea lateralităţii

Sistemul LateraTEST reprezintă un echipament special conceput pentru a
mbunătăți timpul de reacție mână-ochi, de coordonare şi rezistenţă musculară,

care să permită sportivilor să se antreneze în medii sportive utilizând
imulatoare de înaltă performanţă.

Îmbunătățește coordonarea mână-ochi în condiţii de viteză de 
lucru variabilă, adaptată vârstei, sexului şi gradului de pregătire;
Îmbunătățește dexteritatea şi agilitatea, în condiţii de viteză de 
lucru variabilă, adaptată vârstei, sexului şi gradului de pregătire;
Îmbunătăţeşte rezistenta şi nivelul pregătirii atletice, în condiţii
de viteză de lucru variabilă, adaptată vârstei, sexului şi gradului
de pregătire;
Este potrivit pentru studii clinice ce testează pacienţi cu diferite
afecţiuni motorii.



Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv pentru evaluarea lateralităţii

atforma experimentală conţine un set 13 de butoane inteligente, realizate
ume pentru această aplicaţie. Fiecare buton conţine un contact cu revenire
cţionat prin apăsare), o sursă de lumină cu intensitate şi nuanţă selectabilă
oşu, verde, albastru sau combinaţii ale acestora) şi un circuit electronic care
zactivează automat sursa de lumină în momentul în care butonul este apăsat, o

ructură mecanică de poziţionare şi suport pentru butoanele inteligente, sub
rmă de octogon, cu butoanele inteligente amplasate la mijlocul fiecărei laturi,

n circuit electronic cu microprocesor care face legătura între butoanele
teligente şi aplicaţia software de pe calculator.



Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv pentru evaluarea lateralităţii

stemul mecatronic va fi folosit pentru evaluarea indirectă a lateralităţii,
ăsurând viteza de reacţie la stimuli vizuali pentru membrul drept şi pentru
embrul stâng, folosind mai multe teste cu lumină albă şi lumină colorată.
atele colectate sunt prelucrate de către softul special proiectat, iar rezultatele
nt generate automat sub forma unor rapoarte de stare. Este prezentată şi
terfaţa care permite vizualizarea şi printarea rapoartelor de stare la sfârşitul
stării.



Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv pentru evaluarea lateralităţii



Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv pentru evaluarea lateralităţii



Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv pentru evaluarea lateralităţii

ceea ce priveşte categoria sportivilor, există accepţiuni diferite privind
alitatea, dar toate ţin cont de sportul practicat. Persoanele cu deficienţe uşoare
urma programe de pregătire pentru creşterea vitezei de reacţie, cu ajutorul
raTEST.
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Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv de monitorizare a deprinderilor 
ecifice atletismului în condiţii reale de manifestare

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.



Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv de monitorizare a deprinderilor 
ecifice atletismului în condiţii reale de manifestare

Dispozitivul de monitorizare a deprinderilor specifice
atletismului în condiţii reale de manifestare a făcut
obiectul unei cereri de brevet de invenţie şi a fost
prezentat în cadrul Salonului Naţional de Inventică
UGAL INVENT 2014.
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Legendă: 
A - Senzor de apăsare; 
B - Modul electronic cu microcontroler; 
C - Cablu de legătură între senzor şi modul; 
D - Conector pentru senzor; 
E  - Micro SDCard; 
F  - Micro-întrerupător; 
G - Diodă electroluminiscentă (LED); 
H - Conector de încărcare; 
I   - Cordoane elastice; 
J   - Branţ (partea de la interiorul pantofului); 
K - Talpa pantofului; 
L  - Carcasa modulului electronic; 
M- Conector pentru micro SDCard;

6. Proiectarea şi construcţia unui dispozitiv de monitorizare a deprinderilor 
specifice atletismului în condiţii reale de manifestare



3. Direcţiile viitoare de cercetare

COORDONATELE 
DEZVOLTĂRII 

ERSONALE: Activitatea 
de cercetare 

Activitatea
academica



3. Direcţiile viitoare de cercetare

Activitatea 
de 

cercetare 

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 interpretarea acestora va uşura mult activitatea
antrenorilor. Aceştia vor elabora programe de pregătire
personalizate pentru fiecare sportiv.



3. Direcţiile viitoare de cercetare

Activitatea 
de 

cercetare 

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 acestora în timpul execuţiilor.



3. Direcţiile viitoare de cercetare

Activitatea 
de 

cercetare 

Realizarea practică a dispozitivului mecatronic pentru
evaluarea lateralităţii LateraTEST reprezintă prima etapă din
cadrul unor cercetări ample, interdisciplinare. 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.

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.



3. Direcţiile viitoare de cercetare

Activitatea 
de 

cercetare 

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 performanţe crescute

Velostat
Aţă inteligentă



3. Direcţiile viitoare de cercetare

Activitatea 
academica

•Actualizarea cursurilor si caietelor de lucrari practice;
•Implicarea studentilor si masteranzilor in activitatile de 
cercetare;
•Abordarea unor lucrari de disertatie cu continut inovativ;
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