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L’ORGANISATION DU SPORT EN FRANCE, LES LIENS ENTRE L’ETAT 

ET LE MOUVEMENT SPORTIF 
 

Hugo Juskowiak  
ATER Université d'Artois,  

Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique de Liévin,  
Laboratoire SHERPAS, ER3S, EA4110 

 
Résumé  
Officiellement, l’Etat définit les orientations générales en matière de politique 
sportive alors que le mouvement sportif prend en charge la gestion et l’animation 
dans les différentes activités physiques et sportives.On pourrait alors voir ces 
deux instances comme relativement séparées, aux fonctionnements distincts et 
étanches, chacune disposant d’une organisation propre et de missions précises 
qui n’empièteraient pas l’une sur l’autre. Il n’en est rien. Les liens entre l’Etat et 
le mouvement sportif sont nombreux: humain et matériel, financier, politique, etc. 
Cette liaison forte est surtout visible lorsque l’analyse se porte sur l’accès et le 
fonctionnement du sport de haut niveau en France. Cette relation particulière est 
sans doute à mettre en relation avec une volonté de contrôle de la part de l’Etat 
français qui refuse à la fois l’autonomisation du mouvement sportif et la 
pénétration de la logique libérale en réaffirmant l’unicité du sport en France et 
l’existence d’un continuum entre l’amateur lambda et les plus grands champions.  
Mots-clés: Organisation, sport, France, sport de haut niveau, sport 
professionnel. 
 
Rezumat 
  Oficial, statul defineşte orientările generale ale politicii de sport, în timp ce 
mişcarea sportivă sprijină gestionarea şi funcţionarea  în diverse activităţi fizice 
şi sportive. S-ar putea vedea  cele două organisme, relativ distincte, cu funcţii 
distincte şi structurate, fiecare cu propria organizare şi misiuni specifice, care nu 
se afectează una pe alta. Legăturile dintre stat şi mişcarea sportivă sunt 
numeroase : umane şi materiale, financiare, politice, etc. Această legătură 
puternică este cel mai evident în cazul în care analiza se concentrează asupra 
accesului şi funcţionarea sportului de înaltă performanţă în Franţa. Această 
relaţie specială este fără îndoilă menită să facă  legătura cu dorinta statului 
francez de a controla, care refuză atât autodeterminarea mişcării sportive şi de 
penetrare a logicii liberale reafirmând unicitatea sportului în Franţa şi existenţa 
unei continuităţi între amatori şi cei mai mari campioni. 
Cuvinte cheie: organizare, sport, Franţa, sport de elită, sportul profesionist. 
 
Introduction  
Actuellement en Thèse de Doctorat en Sociologie du Sport1, mes travaux portent sur 

la formation des joueurs de football professionnels en France. Quel que soit le paradigme 
sociologique utilisé – le chercheur peut être, aux extrêmes, Wébérien ou Durkheimien –, 
quel que soit le traitement de l’énigme envisagé – faut-il observer toute la formation 
footballistique ou seulement une partie ? Faut-il observer tout le territoire ou une région en 
particulier ? Faut-il observer les joueurs qui réussissent ou ceux qui échouent ? –, quelle 

                                                   
1 Thèse de Doctorat en sociologie du sport en cours codirigée par Mr Didier Demazière (Laboratoire 
Printemps, Université de Versailles/Saint-Quentin), & Mr Williams Nuytens (atelier Sherpas 
Université d’Artois). 
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que soit la démarche intellectuelle utilisée – inductive, déductive, hypothético-déductive –, 
quelle que soit la méthodologie mise en place, il semble impossible de faire l’économie 
d’une forme de description globale du paysage dans lequel se développe la recherche. Sorte 
de photographie générale, de première approche du cadre de la recherche, ce papier propose 
une description de l’organisation du sport en France et de ses particularités. En effet, la 
France est l’un des rares pays européens dans lequel le sport est fortement organisé et 
contrôlé par l’Etat Ce mode de fonctionnement particulier est d’ailleurs clairement affiché 
par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (MSJSVA) 
pour qui « l’organisation du sport en France repose sur la coopération entre l’Etat qui 
assure des fonctions régaliennes et le mouvement sportif, délégataire d’une mission de 
service public2 ». Cela ne veut en aucun cas signifier que l’étude sociologique sur la 
formation des joueurs que je souhaite mener à bien doive s’arrêter à ce stade. N’adopter que 
ce macro-filtre de lecture et éluder l’étude des discours, des pratiques, des représentations, 
des stratégies et des relations des acteurs engagés dans la fabrication des futurs 
professionnels de football serait une erreur. La description globale du sport en France ne 
constitue qu’un préalable incontournable à cette recherche.  

La principale caractéristique du sport français réside sans doute – comme nous venons 
de l’affirmer plus haut – dans la forte implication de l’Etat dans le fait sportif. Les deux 
premières parties de l’article qui présentent respectivement le rôle de l’Etat d’un côté puis 
du mouvement sportif d’un autre côté peuvent donc apparaître comme séparant 
artificiellement une réalité caractérisée en réalité par les liens extrêmement forts qui 
existent entre ces deux pôles. La séparation mise en place ne répond qu’à un souci de clarté 
dans la présentation et ces liens seront questionnés dans un troisième temps lors d’une 
tentative de définition des nombreux termes utilisés quand il s’agit d’évoquer la pratique 
sportive en France – notamment à travers le sport de haut niveau et le sport professionnel. 
Le dernier temps de ce papier propose quant-à lui davantage une réflexion critique sur 
l’organisation et la définition même du sport en France.  

 

Du coté de l’Etat… 

L’Etat est donc à l’origine des différentes politiques sportives en France mais il 
délègue son pouvoir d’organisation et de promotion aux différentes fédérations sportives 
tout en les soutenant par l’établissement de conventions d’objectifs et la mise à disposition 
de cadres techniques. Les missions du ministère, et donc de l’Etat, se définissent selon six 
grands axes : l’organisation et le financement du sport de haut niveau pour son maintien à 
un rang international très élevé, l’environnement juridique et la réglementation du sport, la 
promotion du sport pour le plus grand nombre, la protection des pratiquants et la lutte 
contre les dérives en matière de sport, la mise en œuvre d’une politique sportive rationnelle 
et équilibrée de l’aménagement du territoire et du développement durable et enfin, le 
rayonnement international de la France. C’est le secrétariat d’Etat chargé aux sports (SE) – 
qui est en quelque sorte la branche du MSJSVA spécifiquement en charge des affaires liées 
au sport –, notamment par l’intermédiaire du service de la Direction des Sports (DS), qui 
précise davantage les orientations en matière de politique sportive nationale. « La DS 
prépare et met en œuvre la politique ministérielle relative aux activités physiques et 
sportives ». Elle traite ainsi concrètement les objectifs de développement du sport pour le 
plus grand nombre (femmes, personnes handicapées), de lutte et de prévention contre la 
violence et les incivilités, d’intégration sociale et d’éducation par le sport, de structuration 
et de soutien de la professionnalisation de l’encadrement des associations, de la mise aux 

                                                   
2 Cette citation, comme toutes celles par la suite qui ne seront pas explicitement référencées 
proviennent du site internet du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 
français. http://www.sports.gouv.fr/sports_1/index.html 
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normes de sécurité des équipements sportifs, propriétés, pour la plupart, des collectivités 
territoriales (mairies, départements et régions). Plus particulièrement, la DS « est garante 
du dispositif conduisant au sport de haut niveau, appelé « filières d’accès au sport de haut 
niveau », basé sur la réalisation du projet de vie des sportifs ». 

L’organisation du sport, que ce soit d’un point de vue administratif, compétitif ou 
relatif à la formation est souvent présentée comme pyramidale. Si l’organigramme 
administratif tend à justifier ce postulat, il convient d’être beaucoup plus nuancé en ce qui 
concerne les compétitions et la formation des sportifs – notamment à cause de l’existence 
de structures de formation et de compétitions réservées spécialement à un certain nombre 
d’athlètes ultra-sélectionnées dès le plus jeune âge–. Toujours est-il que la ligne de conduite 
générale en matière de politique sportive est fixée par l’Etat au travers du ministère de la 
santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative, qu’elle est précisée au sein du 
secrétariat d’Etat chargé aux sports et de la DS mais qu’elle se met concrètement en œuvre 
dans les services déconcentrés et les établissements publics nationaux. Il existe, en effet, sur 
le territoire français, 105 services déconcentrés : 22 Directions Régionales et 
Départementales de la Jeunesse et des Sports (DRDJS), 78 Directions Départementales de 
la Jeunesse et des Sports (DDJS) et 5 services dans les territoires d’Outre Mer. « Il revient 
aux directions régionales et aux directions départementales de la jeunesse et des sports de 
mettre en œuvre la politique nationale dans les champs des activités physiques et sportives, 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et des loisirs, sous l’autorité des préfets ». Les 
DRDJS sont chargées de plusieurs missions : elles coordonnent les actions des DDJS, 
prennent en charge l’information jeunesse, préparent les programmes d’équipements 
sportifs ou socio-éducatifs et de loisirs, élaborent les plans régionaux de médecine du sport 
et mettent en œuvre des actions de prévention et de contrôle du dopage, et enfin, gèrent la 
programmation des formations et de l’organisation des examens conduisant à la délivrance 
des diplômes d’Etat dans le domaine de la jeunesse et des sports. Les DDJS, quant à elles, 
prennent en charge le contrôle administratif, technique et pédagogique des activités 
physiques et sportives, de jeunesse, d’éducation populaire et de loisirs, le contrôle des 
normes d’hygiène et de sécurité dans les établissements ou s’exercent des activités 
physiques, sportives, d’éducation populaire et de loisirs, mettent en œuvre de politiques de 
prévention et d’insertion et participent au développement des activités physiques et 
sportives, de jeunesse, d’éducation populaire et de loisirs et à l’élaboration des politiques 
éducatives territoriales et aux actions d’information des jeunes. Les services déconcentrés 
sont appuyés par l’existence de 31 établissements publics nationaux, dont les plus connus 
sont notamment les CREPS ou l’INSEP et qui ont pour vocation d’«accueillir les pôles 
relevant des filières d’accès au sport de haut niveau. Ils sont donc le lieu privilégié de la 
préparation sportive des athlètes mais aussi, grâce aux cursus de formation qui leur sont 
proposés, de leur future insertion professionnelle ». 

 
Du côté du mouvement sportif… 
« Le principe de la coexistence et de la collaboration entre l’Etat et le mouvement 

sportif suppose un dialogue permanent qui est assumé par le MSJSVA, au nom de l’Etat, et 
par le CNOSF [Comité National Olympique et Sportif Français], au nom du mouvement 
sportif ». 

Le CNOSF, association reconnue d’utilité publique soumise aux exigences de la 
Charte Olympique puisque représentant, en France, du Comité International Olympique 
(CIO), regroupe l’ensemble des fédérations sportives (fédérations unisport olympiques, 
fédérations unisport non olympiques, fédérations multisports). Les missions du CNOSF 
s’organisent autour de la représentation du sport français auprès des pouvoirs publics et des 
organismes officiels, du respect des règles qui régissent les sports olympiques, de la 
collaboration à la préparation, à la sélection et à la participation  des sportifs français, de la 
promotion des sportifs sur le plan social. Dans son rôle de conciliation, le CNOSF peut 
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ainsi arbitrer les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les 
fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de 
dopage. « Depuis 1945, l’Etat a délégué aux fédérations le pouvoir d’organiser et de 
promouvoir la pratique de leurs disciplines, dans le cadre des orientations définies dans les 
conventions d’objectifs et avec le soutien des cadres techniques mis à disposition par le 
ministère ». Même si les fédérations semblent disposer d’une certaine autonomie, leurs 
actions sont guidées et contrôlées à la fois par l’Etat, au travers du MSJSVA, et par le 
mouvement sportif, au travers du CNOSF. Le MSJSVA insiste sur le fait que 
« l’organisation de la pratique sportive en France repose essentiellement sur le secteur 
associatif ». Ainsi, en 2005, ce sont près de 15,8 millions de licences qui ont été délivrées 
par les 110 fédérations sportives agréées par le ministère chargé des sports3 et près de 180 
000 associations sportives. Le MSJSVA mentionne clairement que les « clubs, les comités 
départementaux, les ligues régionales, les fédérations nationales, tous ces degrés de la vie 
sportive sont des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 [et 
qu’elles] sont animées par plus de 2 millions de bénévoles ». Les fédérations, toutes placées 
sous le contrôle de l’Etat, gèrent et animent l’ensemble des activités sportives de leurs 
disciplines, que ce soit le sport amateur ou le sport professionnel, le sport de haut niveau ou 
le sport loisir. « Les fédérations agréées peuvent recevoir de l’Etat un concours financier 
dans des conditions fixées par une convention d’objectifs. Des personnels de l’Etat ou des 
agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d’elles des missions de conseillers 
techniques sportifs 4». La convention d’objectif est un outil de partenariat entre l’Etat et les 
fédérations sportives. Généralement bâtie pour quatre ans – le temps d’une olympiade –, 
elle définit les grandes orientations sportives et la stratégie fédérale pour atteindre les 
résultats escomptés. Elle fixe les priorités ainsi que les moyens alloués. Tous les ans sont 
évalués le respect des engagements et les résultats obtenus. En 2007, ce sont 85,5 millions 
d’euros prévus en loi de finances, auxquels se sont ajoutés 18,9 millions d’euros attribués 
au titre du programme national de développement du sport (PNDS) qui ont été versés par 
l’Etat aux différentes fédérations sportives. Les crédits alloués sont généralement répartis 
en fonction de cinq grands domaines : la performance (fonctionnement des équipes de 
France, filière de haut niveau, aides personnalisées aux athlètes), l’organisation fédérale 
(fonctionnement de la fédération, relations avec les instances territoriales ou 
internationales), le développement des actions en faveur du sport de masse, le suivi et 
l’encadrement médical et la préparation des grandes compétitions (programmes de 
préparation, suivi médical, formation des entraîneurs, acquisition de matériels). 
Parallèlement au déblocage d’aides purement financières, l’Etat fournit également aux 
fédérations un soutien humain par la mise à disposition des conseillers techniques sportifs 
(CTS). En 2007, ceux-ci étaient au nombre de 1680. Ils exercent auprès des fédérations 
sportives des missions de directeur technique national (DTN), d’entraîneur national (EN), 
de conseiller technique national (CTN) ou régional (CTR). Le MSJSVA précise que « leur 
intervention est un soutien appréciable apporté par l’Etat aux fédérations. Leur action 
garantit la cohérence et la qualité des politiques fédérales et l’efficacité des interventions 
financières de l’Etat (encadrement national du sport de haut niveau ou mise en œuvre à 
l’échelon local des orientations ministérielles) ». 

 

                                                   
3 Ce qui ne présume en rien du nombre de pratiquants sportifs en France. La pratique hors cadre, sans 
licence, ou le cumul des licences par un même individu brouillent les possibilités de quantification du 
phénomène. 
4 Article L. 131-12 du code du sport 



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.2 (24) 2011 9

 
Figure 1 : Organisation du sport en France 

 
Sport professionnel et sport de haut niveau, une tentative de définition 
L’orientation politique globale, la gestion et l’animation du sport en France sont 

assurées dans une liaison forte, à la fois par le MSJSVA et le CNOSF. Mais cela n’est pas 
aussi simple : le terme de « sport » est polysémique et demande à être précisé davantage 
pour comprendre ce que recouvre réellement cette notion. En effet, dans les différents 
documents émis par le MSJSVA, apparaissent les termes de sport amateur, de sport loisir, 
de sport de haut niveau et de sport professionnel. Si l’essence du sport amateur et du sport 
loisir sont plutôt faciles à comprendre – nous pouvons en effet envisager le premier comme 
une pratique fédérale « classique » où le sportif licencié suit des entraînements et participe à 
des compétitions et le second comme un mode de pratique non exclusivement centré sur la 
production de performance, il en va autrement du sport professionnel et du sport de haut 
niveau. Compte tenu du thème central qui est le nôtre dans le cadre de la Thèse, à savoir le 
football professionnel et l’accès au métier de footballeur professionnel, nous allons 
questionner davantage les contours de ces deux entités et tenter de les cerner plus finement.  

 
Sport professionnel 
Le MSJSVA tient à rappeler que « le modèle d’organisation du sport français est 

unitaire [et qu’] il n’y a pas de séparation entre le sport amateur et le sport professionnel ». 
L’action de l’Etat dans l’univers du sport professionnel consiste en une action de 
« régulation ». Cette régulation est à la fois juridique – « par l’encadrement des structures 
qui régissent le sport professionnel tant au niveau fédéral que local et l’adaptation de la 
législation fiscale et sociale du travail liée à la professionnalisation des sportifs » – et 
économique – par « l’encadrement du régime des subventions publiques, [par] l’agrément 
des centres de formation des clubs professionnels, [par] la fixation des conditions de 
retransmissions et de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des 
compétitions sportives [et par] la réglementation de l’exercice de la profession d’agent 
sportif ». Le terme de « sport professionnel » demeure peu aisé à définir car il semble 
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recouvrir de multiples facettes. Le MSJSVA en retient principalement deux. Soit le sport 
professionnel n’est pas considéré comme une branche du secteur fédéral. Il s’agit alors des 
« sportifs qui évoluent au plus haut niveau de leur discipline et vivent de leurs prestations 
sportives (souvent en tant que travailleurs indépendants) sans appartenir à un secteur 
professionnel déterminé comme tel par le cadre fédéral ». Cette définition concerne 
davantage les sports individuels comme l’athlétisme, le cyclisme, le judo, la natation ou le 
tennis de table. Soit le sport professionnel est considéré comme une branche du secteur 
fédéral. C’est alors la fédération qui précise quelles sont individus reconnus comme 
professionnels et quelles sont les compétitions auxquelles ils ont accès. La modalité de 
rémunération est alors le salariat. Cette définition s’applique à l’heure actuelle pour la 
plupart des sports collectifs : football, basket-ball, rugby, handball, volley-ball, hockey sur 
glace. Ce sont les ligues professionnelles qui sont chargées de la représentation, de la 
gestion et de la coordination des activités sportives à caractère professionnel. Une 
particularité française tient en la création obligatoire d’un organisme assurant le contrôle 
juridique et financier des associations et sociétés qui participent aux compétitions 
organisées par la ligue professionnelle – La Direction Nationale du Contrôle de Gestion 
(DNCG) en ce qui concerne le football français –. Dans le cas du football, la Ligue de 
Football Professionnel (LFP) s’apparente à une association dotée de la personnalité morale 
ayant signé une convention avec la Fédération Française de Football (FFF)5. Cela signifie 
que les statuts, les conventions et les protocoles financiers qui la lient à la FFF doivent être 
approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par le ministre chargé des sports. Les 
ligues professionnelles organisent des compétitions – c’est la LFP qui prend gère le 
fonctionnement du championnat de France de football de Ligue 1 par exemple – et 
disposent de larges compétences dans les domaines technique, financier et commercial pour 
gérer les groupements sportifs qui y participent. Il s’agit ici des clubs qui sont reconnus 
professionnels. Le code du sport prévoit que « les associations sportives dont les recettes de 
manifestations payantes ou dont les rémunérations dépassent un seuil (fixé, actuellement, 
respectivement à 1,2M€ et 0,80M€) ont l’obligation de constituer une société 
commerciale ». Le groupement sportif est alors composé de deux entités : une association 
support qui gère généralement la pratique amateur et les catégories de jeunes et une société 
commerciale qui intervient exclusivement dans le domaine professionnel. Une convention 
fixe alors les relations entre l’association et la société notamment en ce qui concerne la 
définition des activités, l’occupation des espaces et des installations ou encore la formation 
des sportifs. 

 
Sport de Haut Niveau 
En parallèle du sport professionnel, le MSJSVA reconnaît également l’existence du 

sport de haut niveau (HN). « Le sport de haut niveau représente l’excellence sportive. Il est 
reconnu par différents textes législatifs et réglementaires et par la charte du sport de haut 
niveau qui consacrent l’exemplarité du sportif de haut niveau6 ». Le sport de haut niveau se 

                                                   
5 Décret n°2002-762 du 2 mai 2002 relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations 
sportives et dotées de la personnalité morale. Complété par le décret n° 2004-549 du 14 juin 2004 
6 Voici les principaux  textes de référence sur le sport de haut-niveau 
Les textes de référence relatifs au sport de haut niveau: Code du sport partie législative  
Textes relatifs aux acteurs du sport de haut niveau : Articles R.221-1 à R.221-16 du Code du sport et la 
charte du sport de haut niveau  
Textes relatifs à la Commission nationale du sport de haut niveau : Articles R.221-27 à R.221-39 du 
Code du sport  

Textes relatifs aux filières du haut niveau : articles D.221-17 à R.221-16 du Code du sport et 
Instruction n°06-138 JS du 1er août 2006 relative aux élèves, étudiants et personnels sportifs de haut 
niveau et sportifs Espoirs.  



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.2 (24) 2011 11

définit, d’après le MSJSVA selon quatre grands critères : la reconnaissance du caractère de 
haut niveau des disciplines sportives, les compétitions de référence, la liste des sportifs de 
haut niveau et enfin, les filières d’accès au sport de haut niveau. C’est au sein de « la 
commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN) [qui] est l’instance de 
concertation institutionnelle [que] se prennent toutes les grandes orientations en matière de 
sport de haut niveau. Elle est présidée par le ministre des Sports et comprend des 
représentants de l’Etat, du Comité National Olympique et Sportif Français, des sportifs de 
haut niveau, des entraîneurs, un arbitre ou juge sportif de haut niveau et des élus des 
collectivités territoriales ». La CNSH définit les orientations de la politique nationale du 
sport de haut niveau, valide ou non le caractère de haut niveau des disciplines sportives et 
détermine pour chacune les critères permettant de définir la qualité de sportif de haut 
niveau, émet un avis sur le nombre de sportifs susceptibles d’être inscrits sur la liste des 
sportifs de haut niveau, formule un avis sur la validation des filières d’accès au sport de 
haut niveau et définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous 
la responsabilité du Comité International Olympique (CIO) dont les jeux olympiques. En 
fonction de leur âge ainsi que de leur niveau de performance, les sportifs sont répartis dans 
différentes catégories : la liste des Espoirs, la liste des partenaires d’entraînement et la liste 
des sportifs de haut niveau. Cette dernière est elle-même divisée en quatre catégories : Élite, 
Senior, Jeune ou Reconversion. Un programme d’actions est alors conclu en prévision 
d’objectifs sportifs situés à court, moyen ou long terme avec l’ambition d’y obtenir les 
meilleurs résultats possibles. Les membres des différentes équipes de France sont 
généralement repérés au sein de ces collectifs. Les sportifs inscrits sur ces listes bénéficient 
d’un suivi particulier et d’un aménagement scolaire, universitaire ou professionnel, d’aides 
financières, d’un encadrement sportif et médical spécifique et sont généralement assistés 
dans leurs démarches de recherche de logement ou d’hébergement. 

« Les places de podium obtenues dans les compétitions sportives internationales de 
haut niveau résultent d’une préparation longue et très élaborée […] Le travail 
d’évaluation, de détection, de préparation et d’entraînement des sportifs de haut niveau 
nécessite une organisation propre à chaque discipline sportive, rigoureuse et programmée : 
les filières d’accès au sport de haut niveau. Celles-ci tiennent compte des besoins du sportif 
depuis le moment où il est repéré comme "sportif à fort potentiel" jusqu’à l’aboutissement 
de sa carrière internationale et de son insertion professionnelle, même si celle-ci s’effectue 
au-delà du terme de sa carrière sportive ». Ce sont les fédérations qui bâtissent leurs 
propres filières d’accès au sport de haut niveau. C’est ensuite La CNSHN – et donc l’Etat 
puisque la CNSHN est présidée par le Ministre des Sports – qui valide chaque filière, 
généralement pour une durée de quatre ans. Trois axes sont particulièrement approfondis 
dans ces filières de haut niveau : la préparation sportive, évidemment, mais également la 
formation scolaire, universitaire ou professionnelle ainsi que le suivi personnalisé. En effet, 
« en matière de formation, l’Etat et les fédérations sportives délégataires investies d’une 
mission de service public ont la responsabilité commune de formation (scolaire et sportive) 
des jeunes sportifs, à travers le dispositif national de préparation et d’accession au sport de 
haut niveau, constitué des filières d’accès au sport de haut niveau comprenant les pôles et 
les centres de formation agréés des clubs professionnels ». La formation des jeunes sportifs 
est extrêmement encadrée et réglementée sur le territoire français. Cela vise à la fois la 
protection du jeune sportif – c'est-à-dire favoriser son développement dans les meilleures 

                                                                                                                                   
Dispositions médicales relatives au sport de haut niveau : Articles R-221.2 et R-221.11 du Code 

du sport, Arrêté du 16 juin 2006 modifiant l’arrêté du 11 février 2004 fixant la nature et la périodicité 
des examens médicaux prévus aux articles L. 3621-2 et R. 3621-3 du code de la santé publique, Arrêté 
du 11 février 2004 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux prévus aux articles L. 3621-
2 et R. 3621-3 du code de la santé publique, Décret n°2007-41 du 11 janvier 2007 portant publication 
de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 
24e réunion les 14 et 15 novembre 2006 à Strasbourg  
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conditions possibles – et la protection du club formateur – pour son investissement 
conséquent dans l’animation de son centre de formation. A titre d’exemple, les centres de 
formation des clubs professionnels doivent, pour exister, obtenir un agrément de la 
CNSHN7 et respecter un cahier des charges très précis portant notamment sur « l’effectif 
maximal des jeunes du centre, les modalités de l’enseignement scolaire, de la pratique 
sportive, du suivi médical, les conditions d’hébergement, de restauration, la nature des 
installations sportives et enfin la qualification des personnels d’encadrement du centre ». 
Le recrutement des jeunes sportifs ne peut se mettre en place que dans le cadre de 
conventions de formation elles-aussi approuvées par le Ministère chargé des sports.  

Réflexion critique sur l’organisation du sport en France 
En guise de première conclusion sur la définition des termes, nous pourrions affirmer 

ceci : le sportif professionnel est rémunéré pour ses prestations ; le sportif de haut niveau 
est celui qui est l’un des plus performants dans sa pratique. Même si ces deux 
catégorisations concernent deux sphères en réalité différentes – le marché économique 
libéral pour le secteur professionnel et l’Etat pour le haut niveau – elles peuvent tout de 
même être mises en relation. Les sportifs professionnels sont censés être les meilleurs dans 
leur pratique. Généralement, ils sont également reconnus par l’Etat comme sportifs de haut 
niveau. La réciproque est fausse. Tous les sportifs de haut niveau ne sont pas forcément 
rémunérés pour leurs prestations. Le sport de haut niveau, en quelque sorte, englobe donc le 
sport professionnel.  

Les appellations de « sport de Haut niveau » et de « sport professionnel » sont des 
créations récentes. En effet, avant 1982, la notion de Haut Niveau « n'existe pas et les 
meilleures performances sont réalisées par l'élite sportive, c'est-à-dire par les athlètes qui 
obtiennent dans leur discipline des résultats significatifs au niveau international. Le sport 
d'élite renvoie par opposition au sport de masse, le sport pratiqué par l'ensemble des 
licenciés dont le niveau de performance ne représente pas un enjeu national. Ce n'est 
qu'avec la loi Mazeaud du 29 octobre 1975 que le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux 
sports reconnaît pour la première fois la qualité d'athlète de haut niveau. Mais cette 
reconnaissance marque une rupture essentielle : elle signale l'achèvement d'une politique 
sportive progressivement développée par l'Etat qui, depuis 1936, intervient de plus en plus 
fréquemment pour l'expansion des pratiques et plus précisément pour le sport d'élite. 
Pendant plus de 50 ans, les autorités publiques vont prendre en charge tout ce qui touche 
au sport avant d'imposer une nouvelle population, celle des athlètes de haut niveau dont 
elles assument le contrôle, et qui vient se substituer à l'élite sportive précédemment issue 
des clubs 8 ». Sébastien Fleuriel soutient ici la position selon laquelle l’Etat, se substituant 
d’ailleurs à la puissance religieuse, aurait progressivement mis en œuvre, par 
l’intermédiaire du fait sportif, une certaine forme de contrôle sur la population9.  

Si l’élite, entendue ici comme l’ensemble regroupant les meilleurs éléments d’une 
discipline sportive, pouvait par le passé être considérée comme étant le produit de 

                                                   
7 Arrêté du 15 mai 2001 
8 Fleuriel, S., (1997). Sport de Haut Niveau ou Sport d’Elite ? La raison culturelle contre la raison 
économique: sociologie des stratégies de contrôle d’Etat de l’élite sportive. Thèse de Doctorat en 
Sociologie. Université de Nantes. P 12.  

9 D’autres auteurs développent un point de vue identique. « En tout état de cause, on ne peut négliger 
qu'à la fin du XIXème siècle, le corps soit devenu l'objet de nombreuses formes d'intervention 
monopolisées par un Etat qui, en la matière, reprenait à son compte des fonctions auparavant largement 
assumées par l'Eglise. Que ces interventions visent l'encadrement physique du corps, son éducation, sa 
santé ou sa protection, il s'agissait manifestement, à travers elles, de contrôler les usages et les 
manifestations d'un corps pensé à la fois comme nuisance et comme victime ».  Loirand, G., (1996). 
Une difficile affaire publique. Une sociologie du contrôle de l'Etat sur les activités physiques et 
sportives et sur leur encadrement professionnel. Thèse de doctorat, Université de Nantes, p.85. 
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dispositions naturelles10, le haut niveau apparaît davantage comme un construit social. Cette 
construction d’une filière particulière permet un contrôle de la population sportive en 
unifiant l’ensemble des pratiquants, ceux du haut et ceux du bas. Le sport de haut niveau 
apparaît à la fois comme « l’aboutissement d’un mouvement collectif partagé par tous les 
participants » et comme « l’expression spontanée de l’intérêt public »11. En quelque sorte, 
l’Etat crée la catégorie « haut niveau », et une fois celle-ci mise en place, il justifie ses 
actions dans le monde du sport par l’existence de cette catégorie, par les problèmes qui y 
sont inhérents et par les régulations et les améliorations à y apporter. L’Etat contrôle ainsi la 
production, la gestion, et l’évaluation de la population sportive, bref, le développement 
harmonieux de la filière.  

Le premier obstacle auquel est confronté l’Etat est de tisser un lien fort entre les 
pratiquants de l’élite et ceux du bas de l’échelle alors même que les niveaux de pratique 
sont radicalement différents. Le pari est de mettre en place un continuum entre les 
pratiquants duquel les meilleurs éléments s’extrairaient naturelle de la masse. Le second 
problème auquel semble confronté l’Etat dans sa logique d’unification pour le contrôle du 
monde sportif est davantage à mettre en relation avec un facteur économique. Si la volonté 
de l’Etat est de valoriser une pratique amateur et désintéressée, « le champ économique tend 
plutôt à faire fonctionner l'espace des pratiques comme un vaste marché, celui du spectacle 
sportif, où l'élite paraît obéir surtout aux impératifs économiques et par conséquent à des 
règles hétéronomes 12 »  

Au final, « l'Etat doit faire face à une double série de contradictions avec un travail 
portant à la fois sur une redéfinition de l'élite sportive conforme à la notion d'intérêt 
général, et sur le refoulement des logiques économiques perçues comme une menace 
sérieuse à cette redéfinition puisqu'elles tendent à isoler les meilleurs sportifs dans un 
système de fonctionnement particulier 13 ». Même s’il l’objectif est de répondre 
simultanément aux deux problèmes évoqués ci-dessus, la mise en place progressive du sport 
de haut niveau répond davantage à la redéfinition de l’élite sportive comme élément de 
continuité d’une base sportive large. L’aspect économique de la question, le problème du 
tiraillement entre logique économique et pratique amateur risquant de faire exploser l’unité 
du monde sportif serait davantage à entrevoir au travers de la notion de sport professionnel 
et du flou qui règne autour de sa définition.  

 

Conclusion 

L’Etat intervient fortement dans l’organisation du sport en France. Cela constitue à la 
fois une caractéristique et une particularité dans l’espace européen. Très hiérarchisé, l’Etat 
français, depuis le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 
(MSJSVA) jusqu’aux Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports (DDJS), 
encadre le sport selon des modalités variées : orientation de la politique sportive en général, 
encadrement économique (loi de finance et Centre National pour le Développement du 
Sport), encadrement humain (Conseillers Techniques Sportifs), encadrement juridique 
(Code du sport) et fixation d’objectifs (conventions). Le mouvement sportif, et notamment 
les fédérations agrées qui disposent d’une délégation de pouvoir de la part de l’Etat, 

                                                   
10 Ce lieu commun est à nuancer car l’innéité du sportif ne résiste pas longtemps lorsqu’elle est mise en 
relation avec la thématique du devenir sportif, et ce, quelque soit la période concernée. Pour autant, les 
mécanismes de production de l’excellence sportive étaient sans doute moins connus et surtout moins 
contrôlés par le passé qu’à l’époque actuelle. C’est dans cette optique qu’il convient de lire le passage 
de la production biologique de l’élite sportive à la construction sociale des sportifs de haut niveau. 
11 Fleuriel, S., (1997). Op Cite. P 12. 
12 Fleuriel, S., (1997). Ibid. P 12. 
13 Fleuriel, S., (1997). Ibid. P 12. 
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prennent en charge la gestion et l’animation des différentes activités physiques et sportives. 
Très hiérarchisé lui-aussi, occupant l’espace national avec le Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF) tout comme l’espace plus local avec les clubs sportifs, en passant 
par les ligues régionales et les comités départementaux, le mouvement sportif prend 
également en charge la formation et la construction des filières d’accès au sport de haut 
niveau et au sport professionnel. Ces deux termes sont d’ailleurs plutôt complexes à saisir et 
les définitions qui en sont généralement données restent plutôt floues. Cette absence de 
séparation claire et précise répond sans doute à un objectif d’unification du mouvement 
sportif censé reposer uniquement sur le principe de la méritocratie et permet ainsi à l’Etat 
de s’adjuger un contrôle de l’ensemble du monde sportif : il oriente la politique générale, il 
crée les catégories et les différents niveaux de reconnaissance et prend en charge les 
régulations éventuelles. Cependant, l’idée d’un continuum en termes de niveaux de pratique 
– entre le sportif du dimanche et le sportif de haut niveau – ou en termes d’enjeux financiers 
– entre la pratique amateur désintéressée et le sport professionnel – que l’Etat tente de 
maintenir en place reste difficilement défendable lorsque l’analyse se fait plus fine. A titre 
d’exemple et d’ouverture pour la réflexion, les jeunes footballeurs qui intègrent les centres 
de formation des clubs connaissent une pratique du football totalement différente des autres 
jeunes pratiquants qui ne fréquentent pas ces structures. Le rythme des entraînements et des 
compétitions, le niveau de maîtrise de la compétence footballistique, l’arrivée – parfois 
massive – de l’argent et des agents, ou l’aménagement du temps scolaire sont autant 
d’éléments indiquant une nette césure entre les futurs joueurs de l’élite et le pratiquant 
lambda que l’Etat refuse pourtant de reconnaître. 
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 Abstract:  

Contemporaneous studies confront physical education and sport – which 
have one important social value and this is the improvement of health - with the 
development of effort capacity. In its development, every single generation is 
being influenced by social conditions and by the educational process that may 
change the functional and the propellant dynamics. This is the reason why 
sports literature is marked by studies of the scientists who try to establish as 
exactly as possible the extent which these exogenous factors exert upon the 
propellant potential.Our research aims to study all theoretical and practical 
issues based on the selection of the candidates from all the police schools from 
M.A.I. We strongly believe that an efficient selection can be made only if this is 
based on the propellant potential of the graduating pupils.   

Key words: sports, physical education, propellant potential, phisycal 
efforts, selection of candidates. 

Rezumat  
Numeroase studii contemporane compară educaţia fizica si sportul – care 

au o însemnata valoare sociala, anume îmbunătăţirea sănătăţii – cu dezvoltarea 
capacitaţii de efort. In dezvoltarea ei, fiecare generaţie este influenţata de 
condiţiile sociale si de procesul educaţional care ar putea sa modifice dinamica 
funcţionala si energetică. Acesta este motivul pentru care literatura de 
specialitate este impregnată de studii ale cercetătorilor care încearcă să 
stabilească cât mai exact posibil influenţa pe care aceşti factori exogeni o 
exercită asupra potenţialului energetic. Cercetarea noastră îşi propune să 
studieze toate aspectele teoretice şi practice ale selecţiei candidaţilor din toate 
şcolile de poliţie ale M.A.I. Credem cu convingere că o selecţie eficientă poate fi 
realizată numai dacă se bazează pe potenţialul antropometric al absolvenţilor.  

Cuvinte cheie: sport, educaţie fizică, potenţial antropometric, efort fizic, 
selecţia candidaţilor.  

 

Introducere 

Temă de actualitate, potenţialul biomotric al  tineretului a  preocupat şi continuă să-i 
preocupe pe specialiştii domeniului educaţiei fizice şi sportului şcolar preuniversitar şi 
universitar. Problema potenţialului biomotric, care constituie o sinteză morfologică şi 
funcţională în plină dinamică, necesită o cercetare atentă, pentru ai stabili componentele, 
valorile medii, caracteristicile diferitelor etape precum şi interrelaţiile acestora.  

                                                   
14Adresa: Str. Constantin Noica, nr.140, sector 6, Bucureşti; 
 e:mail: georgemarinescu@yahoo.com 
15 nicolae_cringus@yahoo.com 
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Talentul cu care tinerii execută anumite exerciţii este variabil, fiind în cea mai mare 
parte de natură genetică. Forţa, viteza şi rezistenţa  moştenite, joacă un rol important în 
atingerea nivelurilor înalte de performanţă ele fiind denumite calităţi dominant motrice sau 
biomotrice. ,,Motric” se referă la mişcare;  prefixul ,,bio” ilustrează importanţa biologică a 
acestor calităţi.   

Motivarea alegerii temei 

Dacă dezvoltarea fizică a fost determinată în mod ritmic prin măsurători 
antropometrice, nu acelaşi lucru se poate spune despre potenţialul biomotric. Studiile 
anterioare au scos în evidenţă o evoluţie diferită a dezvoltării somatice şi a celei motrice; în 
acelaşi timp se remarcă o omogenitate mai redusă la probele motrice, în special ale 
calităţilor mai uşor perfectibile (forţă, rezistenţă). Fiecare generaţie are o dezvoltare proprie, 
care o particularizează, o diferenţiază mai mult sau mai puţin de celelalte generaţii, 
reflectând în planul somaticului şi motricului condiţiile sociale specifice şi influenţele 
instructiv-educative exercitate asupra ei.  

Ca şi aplicabilitate imediată, studiul nostru ne arată dacă probele folosite la admiterea 
în şcolile de poliţie sunt cele mai potrivite şi dacă da, atunci în ce măsură  baremele 
respectivelor probe corespund profilului biomotric al absolventului de învăţământ liceal. 
Deşi părerile specialiştilor din minister faţă de cele menţionate anterior sunt foarte variate, 
nu a existat o cercetare care să lămurească lucrurile din acest punct de vedere. 

Premisele cercetării 

• nevoia de a cunoaşte profilul antropometric al generaţiilor actuale, de al compara cu 
cel al generaţiilor anterioare şi în funcţie de acestea de a stabili profilul fizic al viitorului 
candidat la Şcolile de poliţie; 

• necesitatea selecţionării unor candidaţi cu un nivel bun de motricitate în vederea 
desfăşurării cu rezultate superioare atât a activităţilor de formare pe parcursul studiilor cât şi 
a activităţilor profesionale propriu-zise; 

• necesitatea eliminării celor care au un nivel de motricitate scăzut; 
• necesitatea stabilirii unor probe şi bareme pentru examenul de bacalauret care să 

corespundă potenţialului biomotric al generaţiilor actuale. 

Obiectivele cercetării 

•   evaluarea potenţialului biomotric al elevilor din clasa a XII-a. 
•   dirijarea interesului individului în etapa orientării profesionale în raport de 

potenţialul antropometric şi biomotric al acestuia;  
•   obţinerea unor indici superiori de manifestare a capacităţilor biomotrice; 
•   crearea obişnuinţei de practicare independentă a exerciţiilor fizice; 
•   identificarea unor criterii obiective de îmbunătăţire a selecţiei elevilor agenţi de 

poliţie din structurile M.A.I.; 

 Scopul cercetării 

• definitivarea criteriilor antropometrice şi biomotrice care să poată fi folosite cu 
succes în selecţia profesională a viitorilor poliţişti; 

• conturarea profilului antropometric al elevului absolvent de cls. a XII-a; 
• alcătuirea unor probe şi norme accesibile şi acceptabile pentru examenul de 

bacalaureat din clasa a XII-a;  
   Sarcinile cercetării 
• alegerea metodelor de cercetare adecvate studiului întreprins; 
• măsurarea caracteristicilor antropometrice pe baza cărora să se contureze profilul 

antropometric; 
• determinarea valorilor indicilor antropometrici stabiliţi; 
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• aplicarea probelor biomotrice stabilite; 
• identificarea parametrilor statistici ce se vor utiliza în analiza şi interpretarea 

rezultatelor; 

Etapele cercetării 

• studiul bibliografiei de specialitate pe problematica temei 
• criterii, probe, norme şi bareme aplicate cu scop de explorare pe elevi de liceu şi pe  

candidaţii la şcolile de poliţie, 
• studiu de explorare privind nivelul de pregătire fizică al elevilor din clasa terminală 

(a XII-a), 
• evaluarea potenţialului biomotric al elevilor din clasa a XII-a şi implicaţiile acestuia 

în  selecţia elevilor agenţi de poliţie, 
• studiu comparativ privind potenţialul biomotric al celor două categorii de elevi. 

Metode de lucru 

- Studierea literaturii de specialitate 
- Observaţia pedagogică  
- Metoda experimentală 

Măsurători şi teste utilizate în cercetare 

Corespunzător accepţiunii noastre asupra conceptului de ,,potenţial motric”, vom 
include 2 componente: motricitatea (definită prin nivelul calităţilor motrice de bază) şi 
dezvoltarea somatică (definită prin valorile parametrilor somatici cel mai des utilizaţi). 
Pentru evaluarea potenţialului motric am utilizat o baterie de teste care a cuprins cinci probe 
(alergare de viteză pe distanţa de 50 m., alergare de rezistenţă – 1000m., aruncarea mingii 
medicinale de 4 kg. pentru băieţi şi 2 kg. pentru fete, săritura în lungime de pe loc şi flexii 
şi extensii în articulaţia cotului), iar pentru partea de dezvoltare somatică am folosit 
măsurători antropometrice (înălţimea şi greutatea) precum şi indicele de proporţionalitate: 
BMI (Body mass Index) şi indicele de nutriţie  Quetlet, (IQ) 

 Măsurătorile antropometrice.  

 -  înălţimea s-a măsurat cu bara antropometrică, gradată de la 0 – 220 cm, pe care este 
prinsă printr-un cursor o lamă pentru fixarea corespunzătoare a înălţimii subiectului.  
-greutatea s-a măsurat cu ajutorul cântarului medical; 
   Pentru a studia relaţiile şi rapoartele dintre caracteristicile antropometrice am apelat 

la indicii antropometrici şi de proporţionalitate. Astfel, în cadrul acestui studiu preliminar 
au fost determinate: 

• valoarea medie a indicelui de nutriţie  Quetlet, (IQ), care se calculează împărţind 
greutatea în grame la înălţimea în  cm, (IQ = ) ; Valorile normale sunt cuprinse între 300-
500gr./cm. 

• BMI (Body mass Index) - se calculează împărţind greutatea în kg la înălţimea în 
metri la pătrat, (BMI = G(kg)/I2(m). Valori mai mici de 20 caracterizează hipoponderalii, 
valori între 20 – 25 normoponderalii, între 25 - 30 hiperponderali şi valori mai mari de 30 
obezii.  

 Capacitatea de efort a elevilor a fost determinată folosind computerul Polar S 625X. 
Running şi S 725 X Cycling. Testul Polar estimează puterea aerobă maximă individuală şi 
în paralel înregistrează valorile frecvenţei cardiace  raportată la viteza de deplasare. Acest  
test este strâns legat de funcţionarea sistemului cardiovascular şi de capacitatea acestuia de 
a transporta şi utiliza oxigenul în organism – VO2 maxim fiind un bun indicator al 
performanţei şi rezistenţei în sport. Computerul are capacitatea de a analiza toate aceste 
date în funcţie de vârsta şi greutatea subiecţilor şi de a elabora grafice extrem de elocvente.  
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În plus ne aduce informaţii privind modul în care se comportă organismul în etapa de 
încălzire, pe parcursul probei şi în faza de revenire a organismului după efort. 

Ipotezele cercetării 

•Nivelul potenţialului biomotric al elevilor absolvenţi de liceu este mai scăzut decât al 
candidaţilor la Şcolile de poliţie.  

Organizarea cercetărilor de explorare 
Stabilirea unităţilor şcolare: 
Pentru reprezentativitatea datelor se va urmări ca eşantionul elevilor din clasa a XII – 

a să fie constituit la nivelul a trei licee din judeţul Olt. Datorită faptului că cercetările arată 
că în jur de 60% - 65% din totalul elevilor agenţi de poliţie admişi au terminat cursurile 
unor licee teoretice, acelaşi procent vom căuta să-l respectăm şi noi în cadrul 
experimentului nostru. Prin urmare liceele teoretice vor fi : 

1.  Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu” – Slatina 
2.  Colegiul Naţional Vocaţional ,,N. Titulescu” – Slatina 
3. Al treilea liceu va fi unul cu profil industrial din municipiul Caracal şi anume 

Colegiul Tehnic ,,Matei Basarab” ponderea subiecţilor fiind de 35-40%. 

Eşantionarea (numărul subiecţilor): 

Vor fi testaţi toţi elevii de clasa a XII-a din cele trei licee cu excepţia celor scutiţi 
medical. Va fi păstrat raportul de aproximativ 65% elevi licee teoretice şi aproximativ 35% 
elevi licee cu profil industrial. Numărul total al subiecţilor supus cercetării este de 223 
dintre care 100 de băieţi şi 123 de fete. 

• măsurarea caracteristicilor antropometrice în colaborare cu cabinetul de medicină 
al Şcoli de poliţie Slatina;   

• investigarea capacităţii de efort a elevilor pe un număr de 48 de subiecţi. 
Teste şi  metode de analiză statistică 
Pentru a prelucra şi interpreta datele acumulate pe parcursul cercetării noastre am 

folosit tehnici adecvate cum ar fi: 
- statistica descriptivă (medie aritmetică, abatere standard, coeficient de variabilitate). 
De asemenea am folosit metoda grafică, ea fiind foarte eficientă în sistematizarea şi 

prezentarea cercetărilor efectuate.  
Capacitatea de efort – elevi clasa a XII-A 

Grafic nr. 1 – 3 computer Polar S 625 X Running.  ora 09.08  Capră Roxana 
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  Durata alergării a fost de 07min. şi 30sec.(incluzănd perioada de pregătire a 

organismului pentru efort şi pe cea de revenire) distanţa parcursă fiind de 1,1km. rata 
înregistrării valorilor fiind de 5 sec. În primul grafic observăm o corelare foarte bună a 
frecvenţei cardiace (partea superioară) – porneşte de la valoarea de127 bătăi/min. urcă după 
un minut de alergare ajungând la 170 bătăi/min., pe traseu efortul maximal se transformă în 
efort supramaximal după cinci minute înregistrându-se voloarea maximă de 199 bătăi /min. 
În perioada de revenire -1min. frecvenţa cardiacă scade la 150 bătăi/min. fapt ce ne indică 
un organism antrenat. Energia consumată – 69 kcal., numărul bătăilor inimii 1402 cu o 
,,datorie”de -31 de contracţii. În timpul efortului porneşte cu o valoare de 127 batăi/min. 
ajunge la o valoare medie de 185, maximul fiind de 199 bătăi/min. în efortul supramaximal. 

Concluzii capacitatea de efort 

Fete clasa a XII – a. Din studiul nostru  rezultă că 61,9% din elevele care au parcurs 
distanţa de 1000m. au lucrat în regim de efort supramaximal iar 58,1% au lucrat în regim de 
efort maximal. 
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Frecvenţa cardiacă a înregistrat următoarele medii: 
- valoare minimă  – 117,1 bătăi/min. (înregistrată după un minut de efort) 
- valoare medie    – 173,7 bătăi/min. 
- valoare maximă – 190,1 bătăi/min. (înregistrată la finalul cursei) 
Timpul de revenire înregistrat la 1 minut de la sfârşitul cursei este următorul: 
- foarte bun - 23,8%; bun - 28,5%; slab - 47,7% 
Media consumului caloric este de 69,24 k.cal. pe distanţa de 1000m.  
Băieţi clasa a XII – a. Din studiul nostru  rezultă că 61,1% din elevii care au parcurs 

distanţa de 1000m. au lucrat în regim de efort supramaximal iar 58,9% au lucrat în regim de 
efort maximal. 

Frecvenţa cardiacă a înregistrat următoarele medii: 
- valoare minimă  – 113,4 bătăi/min. (înregistrată după un minut de efort) 
- valoare medie    – 174,7 bătăi/min. 
- valoare maximă – 191,3 bătăi/min. (înregistrată la finalul cursei) 
Timpul de revenire înregistrat la 1 minut de la sfârşitul cursei este următorul: 
- foarte bun  - 22,2%; bun -  44,4%; slab -  33.4% 
Media consumului caloric este de 72,78 k.cal. pe distanţa de 1000m.  
Putem aprecia că alergarea pe distanţa de 1000 m. este o probă grea, foarte solicitantă 

din punct de vedere fizic mai ales pentru fete, fapt demonstrat şi de numărul foarte mare de 
candidate declarate nepromovate la examenele de admitere la Şcolile de poliţie. 

 
 Probe motrice  eleve clasa A XII-A 
FETE - ALERGARE DE VITEZǍ

ELEVI 
CLASA XII-a

Media 
aritmetică Mediana Abaterea 

standard Dispersia Amplitu-
dinea

Coeficient 
variaţie

Anul 2009 8.37 8.30 0.50 8.10 11% 0.25 2.80 5.98%

Cel mai frecvent rezultat 
şi ponderea sa (Modul)

 

Tendinţa centrală a rezultatelor la ALERGARE DE VITEZǍ este media 8.37 , valoarea centrală (mediana) şi
abaterea standard fiind 8.30, respectiv 0.50. Rezultatul cel mai frecvent este 8.10, cu o pondere de 11%. În
funcţie de valoarea abaterii standard şi a coeficientului de variaţie, putem afirma că eşantionul Elevi clasa XII-a
2009, este omogen în raport cu valorile înregistrate pentru ALERGARE DE VITEZǍ. Aceste afirmaţii sunt
susţinute şi de graficele prezentate pentru această caracteristică  
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INDICI DE PROPORŢIONALITATE  ELEVE CLASA A XII-A 

 
FETE - INDICELE QUETLET

ELEVI 
CLASA XII-a

Media 
aritmetică Mediana Abaterea 

standard Dispersia Amplitu-
dinea

Coeficient 
variaţie

Anul 2009 332.69 335.26 31.53 333.33 2% 993.92 159.61 9.48%

Cel mai frecvent rezultat 
şi ponderea sa (Modul)

 

420390360330300270

20

15

10

5

0

REZULTATE

Fr
ec

ve
nt

a

Mean 332.7
StDev 31.53
N 123

11

4
3

0

4

11

21

17

13

5

19

11

7

4

11

ELEVI CLASA XII-a
INDICELE QUETLET

FETE

 



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.2 (24) 2011 22

425

400

375

350

325

300

275

250
REZULTATE

G
r. 

/ c
m

ELEVI CLASA XII-a
INDICELE QUETLET

FETE

Mediana
Media

 
Tendinţa centrală a rezultatelor la INDICELE QUETLET este media 332.69 , valoarea centrală (mediana) şi

abaterea standard fiind 335.26, respectiv 31.53. Rezultatul cel mai frecvent este 333.33, cu o pondere de 2%. În
funcţie de valoarea abaterii standard şi a coeficientului de variaţie, putem afirma că eşantionul Elevi clasa XII-a
2009, este omogen în raport cu valorile înregistrate pentru INDICELE QUETLET. Aceste afirmaţii sunt susţinute
şi de graficele prezentate pentru această caracteristică

  

Concluzii antropometrie şi probe motrice  

Fete. Înălţimea medie este de 1,63 m. (aceeaşi valoare fiind şi cel mai des întâlnită în 
cadrul studiului nostru – 11% ). Interesant este faptul că în anul 2009 la şcolile de poliţie 
înălţimea minimă acceptată a fost de 1,65 m. pe când în anul 2010 a fost de 1,60 m. 
Greutatea medie este de 54 kg., valoarea cel mai des întâlnită fiind de 58 kg.(11%). În 
funcţie de cei doi indicatori putem calcula indicele Quetlet precum şi indicele BMI. 
Valoarea primului indice la elevele de cls. a XII-a este de 332gr./cm. ceea ce reprezintă o 
valoare normală, iar indicele BMI are o valoare de 20,3 ceea ce iarăşi ne indică o valoare 
normală. Alergarea de viteză pe distanţa de 50 m. media este de 8,3 sec. cel mai frecvent 
rezultat fiind 8,1 (11%). Având în vedere că performanţa minimă acceptată la şcolile de 
poliţie este de 8,1 sec. considerăm că valorile sunt destul de apropiate. Săritura în lungime 
de pe loc, media este de 1,71 m. modul fiind 1,80 m.(14%). Dacă vom compara cu valoarea 
de 1.80 m. rezultă din nou că valorile sunt apropiate. Aruncarea mingii medicinale, media 
este de 6,15 m. valoarea cel mai des întâlnită fiind 5,90 m. La admiterea în şcolile de poliţie 
valoarea minimă este de 7,00 m. şi după cum se poate observa diferenţa este destul de mare, 
lucru ce explică procentajul ridicat de nepromovabilitate la această probă. Alergarea de 
rezistenţă, media este de 4,37 min. cel mai des rezultat întâlnit fiind 4,28 min.(4%) 
Comparând cu 4,10 min., din nou putem afirma că diferenţa este semnificativă. 

Băieţi. Înălţimea medie este de 1,71 m. – valoarea cea mai întâlnită fiind de 1,72 m. 
(13%). În anul 2009 înălţimea minimă acceptată a fost 1,70 m. iar în anul 2010 a fost de 
1.65 m. Prin urmare considerăm că această măsură este oarecum ilogică. Greutatea medie 
este de 62 kg., valoarea cea mai frecventă fiind 59 kg.(15%). Valoarea indicelui Quetlet la 
elevii de cls.a XII-a este de 365gr/cm. ceea ce reprezintă o valoare normală iar indicele 
BMI are o valoare de 21,2 ceea ce iarăşi ne indică o valoare normală. Alergarea de viteză pe 
distanţa de 50 m. media este de 7,0 sec. cel mai frecvent rezultat fiind 6,8 sec. (15%). 
Având în vedere că performanţa minimă acceptată la şcolile de poliţie este de 7,2 sec. 
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considerăm că valorile sunt destul de apropiate fapt ce explică promovabilitatea ridicată la 
această probă. Săritura în lungime de pe loc, media este de 2,24 m. modul fiind 2,30 
m.(13%). Dacă vom compara cu valoarea de 2.20m. rezultă din nou că valorile sunt 
apropiate. Aruncarea mingiei medicinale, media este de 7,24 m. valoarea cel mai des 
întâlnită fiind 6,90 m. (8%) La admiterea în şcolile de poliţie valoarea minimă este de 7,00 
m. şi, după cum se poate observa diferenţa nu este mare. Alergarea de rezistenţă, media este 
de 4,02 min. cel mai des rezultat întâlnit fiind 3,58 min.(4%). Comparând cu 3,45 min., 
putem afirma că diferenţa este acceptabilă. Flexii şi extensii în articulaţia cotului avem o 
medie de 25 de repetări – modul fiind 27 (22%). Performanţa minimă acceptată este de 20 
de repetări, rezultă că este o probă accesibilă. 
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Abstract 
The most important criteria to appreciate the optimal character of the 

training process are: efficiency, quality and consumption of time and effort of 
the coaches and sportsmen in order to fulfill the tasks. Our research aimed at 
improving the training process in RhythmicGymnastics, focusing on 
optimizing the technical preparation. In this way, as result of the bio-
mechanical analyze of the technical elements the means system has been 
elaborated and it has been experimentally tested under the aspect of 
accessibility and efficiency. In the same time, it has been aimed the maximum 
possible improvement of the realization conditions of the optimal version and 
also the analyze of the obtained results in competitions, reported to optimizing 
criteria.   

Key words: rhythmic gymnastics; biomechanical analysis; efficiency. 

Rezumat 

Cele mai importante criterii de apreciere al caracterului optim al 
procesului de antrenament sunt: eficienţa, calitatea şi volumul de timp alocat, 
efortul depus de  antrenori şi sportivi pentru a îndeplini sarcinile propuse. 
Cercetarea noastră şi-a propus îmbunătăţirea procesului de antrenament in 
Gimnastica Ritmică, concentrându-se pe optimizarea pregătirii tehnice. În 
acest fel, ca urmare a analizei biomecanice a elementelor tehnice, a fost 
elaborat un sistem al mijloacelor specifice care a fost testat experimental in 
ceea ce priveşte gradul de accesibilitate şi eficienţa. In acelaşi timp s-a 
urmărit îmbunătăţirea maximă posibilă a condiţiilor de realizare a variantei 
optime şi, de asemenea, analiza rezultatelor obţinute în competiţii, raportate 
la criteriile de optimizare.  

Cuvinte cheie: gimnastică ritmică, analiză biomecanică, eficienţa. 

Introduction 
Optimizing the technical preparation represents a stringent request of the preparation 

process in Rhythmic Gymnastics, and that is why we want to bring contributions and real 
solutions for the efficiency of the technical preparation, sustained by the results of the 
scientific intercession.  

We mention that this operation represents a precise mean to approach the structure of 
the training process, grounded on the unity of the principles of sportive training, of 
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particularities of the content of the studied theme, of all methods and means that can be 
used, of age particularities and real possibilities of sportsmen.  

Based on the systemic analyze of these elements the aware choice takes place, which 
is scientifically grounded, is not arbitrary, of the best structure version for the training 
process, reported to the practical conditions.  

Aim, hypothesis and tasks of the paper  

Knowing that the result in competition depends mostly on the grade at technical value 
and execution, this research proposes to bring an improvement of launch precision, by 
optimizing the technical preparation for hoop.  

That is why, the aim of this research is to optimize the execution technique, by 
calculating some parameters of action types (based on biomechanical analyze) at hoop, in 
order to increase the performance and their exploitation in competitions.   

The hypothesis of the research:  
  Biomechanical analyze in two dimensions (2D) of hoop throwing contributes to 

optimizing the technical preparation of the apparatus under research. In order to fulfill the 
aim and to confirm the hypothesis, we established the following tasks:  

 Execution with precision of the of the hoop throwing, as initial test;   
 Selection of the means for technical preparation proposed as independent variable 

and  their introduction in the training process;   
 The execution with great precision of the throwing exposure, as final testing;  
 Processing of exposure with the soft Simi Motion; 
 Digitalization of the proposed element under research; 
 Processing and interpretation of the obtained data.  
 For this research there have been used more methods,  that were the solving ways of 

the proposed tasks: the method of studying the literature and specialty documents; 
observation method; method of biomechanical analyze; experiment method; mathematical 
method; statistic method.  

 Experimental design  

The research aims at optimizing the technical preparation of the sportsmen who 
practice performance Rhythmic Gymnastics, at the Sportive School Club „Anghel Saligny”, 
Iaşi. The group under research has 8 junior gymnasts, who activate at this club, with 3rd and 
2nd classification categories. The experiment realized by using the method of biomechanical 
analyzes consisted of video recording the technical element “throwing the hoop with rolling 
and catching”.  

The operation of the bio-dimensional data (2D) consisted of getting over following 
phases: creation of technical prescription; fixing the camera; sizing the camera; capture of 
image coordinates; calculation of the corresponding 2D coordinates, presentation of the 
data. After the operation of the data obtained in 2D, with the help of the soft Simi Motion, 
we calculated and obtained values regarding: the height of the throw, the horizontal 
distance and throwing angle. 

As result of the obtained data we conceived a series of means to improve the 
execution technique of the element under research and their introduction in the training 
process, as independent variable of the experiment.  

The bio-mechanical analyze in 2D that we want to make will offer enough data, a 
strong feed-back for the correctness of the technical executions, but also as a rapid mean of 
perception of own movements and formation of representations as correct as possible.  
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Results  
Hoop throwing, rolling and catching – height  

 
   Table 1.1. Statistic analyze of the obtained data at the two tests    

 

Static values Hoop throwing and catching– height [m] 

 Initial testing Final testing 

Average 4.579 4.845 

Median 4.485 4.724 

Mode 4.029 4.460 

Standard deviation 0.474 0.393 

Student Test t=-4.256; df=7; r=0.934; sig=0.004; p<0.001 
 
 
 

Figure 1.1. Representation of the averages obtained at the two tests   
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Hoop throwing, rolling and catching – horizontal distance  

   
Table 2.1 Statistic analyze of the obtained data at the two tests  

     
Static values Hoop throwing and catching – horizontal distance 

[m] 
 Initial testing Final testing 

Average 2.453 2.084 
Median 2.464 1.933 
Mode 1.810 1.495 

Standard deviation 0.427 0.454 
Student Test t=4.828; df=7; r=0.881; sig=0.002; p<0.001 

 
 

Graphic representation of the averages obtained at the two tests 
Figure 2.1 

 
 
 
 

Hoop throwing, rolling and catching – angle arm/horizontal  
            

Table 3.1 Statistic analyze of the obtained data at the two tests 
  

Static values Hoop throwing and catching  – angle arm/horizontal 
[grade] 

 Initial testing Final testing 
Average 23.538 30.902 
Median 21.340 29.433 
Mode 17.34 19.40 

Standard deviation 6.616 8.601 
Student Test t=-6.067; df=7; r=0.931; sig=0.001; p<0.001 
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Figure 3.1 Graphic representation of the averages obtained at the two tests 

 
 

 

 

 

 

 

 

Statistic analyze 

At the technical element “throwing the hoop, rolling and taking over”, at the variable 
“height” it is observed an increase of the values at all gymnasts at the final testing, in 
comparison with the initial testing, which is due to the increase of the angle of the arm with 
the horizontal.  

The correlation at test “t” pairs has the value r = 0.934, which indicates that at another 
testing the hierarchy is maintained: the one who obtained low scores initially have low 
scores finally, the ones who obtained medium scores initially have medium scores finally 
and the ones with high scores initially have high scores finally. The Student Test, t(7) = - 
4.256, p0.001, indicates the fact that there are significant differences between the two 
tests, in the sense that at the final testing the results are higher, X = 4.845 (m),  in 
comparison with the results obtained at the initial testing, X = 4.579 (m). 

At the variable “horizontal distance” it is observed a decrease of the values at all 
gymnasts at the final testing, in comparison with the initial testing, which is due to the angle 
of the arm with the horizontal.  

The correlation of the test “t” pairs has the value r = 0.881, which indicates that at 
another testing the hierarchy is maintained: the one who obtained low scores initially have 
low scores finally, the ones who obtained medium scores initially have medium scores 
finally and the ones with high scores initially have high scores finally. The Student Test, 
t(7) = 4.828, p0.001, indicates the fact that there are significant differences between the 
two tests, in the sense that at the final testing the results are higher, X = 2.084 (m),  in 
comparison with the results obtained at the initial testing, X = 2.453 (m). 

 At the variable „angle arm/horizontal” it is observed an increase of the values at all 
gymnasts at the final testing, in comparison with the initial testing.  

The correlation of the test “t” pairs has the value r = 0.931, which indicates that at 
another testing the hierarchy is maintained: the one who obtained low scores initially have 
low scores finally, the ones who obtained medium scores initially have medium scores 
finally and the ones with high scores initially have high scores finally.   

The Student Test, t(7) = - 6.067, p0.001, indicates the fact that there are significant 
differences between the two tests, in the sense that at the final testing the results are higher, 
X = 30.902 (grade),  in comparison with the results obtained at the initial testing, X = 
23.538 (grade). The angle the arm has with the horizontal grew at all gymnasts, which is 
showed by the values of the Student, means introduced by us to improve this variable, 
proving in this way their efficiency.   
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Conclusions  

By applying the bio-mechanical analyze method we can determine the realized 
progress and the earned time for the technical preparation. This method led to the awareness 
of the technical value of own exercises, which induced a more real and more correct self-
appreciation. Our research let us assess: the grounding in specialty scientific borders of the 
concept biomechanical analyze and his implication in the training process in Rhythmic 
Gymnastics; defining the methodological requests specific to teaching Rhythmic 
Gymnastics, at junior level; finding and demarcation of exercises systems for this 
preparation level and their application in order to fulfill the tasks.  
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Abstract:  

In a football game the psychological factor is existing permanently. The 
influences of the psychological factor depend on the age and morpho-functional 
changes which appear during the growth and development processes. During 
the early childhood is assimilated the most important acquisition of adaptive 
experience. The school imposes and forms the capacity of activity as active 
psychological features. 

After the age of 7 is seen at children a certain psychological detachment, 
and by the age of 8 they get a certain psychological stability. For this purpose 
one factor of the learning process success is the attention seen as a psycho 
physiological orientation process, focus and selective potency of functions, 
psychological and psyco-behavioural activities. After the age of 8 the muscular 
force grows, the child is not vigorous but shows a certain physic stability which 
allows some methods and ways of training, but the psychological factor is 
sensible, instable, sometimes difficult, the tiredness installs quickly, as the body 
coming-back to effort. In this period the laterality accentuates the ambidextrous 
character, but also the left-handed and right-handed extremes which are 
highlighted. 

Keywords: football, coordinative capacities, questionnaire.  

Rezumat   
În jocul de fotbal factorul psihic este prezent permanent. Influenţele 

factorului psihic sunt dependente de vârstă şi de transformările morfo-
funcţionale care apar în procesele de creştere şi de dezvoltare. În copilăria 
timpurie are loc cea mai importantă achiziţie de experienţă adaptivă. Şcoala 
impune şi formează capacitatea de activitate ca trăsături psihice active.  

După 7 ani se manifestă la copii o oarecare detaşare psihologică, iar la 8 
ani are loc şi o oarecare stabiltate psihică. În acest sens unul din factorii 
reuşitei procesului de învăţare îl constituie atenţia ca proces psihofiziologic de 
orientare, concentrare şi potenţa selectivă a funcţiilor, activităţilor psihice şi 
spiho-comportamentale. După vârsta de 8 ani creşte forţa musculară, copilul nu 
este robust dar prezintă o anumită stabilitate fizică permiţând anumite metode şi 
mijloace de instruire, cu precizarea că factorul psihic este sensibil, instabil, 
uneori dificil, oboseala se instalează rapid, ca şi revenirea organismului la 
efort. În această perioadă lateralitatea accentuează caracterul ambidextru, dar 
şi extremele de stângaci şi dreptaci care se pun în evidenţă.    

Cuvinte cheie: footbal, capacităţi coordinative, chestionar 
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Introducere 

Învăţarea devine tipul fundamental de activitate, mai ale datorită modificărilor 
radicale de condiţionare a dezvoltării psihice în ansamblu sau pe care le provoacă în mod 
independent. Această condiţie impune din partea celor care au activitate practică 
cunoaşterea profundă a dezvoltării personalităţii copilului, asupra legăturilor psiho – 
fiziologice ce acţionează intensiv la nivelul intrinsec şi extrinsec organismului.   

Învăţarea prin jocuri ne asigură un nivel optim de eficienţă adaptivă.  
Vârsta 3 – 6/7  ani este caracteristică jocului. Jocul este principala formă de învăţare şi 

organizare a experienţei. Jocul presupune asimilarea realului la activitatea proprie a 
elevului, este un exerciţiu pregătitor şi util dezvoltării fizice.  

Jocul cu adulţii este centrat pe plăcerea comunicării, copilul făcând apel la explicaţiile 
adultului, întrebarea „de ce ?” este legată de curiorizatea cognitivă, deoarece copilul nu 
sesizează întâmplarea.  

Caracteristici: stimulează imaginaţia şi creativitatea copilului; satisface trebuinţele 
copilului de mişcare şi acţiune; contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă; se corelează cu 
învăţarea, munca, creaţia. În acest context se formează educarea limbajului ca instrument 
cognitiv de comunicare şi expresie. Intervine pozitiv în disfuncţiile / barierele comunicării.       

Tipuri de jocuri (Marcu V., Filimon L, coord., 2007): jocuri simbolice, jocuri 
senzoriale; de observare a naturii; de asociere de idei şi de raţionament; matematice; de 
construcţie; muzicale; pentru dezvoltarea creativităţi motrice;  de creaţie; de memorie; 
jocuri ghicitori; pentru formarea deprinderilor motrice pentru dezvoltarea aptitudinilor 
motrice. 

Procesul de creştere şi dezvoltare acestei vârste are în vedere:  sistemul muscular nu 
se dezvoltă corespunzător;  se intensifică osificarea; se consolidează coloana vertebrală. 

Dezvoltarea motrică pentru această vârstă are în vedere: viteza de reacţie: la stimuli 
vizuali şi auditivi;  viteza de execuţie: în acţiuni motrice singulare; viteza de deplasare: pe 
direcţie rectilinie şi mai puţin pe schimbări de direcţie; rezistenţa cardio-respiratorie la 
eforturi aerobe;  forţa dinamică segmentară; coordonarea acţiunilor corpului în spaţiu şi 
timp;  coordonarea acţiunilor cu obiecte şi la aparate. 

Formarea şi dezvoltarea personalităţii:   copilul este capabil să-şi dirijeze voluntar 
conduita, să-şi fixeze anumite scopuri; copilul lăsat să joace cât mai natural, fără restricţii la 
procedeele tehnice privind driblingul şi şutul la poartă. 

Relaţionarea cercetării noastre implementează măsuri de intervenţie într-un demers ce 
îmbină cercetarea cu acţiunea practică (T. Rotaru, P. Iliuţ, 2006).  M. Epuran, E. Horn, 
1985; M. Şerban, 1987, aduc o contribuţie de seamă în prezentarea obiectivă a aprecierii 
capacităţii motrice în sport şi a mecanismelor de influenţare a comportamentul specific 
jocului de fotbal.  

Sarcinile cercetării 

Sarcinile cercetării constă în identificarea cunoştinţelor profesorilor şi antrenorilor 
privind testele de coordonare la grupele de fotbalişti, vârsta 9 – 10 ani. 

Ipotezele cercetării 

Dacă antrenorii de la centrele de copii şi juniori cunosc testarea capacităţii de 
cordonare la fotbaliştii, nivelul copiilor şi juniorilor. În ce măsură profesorii/antrenorii de la 
grupele de fotbal, vârsta 9 – 10 ani, folosesc teste de coordonare în procesul de evaluare a 
copiilor. 

Material şi metodă  

Pentru acest studiu am aplicat un chestionar cu cinci întrebări, la un număr de 56 
specialişti, profesori şi antrenori, care activează în centrele de copii şi juniori. Sondajul de 
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opinie a specialiştilor din domeniu în problema antrenamentului sportiv în fotbal sunt 
ilustrate în tabele de sinteză şi în figuri de reprezentare geometrică. În acest sens s-au 
formulat unele întrebări în baza unui chestionar pentru a identifica în ce măsură sunt 
abordate şi evidenţiate testele psihomotrice. 

Rezultatele cercetării  

Rezultatele cercetării au la bază opiniile specialiştilor cu privire la pregătirea 
psihologică şi specifică în jocul de fotbal la tinerii fotbalişti, copii şi juniori, prezentate în 
tabele de sinteză şi exprimate grafic.  

La prima întrebare “ Cum apreciaţi nivelul dezvoltării fotbalului la copii ?,  opiniile 
au fost: spre nivelul mediu (64,29%) şi mai puţin spre cel înalt (35,71%).    

                     
      Tabel nr.1 Nivelului dezvoltării fotbalului la copii 

 
Întrebarea Variantele de răspuns Nr. de răspunsuri % 

Cum apreciaţi nivelul 
dezvoltării fotbalului la copii  

? 

Înalt 
Mediu 
Slab 

- 
20 
36 
 

- 
35,71 
64,29 

 
La întrebarea a doua  “La ce vârstă este necesară atenţie în pregătirea psihologică la 

nivelul fotbaliştilor copii şi juniori ? “, specialiştii au indicat: vârsta 6-10 ani neimportantă, 
vârsta de 10-14 ani (35,71%), în număr mare vârsta de 15-16 ani (39,29%), iar vârsta de 16-
17 ani (25%).  

 
Tabel  nr.2. Vârstă la care este necesară atenţie sporită în pregătirea psihologică la 

fotbaliştii copii şi juniori 
 

Întrebarea Variantele de 
răspuns Nr. de răspunsuri % 

La ce vârstă este 
necesară atenţie 

în pregătirea psihologică la 
fotbaliştii copii şi juniori ? 

6   -  10 ani 
10  -  14 ani 
15  -  16 ani 
16  -  17 ani 

- 
20 
22 
14 

- 
35,71 
39,29 

25 

 
La întrebarea a treia “Care din următoarele componente ale antrenamentului sportiv 

necesită atenţie în pregătirea copiilor fotbalişti ? “,  majoritatea antrenorilor au indicat 
factorul tehnic (67,86%), urmat de factorul tehnic- fizic, cu un procent de (32,14%), 
componenta psihică fiind neimportantă. 

 
Tabel nr.3. Componentele antrenamentului sportiv ce necesită atenţie sporită în 

pregătirea copiilor fotbalişti 
 

Întrebarea Variantele 
de răspuns 

Numărul de 
răspunsuri % 

Care din componentele 
antrenamentului 
sportiv necesită  
atenţie sporită în pregătirea copiilor fotbalişti ? 

Tehnic 
Tactic 

Tehnic - fizic 
Psihic 

38 
 

18 
 

- 67,86 
 
- 32,14 
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 La întrebarea a patra  “Ce importanţă prezintă pentru dumneavoastră testele 
psihomotrice în pregătirea fotbaliştilor copii ? “, antrenorii au răspuns, 92,87% consideră că 
pregătirea tehnică şi fizică, iar 7,13% - că pregătirea psihică.  

 
Tabel nr.4 Importanţa pregătirii fizice sau/şi psihice 

 

Întrebarea 
Variantele 
de răspuns 

Nr. 
răspunsuri % 

Ce importanţă prezintă  
pregătirea tehnică şi fizică, sau 
psihică la copii fotbalişti ? 

- pregătirea tehnică şi 
fizică  
- pregătirea psihică  

52 
 

4 

92,87 
 

7,13 

La întrebarea a cincea  “Cunoaşteţi teste de coordonare psiho-motorie pentru 
evaluarea micilor fotbalişti „numiţi 3 teste cunoscute de dumneavoastră ? “, antrenorii au 
răspuns: 82,% nu cunosc, 12% au confundat testele psihomotrii cu cele de agilitate, iar 6% 
au răspuns corect.  

 Fig, nr. 1. Diagrama de structură privind cunoaşterea testelor psihomotorii în 
evaluarea copiilor fotbalişti  

Teste 
confundate

12%

Teste 
cunoscute

6%

Teste 
necunoscut

e
82%

 

 
Discuţii 
Ancheta chestionar a urmărit culegerea de informaţii (ca în cazul sondajului de opinie) 

contribuind la o bună  analiză,  documentare şi de conţinut, ca o cerinţă de reprezentativitate 
a esantionului folosit. 

Antrenorii acordă o importanţă nesemnificativă în pregătirea psihică, evidenţiate prin 
investigaţii psihomotorii. Rezultatele chestionarului demonstrează o slabă preocuparea 
pentru formarea şi dezvoltarea comportamentului performanţial sportiv la fotbaliştii copii şi 
juniori în baza sistemului liniilor de reglare şi de lateralitate.  

  
Concluzii 
1. Participarea specialiştilor la show – room privind discuţii asupra dezvoltării 

capacităţilor coordinative. 
2. Importanţa majoră care o au testele psihomotrice şi antrenamentele de 

coordonare în dezvoltarea ambitextrie / lateralitate, transformate de copii în instanţe psihice. 
3. Introducerea testelor psihomotrice ca mijloace de pregătire, pot deveni expresii 

ale influenţei educative. 
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LES REGROUPEMENTS – LA STRATEGIE OFFENSIVE 
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Résumé 
Les regroupements se définissent comme point de fixation caractérisés 

par l’immobilisme relatif du ballon et par la circulation des joueurs, qui visent 
à la conservation ou à la conquête du ballon. Les regroupements sont offensifs 
et défensifs. Les regroupements offensifs supposent la participation d’un 
nombre réduit de joueurs et la continuation rapide du jeu, tandis que les 
regroupements défensifs supposent la participation d’un nombre significatif de 
joueurs et le dégagement lent du ballon. Le jeu se réalise dans les conditions 
du respect des principes fondamentaux et des principes spécifiques à l’attaque. 
La continuité du jeu se réalise par la circulation du ballon et des joueurs, dans 
le cadre des trois formes de jeu, selon les règles spécifiques suivantes: le 
positionnement par rapport à la ligne d’avantage et la vitesse de dégagement 
du ballon. 

Mots-clé: points de fixations, ligne d’avantage, vitesse de dégagement. 
 
Rezumat  
Regrupările (aglomerările) se definesc ca puncte de fixare caracterizate 

prin imobilismul relativ al balonului și circulația jucătorilor, care vizează 
conservarea sau câștigarea balonului. Regrupările sunt ofensive și defensive. 
Regrupările ofensive presupun participarea unui număr redus de jucători și 
continuarea rapidă a jocului, iar regrupările defensive presupun paticiparea 
unui număr semnificativ de jucători și eliberarea lentă a balonului. Jocul se 
realizează în condițiile respectării principiilor fundamentale și a principiilor 
specifice atacului. Continuitatea jocului se realizează în cadrul celor trei forme 
de joc respectând următoarele reguli specifice: poziționarea față de linia 
avantajului și viteza de eliberare a balonului.  

Cuvinte cheie: puncte de fixare, avantaj linie, viteza de eliberare. 
 
 
Les regroupements se définissent comme points de fixation caractérisés par 

l’immobilisme relatif du ballon et par la circulation des joueurs, qui visent à la conservation 
ou à la conquête du ballon. 

Les regroupements sont efficaces dans les conditions suivantes: 
 quand le pressing et la densité des adversaires dans la zone d’attaque sont 

significatifs, et la circulation du ballon présente des risques particuliers (le principe de la 
concentration - déconcentration); 

 la réorientation de l’attaque sur le côté opposé, dans le cas des systèmes 
défensifs qui canalisent l’attaque vers les zones latérales du terrain; 

 la transformation indirecte du jeu suite à des déficiences survenues dans la 
circulation du ballon et des joueurs dans l’attaque; 

                                                   
18 Adresa: Str. Constantin Noica, nr.140, sector 6, Bucureşti;  
e-mail: dan_badea14@yahoo.com 
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 dans la défense, après la récupération du ballon en vue de la réorganisation de 
l’équipe. 

Typologie des regroupements: 

a) les mauls - caractérisés par le transport du ballon dans une relation de poussée 2 
contre 1, c’est-à-dire deux joueurs en attaque et un défenseur (au moins); 

b) les mêlées ouvertes - caractérisées par la relation de poussée entre deux joueurs 
adverses, ballon au sol. 

Les regroupements sont offensifs et défensifs. Les regroupements offensifs supposent 
la participation d’un nombre réduit de joueurs et la continuation rapide du jeu, tandis que 
les regroupements défensifs supposent la participation d’un nombre significatif de joueurs 
et le dégagement lent du ballon. 

La strategie du jeu  

 La continuité du jeu après les regroupements se réalise dans les conditions du respect 
des principes fondamentaux et des principes spécifiques à l’attaque: 

 le passage rapide au-delà de la ligne d’avantage par des actions tactiques 
individuelles ou collectives; 

 la continuité du jeu se réalise par l’une des trois formes de jeu, selon des règles 
spécifiques; 

 la vitesse doit être maintenue au cours de l’action de jeu toute entière. 
 La continuité du jeu se réalise par la circulation du ballon et des joueurs, dans le cadre 

des trois formes de jeu, selon les règles spécifiques suivantes: 
 le positionnement par rapport à la ligne d’avantage; 
 la vitesse de dégagement du ballon. 

1. Selon le positionnement par rapport à la ligne d’avantage: 

a) si le regroupement se réalise au-delà de la ligne d’avantage (à l’initiative de 
l’équipe qui a lancé l’attaque), on mobilise un nombre très réduit de joueurs (offensive) en 
vue de dégager le ballon le plus vite que possible; 

b) si le regroupement se réalise auprès de la ligne d’avantage, on choisit l’une des 
deux types de plates-formes - offensives ou défensives - en fonction du contexte tactique: 

 - offensives, avec le dégagement rapide du ballon, s’il y a des brèches dans  la 
défense adverse, et avec la participation des joueurs doués d’une grande vitesse et mobilité; 

 - défensives, sans dégagement du ballon et l’initiation du maul roulant, ou bien avec 
le dégagement lent du ballon et la valorisation de la puissance et de la force de pénétration 
des joueurs dans des espaces agglomérés. 

c) si le regroupement se réalise avant la ligne d’avantage, on mobilise un nombre de 
joueurs suffisamment grand, en vue de retarder le dégagement du ballon (plate-forme 
défensive), en accordant un temps optimum pour la réorganisation de l’équipe et 
l’équilibration tactique. 

 

2. Selon la vitesse de dégagement du ballon: 

a) ballon dégagé rapidement: on continue le jeu sur le même côté de l’attaque, en jeu 
groupé-pénétré, si la défensive est placée en ligne et exerce un pressing intense, ou en jeu 
déployé, si la défensive ne se replace-réorganise pas; 
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Fig. 1.ballon dégagé rapidement 

b) ballon dégagé à vitesse moyenne: on continue le jeu sur les deux côtés de 
l’attaque, en jeu déployé ou en jeu déployé court + jeu groupé-pénétré, par transformation 
directe au niveau du troisième joueur; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. ballon dégagé à vitesse moyenne 

c) ballon dégagé lentement: on continue le jeu sur les deux côtés de l’attaque, en jeu 
groupé-pénétré dans l’axe du regroupement ou jeu au pied dans les zones III, IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. ballon dégagé lentement 

Conclusions / Avis:  

 La strategie ofensive se réalise par la circulation du ballon et des joueurs, dans le 
cadre des trois formes de jeu, selon les règles spécifiques suivantes: le positionnement par 
rapport à la ligne d’avantage et la vitesse de dégagement du ballon ; 

 la vitesse du jeu doit être maintenue au cours de l’action de jeu toute entière. 
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CONTRIBUȚII LA ELABORAREA MODELULUI DE PREGĂTIRE  

ȘI DE JOC PENTRU JUCĂTOAREA DE TENIS –JUNIOARĂ, DE TOP 10 ITF 
 
 

Drd. UNEFS, Buzărnescu Mihai19 
Liceul Mircea Eliade, 

 București 
 

Abstract 
International bibliography as a local one, recent as 1990, did not address 

the theme of the competition model, champion and training, not only in tennis 
field, but also from other disciplines, branches or sporting events, even those 
included in the Olympics. Modeling theory emerged in the thinking and practice in 
the decades 60-80 Romanian sports of the last century as a result of research 
conducted by the profile CNEFS the mentioned period, on the subject-national 
groups and representative of the country to J. A, World Championships and 
Continental. A decrease in level of performance tennis (WTA and ATP rankings 
positions) led us to address and update such a theory and practice field and tennis, 
in which I was involved because I initiated, prepared and assistance 
(management) research subject of the present case, M. Buzărnescu tennis player. 
To increase the power input for model selection, training and field competition in 
tennis, we included the observation and monitoring and tenismenele representative 
Romanian tennis, her colleagues that make up the „generation 2000”. 

Key words: contribution, elaboration, model, game, training.  
 

Rezumat 
Bibliografia internaţională, ca şi cea naţională, mai devreme de 1990, nu au 

abordat tema modelului competiţional, al campionului şi antrenamentului, nu 
doar din domeniul tenisului, dar şi din alte discipline, ramuri sau evenimente 
sportive, chiar şi acelea incluse în Jocurile Olimpice. Teoria modelării a apărut in 
gândirea şi practica anilor 60-80 ai sportului românesc, ca rezultat al cercetărilor 
întreprinse de CNEFS în perioada menţionată, având ca subiecţi echipele 
reprezentative ale ţării la J.A., Campionatele Mondiale şi Continentale.  Scăderea 
nivelului de performanţă in tenis (poziţiile in clasamentul ATP şi WTA) ne-a 
determinat să abordăm şi să actualizăm  o astfel de teorie şi practica în tenis în 
care am fost implicat direct pentru că am antrenat şi manageriat subiectul acestei 
cercetări – M. Buzărnescu, jucătoare de tenis. Pentru a creste puterea de inserţie 
a acestui model de selecţie, antrenament şi competiţie am folosit observaţia şi 
monitorizarea tenismenelor reprezentative ale României, colegele ei împreună cu 
care au format „generaţia 2000”. 

Cuvinte cheie: contribuții, elaborare, model, joc, pregătire 

Introducere 

Dezvoltarea jocului de tenis din ultima jumătate de secol și mai cu seamă din ultimile 
trei decenii a cultivat nevoia de a fi practicat de tinere cu o dezvoltare fizică robustă, dotate 
cu calități motrice remarcabile din punct de vedere al vitezei (sub toate formele ei de 
manifestare: de reacție, de deplasare, de execuție, forței explozive, a rezistenței și 
coordonării).  

                                                   
19 buzarnescu_mihai@yahoo.com 
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Dintre multiplii parametrii morfologici, înălțimea, proporțiile segmentelor corporale - 
îndeosebi anvergura, au o însemnătate prioritară în selecția primară. În majoritatea probelor 
și ramurilor sportive și mai ales în jocurile sportive, selecția a constatat o înălțime în 
continuă creștere, care prin mărimea pârghiilor au asigurat o execuție tot mai puternică a 
mingii. Înălțimea corpului sau talia ori statura, reprezintă o caracteristică genetică, existând 
coeficienți de corelație între înălțimea corpului părinților și cea a urmașilor. 

Cercetarea noastră îşi propune să analizeze liniile de dezvoltare a jocului în ultimele 
decenii, pornind de la caracteristicile amintite şi pe temeiul unui studiu de caz, sportiva 
Buzărnescu Mihaela,  jucătoare situată pe locul 4 în topul ITF juniori, pe care am antrenat-o 
de la vârsta de 5 ani. Evidenţa procesului de selecţie, pregătire, participare, refacere, 
împletire a traseului sportiv cu cel şcolar şi universitar, management etc, completată de 
îndelunga observaţie a vieţii competiţionale interne şi internaţionale, de interviurile realizate 
în ţară şi în lume cu antrenorii jucătoarelor de top (până la locul 200), studierea bibliografiei 
domeniului, cunoaşterea tenisului naţional în intimitatea sa, constituie ansamblul metodelor 
de cercetare folosite în abordarea acestei teze de doctorat. 

Ideea de fond pe care se bazează ipotezele noastre de studiu în acest caz, este aceea pe 
care mi-a inspirat-o teoria modelelor, aplicată la performanţa sportivă. Rezultatul sportiv, 
oriunde l-am situa în peisajul competiţional modern nu este întâmplător. El reprezintă un 
efect cumulat al acţiunii concentrice, când succesive, când alternative al unui ansamblu de 
factori (indicatori). 

Pentru a fi controlați şi conduşi, ei trebuie să fie cunoscuţi în intimitatea lor. De aici a 
apărut nevoia unui sistem de obiectivizare, de înregistrare şi evidență, de date repetate şi 
comparate. Sinteza lor ciclică (de obicei anuală sau în finalul unor competiţii majore care 
stabilesc ierarhii naţionale şi internaţionale) explică analitic rezultatul final (loc în 
clasamente, victorii, recorduri, etc). Această teorie a modelelor a înlăturat elementul aleator 
în pregătirea şi participarea la concurs a sportivilor. Obiectivizarea îndelungă şi comparată a 
evidenţiat modelul marelui performer în sport. S-au înregistrat peste 50 de indicatori (de 
esenţă biologică, psihologică, pedagogică, socială şi de conducere), care marchează traseul 
majorității sportivilor de elită în toate ramurile sportive.  

În funcție de elaborarea modelului de joc, de condiţiile şi suprafeţele terenului (zgură, 
iarbă, green-set, tartan) şi de caracteristicile esenţiale ale celor mai buni jucători şi jucătoare, 
s-a putut concepe modelul de pregătire de antrenament, la diferite vârste. Acest model de 
antrenament izvorât din cel de concurs (corect elaborat) devine determinant pentru 
indicatorii şi valorile lor, realizate în stadiile pregătoare şi intermediare ale vieţii 
competiţionale. În acest fel se va şti şi se va realiza de antrenor cu subiecţii respectivi (în 
funcţie de vârsta, sex, adversar, date calendaristice, teren, adversari, etc) modelul lor relativ 
de joc. Se ştie că niciun joc nu se aseamănă cu altul, ca durată, conţinut, dinamică. 

Scop 

Cunoaşterea dinamicii rezultatelor sportive ale subiectei de caz, în comparaţie cu cele 
ale sportivelor din generaţia ei născute în anii ‘80-90 ai secolului trecut şi raportate la 
performanţele tenismenelor de top din primul deceniu al sec. XXI, certifică „drumul critic” 
parcurs de sportiva în cauză. Această dinamică a rezultatelor certifică ansamblul indicatorilor 
care îi conferă în consecinţă valoarea şi clasarea ei în ierarhiile naţionale şi internaţionale.  

Aşadar, ne propunem să cunoaştem datele somaticului ei (înălțime, anvergura braţelor, 
greutatea, etc) pe care i le-am surprins în evoluţia ei biologică, ontogenetică, până la 
maturizare (18ani), nivelul calităților fizice, îndeosebi viteza pe distanţe scurte (10-50m), 
forţa de lovire a mingii (km/h) şi rezistenţa în timp (număr de ore) şi în spaţiu (deplasări 
rapide) în lungul şi latul terenului, măsurată prin procentul de exactitate şi de reuşită 
(serviciul prim şi secund, erorile în efectuarea loviturilor fundamentale, graficul loviturilor 
de atac şi apărare, întabelare, etc). Aceste date reprezintă reperele principale ale premiselor şi 
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sarcinilor antrenamentelor ulterioare, cu ajutorul cărora se va realiza optimizarea 
performanței sportive în tenis. 

Obiective 

a) reținerea mijloacelor folosite, cu ponderea lor medie în jocurile oficiale în anul 2010. 
b) informațiile respective vor furniza datele  alcătuirii modelelor de joc ale acestor 

subiecți principali și martori, cu sublinierea diferențelor care le determină nivelul și pozițiile 
în clasamentele anilor respectivi în topul WTA. 

c) confruntarea acestor modele de joc cu cele de antrenamente, alcătuite pe aceleași 
criterii, pe temeiul obiectivizării conținutului lor, reținerea cantitatății de repetare în 
totalitatea planificării lor anuale, distribuite pe luni, perioade (pregătitoare, 
precompetiționale, competiționale, de tranziție și de refacere), săptămâni și zile (în cele cu 
unu sau două antrenamente: a.m. sau p.m.  și efectuarea analizei lor corelative, ce va 
constitui conținutul lucrării, structurată pe obiectivele ei; 

d) comparația acestor modele ale tenismenelor din România cu cele ale primelor 20 de 
jucătoare din clasamentul WTA, pe care le-am putut înregistra și afla în perioada anilor 
2003-2010. 

e) reținerea valorilor indicatorilor modelelor de antrenament și concurs ale 
tenismenelor din România și a nerealizărilor  acestora față de cele ale tenismenelor de top 
WTA, consacrate pe plan internațional. 

f) proiectarea mijloacelor, care aplicate ar apropia modelele de antrenament și implicit 
de concurs ale tenismenelor noastre față de cele situate în primele 20 WTA, utile apropierii 
lor valorice. 

g) odată cu specializarea conținutului modelelor de antrenament se va proceda la 
standardizarea lor, atât de utilă alcătuirii pregătirii raționalizate a acestor tenismene din țara 
noastră. 

h) concluziile cercetării vor constitui propuneri de programare a acestui conținut 
standardizat și raționalizat în interiorul planificării diurne, săptămânale, lunare și anuale a 
procesului lor de antrenament în concordanță cu calendarul turneelor naționale și 
internaționale. 

 

Ipotezele cercetării 

-Ipoteza inductivă  
Evoluția ascendentă a calității jocului tehnico-tactic și manifestările importante ale 

pregătirii fizice și psihice impun unele reconsiderări ale modelelor de joc și de pregătire în 
tenis. 

Presupunem că realizând un studiu complet asupra jocului competițional vom reuși 
ameliorarea modelării pregătirii înlocuind abordarea incompletă, subiectivă cu una obiectivă, 
pe baza rezultatelor obținute o perioadă de timp nesemnificativă. 

-Ipoteza deductivă 
Presupunem că explorarea și obiectivizarea eficienței jocului oficial internațional, poate 

orienta optimizarea pregătirii, astfel încât jucătoarele să îndeplinească standardele de 
conținut ale modelelor de pregătire și concurs actual. 

 -Ipoteza generală 
Optimizarea capacității de performanță a jucătoarelor de tenis cu ajutorul cunoașterii 

eficienței acțiunilor de joc obiectivizate prin model și modelare, ca tehnici de instruire ar 
putea constitui un reper important în dirijarea științifică a pregătirii și concursului, 
respectând particularitățile individuale pe care le are fiecare jucătoare. 

-Ipotezele de lucru 
1. Presupunem că modelarea și remodelarea operațională a jocului de tenis ar fi 

posibilă dacă se evidențiază obiectiv conținutul acțiunilor de joc pentru fiecare jucătoare. 
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2. Dacă vom elabora un model actual de concurs s-ar putea sprijini construirea unui 
model de pregătire necesar realizării unor rezultate valoroase la nivelul junioarelor. 

3. Dacă conducerea pregătirii și concursului se va realiza după  datele obiectivante 
propuse în conținuturile modelului de proiectat și aplicat prin metode și mijloace 
raționalizate, algoritmizate și individualizate, s-ar putea maximiza performanța jucătoarei de 
tenis –junioară, de top 10 ITF. 

Material și metode de cercetare:  

Subiecții cercetării noastre sunt jucătoarele de tenis: Sorana Cârstea, Simona Halep, 
Alexandra Dulgheru, Monica Niculescu, Raluca Olaru, Irina Begu, Elora Dabija, Elena 
Bogdan, Mădălina Gojnea, Alexandra Cadanțu, Edina Gallovitz și Ungur-Balaci Liana, 
Buzărnescu Mihaela. 

Metoda studiului bibliografic, metoda observației, metoda anchetei, metoda 
înregistrării, metoda analogiei, metoda modelului și modelării, metoda black-box (cutiei 
negre), metoda experimentală, metoda studiului de caz pe cazuri multiple, metoda statistico-
matematică, metoda grafică computerizată. 

 
Rezultatele cercetării 

 
 

DATE ANTROPOMETRICE 
BEGU IRINA 

Anul naşterii - 1991 

19.02.2003 12.6 47.0 166.0 86.0 166.0 69 78 68 10
13.04.2004 13.3 54.0 173.0 90.0 172.0 75 84 74 10
07.08.2007 17.0 67.0 178.4 96.0 177.5 83 88 79 9
09.04.2008 18.8 68.0 178.9 96.5 177.5 83 89 80 9

repaus 
(cm)

inspiraţie 
(cm)

expiraţie 
(cm)

Data 
măsurării

Vârsta 
(ani,luni)

Greutate 
(Kg) Talie (cm) Bust (cm) Anvergura 

braţelor  (cm)

Perimetru toracic în Elasticitate 
cutie 

toracică 

 
 
 

BUZĂRNESCU MIHAELA 
Anul naşterii - 1988 

07.12.2000 12.7 56.5 165.0 85.0 163 79.0 84 75.0 9
05.10.2001 13.6 57.8 168.0 85.3 165 81.0 88 77.0 11
11.01.2002 13.1 59.8 168.3 86.0 165 78.0 86 76.0 10
25.05.2002 14.6 62.2 169.2 87.0 170 81.0 88 78.0 10
05.05.2003 14.1 63.7 170.0 87.0 170 81.0 88 78.0 10
11.01.2004 16.1 59.4 170.7 87.8 168 80.0 86 77.0 9
12.01.2005 17.6 60.7 171.2 87.9 168 84.0 88 76.0 12
16.07.2007 19.2 60.6 171.2 88.0 170 82.0 89 79.0 10
20.08.2008 20.3 61.7 171.2 88.0 170 78.0 85 76.0 9
10.09.2009 21.4 60.0 171.2 88.2 170 78.8 88 76.1 12
24.08.2010 22.3 59.3 171.2 88.2 170 80.0 86 79.7 6

Data 
măsurării

Vârsta 
(ani,luni)

Greutate 
(Kg) Talie (cm) Bust (cm) Anvergura 

braţelor  (cm)

Perimetru toracic în Elasticitate 
cutie toracică 

(cm)
repaus 
(cm)

inspiraţie 
(cm)

expiraţie 
(cm)
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CÂRSTEA SORANA 
Anul naşterii - 1990 

22.08.2001 11.4 39.4 154.6 79.0 152.0 69 76 68 8
18.03.2002 11.1 43.0 158.6 80.5 156.0 71 77 69 8
25.10.2002 12.6 44.3 162.5 83.3 161.0 74 82 72 10
24.03.2003 12.1 50.0 165.4 84.8 162.5 75 82 72 10
23.10.2003 13.5 53.0 168.0 87.0 166.0 77 86 73 13
02.05.2004 14.1 56.2 170.4 87.8 168.0 77 86 75 11
14.10.2004 14.6 52.7 170.4 88.8 165.0 75 84 74 10
05.05.2005 15.1 61.5 171.5 90.0 168.5 84 89 78 11
01.02.2006 15.9 64.4 172.3 90.8 170.5 84 88 79 9
24.09.2008 18.5 66.0 174.5 92.0 171.0 83 92 80 12

Perimetru toracic în Elasticitate 
cutie toracică 

(cm)
repaus 
(cm)

inspiraţie 
(cm)

expiraţie 
(cm)

Data 
măsurării

Vârsta 
(ani,luni)

Greutate 
(Kg) Talie (cm) Bust (cm) Anvergura 

braţelor  (cm)

 
 

DULGHERU ALEXANDRA 
Anul naşterii - 1989 

22.07.2001 12.2 37.7 152.5 79.5 153.5 73 79 69 10
14.10.2002 13.5 42.5 160.5 83.6 163.5 77 88 75 13
26.05.2003 14.0 48.9 163.7 85.2 167.0 82 92 80 12
04.06.2004 15.1 54.3 167.0 88.0 171.0 88 98 85 13
03.11.2004 15.6 53.7 167.5 88.0 171.0 87 94 82 12
06.06.2005 16.1 59.0 168.4 88.7 171.5 88 97 83 14
09.02.2006 16.9 60.3 169.4 89.0 172.5 89 96 82 14
06.03.2007 17.1 62.6 169.4 89.7 172.5 92 100 88 12
26.09.2007 18.4 62.3 169.5 90.0 173.0 90 98 85 13

repaus 
(cm)

inspiraţie 
(cm)

expiraţie 
(cm)

Data 
măsurării

Vârsta 
(ani,luni)

Greutate 
(Kg)

Talie (cm) Bust (cm) Anvergura 
braţelor  (cm)

Perimetru toracic în Elasticitate 
cutie toracică 

(cm)

 
 

HALEP SIMONA 
Anul naşterii - 1992 

15.06.2004 12.9 48.4 160.3 84.4 160 78 87 74 13
17.06.2005 13.9 52.9 164.0 86.7 162 81 90 76 14
30.05.2007 15.8 61.9 166.6 89.9 165 88 92 85 7

repaus 
(cm)

inspiraţie 
(cm)

expiraţie 
(cm)

Data 
măsurării

Vârsta 
(ani,luni)

Greutate 
(Kg) Talie (cm) Bust (cm) Anvergura 

braţelor  (cm)

Perimetru toracic în Elasticitate 
cutie toracică 

(cm)

 
 

NICULESCU MONICA 
Anul naşterii - 1987 

14.09.1999 12.0 35.5 148.2 75.5 147.0 68 74 66 8
30.03.2000 12.6 39.0 152.5 78.0 151.5 61 67 59 8
19.04.2001 13.7 46.5 159.2 82.2 160.0 75 81 71 10
14.10.2001 14.1 43.5 161.2 83.4 161.5 78 88 76 12
26.11.2002 15.2 56.1 163.4 86.2 166.5 81 91 80 11
12.11.2005 18.3 64.2 166.0 86.8 168.0 91 95 86 9
07.10.2008 21.0 61.8 166.0 87.5 169.5 88 96 86 10

repaus 
(cm)

inspiraţie 
(cm)

expiraţie 
(cm)

Data 
măsurării

Vârsta 
(ani,luni)

Greutate 
(Kg) Talie (cm) Bust (cm) Anvergura 

braţelor  (cm)

Perimetru toracic în Elasticitate 
cutie toracică 

(cm)
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OLARU RALUCA 
Anul naşterii - 1989 

02.09.1999 10.6 34.2 139.5 71.2 136.0 60 67 59 8
04.04.2000 11.1 34.3 143.3 73.3 141.0 63 70 62 8
20.11.2000 11.8 36.0 146.5 74.6 145.0 64 76 63 13
24.10.2001 12.7 41.7 156.0 80.0 152.5 69 77 63 14
13.03.2002 13.0 45.2 158.0 81.1 155.5 71 79 69 10
25.10.2002 13.7 48.0 163.8 85.3 163.0 72 81 70 11
24.03.2003 14.0 53.4 165.4 87.0 164.5 77 85 73 12
17.11.2003 14.8 55.4 167.2 88.0 167.2 77 85 75 10
22.03.2004 15.0 56.6 167.4 88.3 167.4 81 89 74 15
03.11.2004 15.8 57.7 169.0 90.0 169.0 81 83 76 7
30.03.2005 16.0 60.9 169.0 91.0 169.0 81 89 76 13
03.11.2005 16.8 60.3 170.5 91.3 170.5 83 88 77 11
31.03.2006 17.0 52.6 170.5 91.8 170.3 83 88 77 11

repaus 
(cm)

inspiraţie 
(cm)

expiraţie 
(cm)

Data 
măsurării

Vârsta 
(ani,luni)

Greutate 
(Kg)

Talie (cm) Bust (cm) Anvergura 
braţelor  (cm)

Perimetru toracic în Elasticitate 
cutie toracică 

(cm)

 
 

DABIJA ELORA 
Anul naşterii - 1991 

15.07.2007 15.7 62.6 165.6 89.2 168.2 88 94 83 11
04.02.2008 16.8 64.8 167.0 89.2 169.0 89 95 86 9
05.01.2010 18.7 63.8 167.0 89.5 170.0 87 92 85 7

Elasticitate 
cutie toracică 

(cm)
repaus 
(cm)

inspiraţie 
(cm)

expiraţie 
(cm)

Data 
măsurării

Vârsta 
(ani,luni)

Greutate 
(Kg) Talie (cm) Bust (cm) Anvergura 

braţelor  (cm)

Perimetru toracic în

 
 

GOJNEA MADALINA 
Anul naşterii - 1987 

25/02/1998 10.6 34.6 136.6 72.0 138.0 60 69 61 8
28/10/1999 12.2 42.3 146.0 72.0 151.0 71 78 68 10
08/06/2001 13.1 47.5 157.0 84.5 160.0 75 82 72 10
05/04/2002 14.8 51.0 158.8 85.4 162.0 77 85 74 11
15/10/2002 15.0 53.8 160.0 86.2 163.5 79 88 77 11
21/07/2003 15.1 59.7 160.0 86.2 163.5 83 93 80 13
03/11/2004 17.3 62.6 161.0 87.0 164.0 86 90 80 10
21/02/2006 18.6 63.1 161.2 88.5 165.5 85 91 80 11

Elasticitate 
cutie toracică 

(cm)
repaus 
(cm)

inspiraţie 
(cm)

expiraţie 
(cm)

Perimetru toracic înData 
măsurării

Vârsta 
(ani,luni)

Greutate 
(Kg) Talie (cm) Bust (cm) Anvergura 

braţelor  (cm)

 
 

BOGDAN ELENA 
Anul naşterii - 1992 

29/08/2005 13.4 52.7 172.0 86.7 170.0 74 78 68 10
11/04/2008 16.1 67.5 182.9 91.8 173.0 83 87 79 8
17/12/2010 18.9 74.5 185.0 96.5 179.5 86 92 82 10

Elasticitate 
cutie toracică 

(cm)
repaus 
(cm)

inspiraţie 
(cm)

expiraţie 
(cm)

Perimetru toracic înData 
măsurării

Vârsta 
(ani,luni)

Greutate 
(Kg) Talie (cm) Bust (cm) Anvergura 

braţelor  (cm)
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CADANŢU ALEXANDRA 
Anul naşterii - 1990 

15/02/2002 11.9 36.5 150.0 84.5 154.0 72.5 77 71 6
22/04/2003 12.1 43.0 151.0 85.4 164.0 79.5 82 75 7
22/06/2004 14.1 50.7 163.4 86.2 169.0 82.0 83 76 7
18/02/2005 14.9 54.0 164.3 86.2 169.0 80.0 84 76 8
06/04/2006 15.1 60.0 166.0 87.0 172.0 82.0 84 76 8
29/01/2010 19.8 62.7 168.1 88.5 173.3 83.0 84 76 8

Elasticitate 
cutie toracică 

(cm)
repaus 
(cm)

inspiraţie 
(cm)

expiraţie 
(cm)

Perimetru toracic înData 
măsurării

Vârsta 
(ani,luni)

Greutate 
(Kg) Talie (cm) Bust (cm) Anvergura 

braţelor  (cm)

 
 
După cunoașterea datelor temporale (îndeosebi a celor medii), ale începutului și 

consacrării tenismenelor „generației 2000” în concursuri și confruntării cu unele date de 
același fel, aproximative, ale jucătoarelor clasate pe primele 20 de locuri în clasamentul 
WTA ale primului deceniu al sec. XXI (tabelul nr. 18), importante se vor dovedi, în ideea 
elaborării modelelor de concurs ale sportivelor respective (subiecții noștrii experimentali și 
subiecții martor) datele tehnice ale acestora: procedeele tehnice folosite și inventariate de noi 
în capitolul II, în care stabileam ipotezele cercetării de față. Așadar, începând cu serviciul, cu 
care debutează jocul (punctul, game-ul, setul), care se dovedește important (mai ales în 
meciurile masculine), rezultă că tenismenle noastre (subiecții tezei) nu posedă rezultativ 
procedeul respectiv, apreciabil, sub nivelul jucătoarelor de top. 

Acest element tehnic are o medie de 60% de reușită din totalul lor, iar din acestea doar 
10% fiind „ași”, dovedindu-se previzibile pentru adversari, fiind trimise înalt, cu o viteză 
mică (în medie 90-120km/h), care nu crează dificultăți de returnare, pentru lipsă de tărie, de 
viteză și de plasament. Nevoia de verificare a acestui element tehnic constituie o 
caracteristică a jocului feminin internațional, întrucât se înregistrează un număr mare de 
„break-uri”, serviciul neconstituind un „atu” pentru economia întâlnirilor din turneele 
respective, cum se constată în jocurile tenismenilor. 

În temeiul acestor judecăți de valoare se impune inventarierea acestor elemente și 
procedee tehnice (elementul este unul singur, dar procedeele sunt mai multe), asigurându-i 
diversitatea multiplă de execuție în funcție de adversar și de conjunctura momentului de joc 
din concurs. 

Asemenea relație o întâlnim frecvent în factorul tehnic al fiecărui joc sportiv. Metoda 
observației exprimată de obiectivizarea aplicată în concursurile la care a participat subiectul 
de caz –M. Buzărnescu și colegele ei de generație, nominalizate ca subiecți martor, ne-au 
furnizat valorile concrete ale potențialelor lor tehnice. 

Acest gen de informație l-am extins și la cunoașterea „bagajului” de exprimare tehnică 
ale tenismenelor de top WTA (primele 20 poziții –tabel nr. 18). 

În cazul M. Buzărnescu, serviciul se caracterizează prin următoarele particularități și 
efecte în joc: ponderea primului serviciu este de 85%, din totalul celor efectuate în jocurile 
oficiale, desfășurate în anul 2010.  

Mihaela Buzărnescu - dinamica serviciului - turnee an 2010 
                                                                                                                                    

Nr. 
crt Serv. 1 %Serv. 2 % Loc 

serv 

Viteză 
Serv 
km/h 

Nr. 
ași Duble Total 

Serv. 

1 45/65 7
6 15/15 100 T-14 

C-20 120 13 12 90 

2 38/52 6
8 18/21 90 T-18 

C-21 114 8 9 73 

3 83/98 7
0 60/100 60 T-41 

C-34 118 12 10 198 

4 235/260 9
0,3 

132/15
0 88 T-114 

C-88 113 20 19 410 



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.2 (24) 2011 45

5 240/268 9
0,4 

114/12
1 94,1 T-124 

C-91 117 18 17 389 

6 215/233 9
2,2 85/99 94,2 T-89 

C-75 114 14 16 332 

7 196/208 8
9,4 93/104 89,4 T-90 

C-81 119 12 13 312 

8 218/240 9
0,8 

102/11
0 92,7 T-92 

C-74 112 9 11 350 

9 70/79 8
8,6 34/41 82,9 T-42 

C-56 118 3 8 120 

10 68/77 8
8,3 33/40 82,5 T-39 

C-42 115 3 5 117 

11 136/154 8
8,3 66/80 82,5 T-42 

C-48 117 5 6 234 

12 94/108 8
7 52/66 78,8 T-52 

C-41 121 6 5 174 

13 138/156 8
8,4 68/82 82,9 T-47 

C-39 119 6 6 238 

14 225/250 9
0,3 22/40 88 T-42 

C-41 118 7 5 390 

15 40/54 7
4 20/23 86,9 T-19 

C-22 115 3 2 77 

 
Din datele tabelului nr.19, rezultă că viteza serviciului M. Buzărnescu și a tenismenelor 

din generația ei oscilează, cu o medie de 135 km∕h, serviciul cel mai puternic avându-l E. 
Bogdan cu 154 urmată de I. Begu cu 153 km∕h, etc. 

Numărul „așilor” oscilează între 43- E. Dabija și 395 M. Niculescu, urmată de S. Halep 
347, E. Bogdan 249, I. Begu 233, R. Olaru 161, M. Buzărnescu 139. 

Obiectivizarea acestui indicator arată:  

- dintre cele realizate în primul serviciu, doar 15% au fost „ași”. Așadar, numărul 
serviciilor secunde este de 75%, ele constituind majoritatea cu care subiectul nostru de caz le 
execută în game- uri. Tăria lor maximă este de 140-160km/h, iar plasarea preponderentă se 
înregistrează în zona T- ului la scor egal și în exterior la scor impar. Comparativ cu serviciul 
celorlalte tenismene din țara noastră, serviciul M. Buzarnescu are o valoare medie.  

Modul în care subiecții cercetării noastre le execută și le aplică sub formă diversificată 
(procedeele) cu prezentarea însușirilor și efectelor obținute, va fi realizat și analizat 
scoțându-se în evidență: numărul lor dintr-un ghem, set, turneu, cifrele și procentele reușite 
și ratate (cu reținerea profilului acestora) și aportul reușitelor și eșecurilor la obținerea 
scorului final (în joc, totalul lor dintr-un turneu, dintr-un sezon). 

Dinamica serviciilor „Generației 2000” din jocuri în anul 2010                                                                                                                                 

 

Nr 
crt 

Nume 
și prenume 

Nr. 
turnee 
jucate 

 

Serv. 1 Serv. 2 
Viteză 
serv. 
km/h 

Nr. 
Ași 

Direcția 
serv. Duble Total 

Servicii 

1 Begu Irina 25 8453/ 
9017 

4662/ 
1087 153 233 T=689 

C=801 190 14125 

2 Bogdan 
Elena 23 6105/ 

6723 
4149/ 
4472 154 249 T=635 

C=945 186 11195 

3 Buzărnescu 
Mihaela 15 8468/ 

9002 
7128/ 
7436 137 139 T=865 

C=773 132 14438 

4 Cadanțu 
Alexandra 14 4624/ 

5239 
2923/ 
3314 80 90 T=272 

C=586 62 8553 

5 Cîrstea 
Sorana 29 7969/ 

8548 
5383/ 
5725 148 298 T=643 

C=839 256 14273 

6 Dabija 
Elora 14 5260/ 

5894 
4199/ 
4533 132 43 T=543 

C=562 88 10427 
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7 Dulgheru 
Alexandra 27 10779/ 

11315 
6770/ 
7018 134 317 T=883 

C=1011 230 18333 

8 Gallovits 
Edina 22 9434/ 

10119 
7895/ 
8283 136 260 T=881 

C=779 242 18302 

9 Gojnea 
Mădălina 19 7979/ 

8541 
6551/ 
6994 131 159 T=681 

C=745 154 15535 

10 Halep 
Simona 23 7549/ 

8378 
5891/ 
6223 145 347 T=757 

C=925 297 14601 

11 Niculescu 
Monica 25 11807/ 

12460 
8836/ 
9212 144 395 T=972 

C=980 303 21672 

12 Olaru 
Raluca 26 8014/ 

8673 
6069/ 
6417 151 161 T=743 

C=602 154 15090 

13 Ungur Liana 27 10007/ 
10712 

8198/ 
8511 145 331 T=1230 

C=1099 319 19223 

 
Din informațiile noastre, cel mai reușit prim serviciu îl posedă S. Halep, cu o medie de 

3 servicii/ghem. Datele celorlalte tenismene române sunt înscrise în tabelul nr.20. Din datele 
acestuia rezultă că serviciul nu constituie un element tehnic de bază în arsenalul tenismenelor 
respective, nici ca tărie, nici ca viteză sau ca plasare în câmpul advers. 

Raportând efectul serviciului din tenis la valorile tenismenelor din primele 20 poziții 
WTA,din anul competițional 2010, constatăm că cele ale tenismenelor noastre se situează la 
jumătatea celor situate în vârful ierarhiilor internaționale. Dacă limităm comparația cu 
primele 20 jucătoare, diferențele sunt și mai elocvente (tabelele nr.18 și 19). Astfel sunt 
jucătoare precum: surorile Williams, K. Clijsters, S. Stosur, N. Petrova, etc, a căror viteză 
atinge nivelul serviciilor masculine (190-200km/h). 

În afara oricărei preziceri și specificități, bibliografia acestui joc sportiv, confruntată cu 
observația noastră îndelungată (de peste 2 decenii) indică următoarele elemente de tehnică 
specifice jocului de tenis: serviciu, voleu, smash, slice, scurtă, lob, loviturile de pe fundul 
terenului pe lung de linie și cros și crosurile scurte. 

Cele câteva tenismene situate în primele 20 de poziții ale clasamentului WTA (surorile 
Williams, M. Sharapova, K. Clijsters, S. Stosur, etc) reprezintă excepții, serviciile lor având 
190-200km/h, asemănătoare tenismenilor din primele 50 poziții ale clasamentului ATP. 

De adăugat în dreptul acestui indicator principal că în jocul feminin se constată un 
număr ridicat de „duble”, de rateuri ale celor două servicii. Se dovedesc vulnerabile la acest 
capitol M. Sharapova, E. Dementieva, M. Bartoli, A. Ivanovic, J. Jankovic, iar din „generația 
2000” a tenismenelor noastre: E. Dabija, L. Ungur, A. Cadanțu, R. Olaru. 

Cel mai bun indicator al primului serviciu (tărie, viteză și exactitate) îl dețin 
tenismenele: A. Dulgheru, S. Halep, I. Begu, E. Bogdan.  

Serviciul ca și celelalte procedee tehnice se perfecționează în timpul antrenamentelor și 
evident în concurs. 

 

Concluzii 

 Elaborarea modelului de concurs al tenismenelor din țara noastră s-a făcut pe temeiul 
obiectivizării jocurilor lor realizate de-a lungul anilor 2003-2010, întregistrate de noi la cele 
incluse în turneele subiectului de caz M. Buzărnescu și de cele aflate de la antrenorii 
colegelor ei de generație, sau consemnate de noi la jocurile la care am fost de față, asistând-o 
pe tenismena M. Buzărnescu. 

Indicatorii aleși au fost numărul turneelor, jocurilor și seturilor realizate de subiecți, 
distribuirea lor pe perioadele calendarului competițional –zilnic, săptămânal, lunar și anual, 
distanțele parcurse, etc. Acești indicatori au o semnificație cantitativă, care evident că 
implică efort consumat (nervos, mental, fizic) și că dimensiunea lor trebuie armonizată și 
completată cu timpul rămas disponibil pentru antrenamente și pregătire. Evident, aceste 
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valori așa-zise temporale ale modelului de concurs se compară cu cele ale tenismenelor de 
top WTA, pentru a constata apropierile și mai ales deosebirile, cele care fac diferența de 
valoare. 

Indicatorii cantitativi de profil excesiv temporal sunt urmați de cei calitativi, cei care 
evidențiază „avuția” tehnică a tenismenelor. Din conținutul lor se evidențiază elementele și 
procedeele tehnice esențiale: serviciul, loviturile de dreapta și rever de pe fundul terenului, 
voleurile, smach-urile, scurtele. 

Indicatorii calitativi evidențiați de elementele și procedeele tehnice au fost exprimați de 
serviciul, care se dovedește a fi de mare importanță pentru desfășurarea game-urilor. De 
remarcat că în jocul tenismenelor serviciul are o importanță mai mică decât în cel al 
tenismenilor. Așa se explică, că numărul break-urilor și al dublelor este mult mai mare în 
economia jocurilor fetelor decât în al băieților. 

Indicatorul returului exprimă diferențele de eficiență ale efectuării lui pe dreapta sau pe 
stânga. Datele acestui indicator arată următoarele: mingile sunt returnate mai mult cu 
lovitura de dreapta de către I. Begu, M. Buzărnescu, S. Cîrstea și mai puțin cu reverul, 
excepție făcând E. Bogdan, E. Dabija, S. Halep, R. Olaru. 

Efectuarea forhand-ului și backhand-ului din spate, scoate în evidență următoarele date, 
specifice fiecăreia din cele 13 tenismene din România: unele jucătoare au un schimb 
prelungit de mingi –A. Cadanțu, E. Dabija, A. Dulgheru, M. Niculescu, iar I. Begu, E. 
Bogdan, M. Buzărnescu, S. Cîrstea, L. Ungur preferă jocul ofensiv cu schimburi mai scurte 
ale mingilor. 

În concluzia finală, modelul de concurs al jucătoarelor de tenis din România este 
următorul:  

- indicatorii cantitativi temporali variază între 150 de zile de antrenament și 50 zile 
concurs (E. Dabija) și 360zile de antrenament și 110 zile de concurs (A. Dulgheru). 

- indicatorii cantitativi spațiali: rezultă că în cei 8ani (2003-2010) tenismenele noastre 
au participat la concursuri ca număr de zile între 154 E. Dabija și 456 M. Niculescu. 

-  calitativ serviciul le are ca protagoniste pe I. Begu, E. Bogdan, S: Cîrstea și S. Halep. 
- returul de dreapta este executat mai bine de către: I. Begu, S. Cîrstea, E. Gallovitz, M. 

Gojnea. 
- returul de stânga este folosit mai des de către M. Buzărnescu, A. Dulgheru, R. Olaru. 
- forhand-ul din spate este utilizat mai mult de către E. Bogdan, M. Buzărnescu, S. 

Cîrstea, A. Dulgheru. 
- backhand-ul din spate este folosit de către I. Begu, A. Cadanțu, E. Gallovitz, N. 

Monica. 
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TRANSAMINAZELE - GENERALITĂŢI 
 
 

Nurciu Adriana20 
Rezident Medicină Internă,  

Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti 
 
 
 
Rezumat 

 Transaminazele sunt considerate indicatori ai leziunilor hepatocelulare, ce 
pot da relaţii despre natura hepatocelulară sau colestatică a afecţiunii, fără a 
diferenţia însa tipurile de hepatite sau colestaza intrahepatică de cea 
extrahepatică. Calculând raportul AST/ALT se poate determina orientativ cauza 
afecţiunii hepatice. Transaminazemia poate fi utilă în mai multe feluri: poate 
oferi indicii diagnostice, reprezintă un test de screening relativ specific pentru 
afectarea hepatobiliară, nivelele transaminazelor pot fi utilizate pentru 
monitorizarea activităţii unei boli parenchimatoase hepatice (acută sau cronică), 
şi răspunsul acestei boli la terapie. Deoarece se găseşte majoritar în ficat, ALT 
este considerat un indicator mai specific pentru inflamaţia hepatică faţă de AST, 
care poate avea nivele crescute în boli care afectează alte organe în afara 
ficatului. Există afecţiuni care determină creşterea preponderentă a uneia sau a 
ambelor transaminaze, ajutând astfel, orientativ, la stabilirea diagnosticului. 

Cuvinte cheie :necroză inflamaţie hepatocelulară, hepatită, alcool, ciroză. 
 

Abstract  
Aminotransferases are considered hepatocellular injury indicators, which 

can reveal the hepatocellular or cholestatic nature of the disease, without 
differentiating between the types of hepatitis or intrahepatic from extrahepatic 
cholestasis. Aminotransferase levels turn to be useful in many ways: they can give 
diagnosis clues, they represent a relative specific screening test for hepatobiliary 
disease, they can be used to monitor the activity of parenchyma liver disease 
(acute or chronic), and the response of the disease to therapy. Because ALT is 
mostly found in the liver, it is considerate a more specific indicator for liver 
inflammation than AST, which can have elevated levels in some diseases that 
affect other organs beside the liver. Some illnesses determine elevations mostly in 
one or both aminotrensferase levels, helping as a rough guide to establish the 
diagnosis. 

Keywords: hepatocellular necrosis/inflammation, hepatitis, alcohol, 
cirrhosis 

 

Introducere 

Transaminazele sunt formate dintr-o proteină specifică (apofermentul) şi o coenzimă, 
vitamina B6 fosforilată (piridoxal-5-fosfat). Ele reprezintă enzimele care, în metabolismul 
proteic, intervin în transferul reversibil al grupării amino (-NH2) de pe un aminoacid pe α-
cetoglutarat. Astfel, alanin aminotransferaza (ALT) catalizează transferul unei grupări amino 
de la alanină către α-cetoglutarat, rezultatul acestei reacţii reversibile fiind piruvatul şi 
glutamatul, iar aspartat aminotransferaza (AST) facilitează transferul unei grupări amino de 
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la aspartat către α-cetoglutarat, rezultând, tot printr-o reacţie reversibilă, oxaloacetat şi 
glutamat (1, 2). 

Analiza enzimelor serice specifice ficatului poate da relaţii despre natura 
hepatocelulară sau colestatică a afecţiunii, fără a diferenţia însa tipurile de hepatite sau 
colestaza intrahepatică de cea extrahepatică. Testele enzimatice sunt importante pentru 
orientarea investigaţiilor spre teste serologice specifice, examinări imagistice şi biopsie 
hepatică, în vederea completării diagnosticului. Modificările enzimelor serice reprezintă, de 
asemenea, criterii decisive pentru instituirea unui tratament specific (de exemplu creşterea 
ALT, într-un anumit context etiologic şi morfologic, pentru tratamentul cu interferon) (3). 

Se cunosc două izoenzime ale AST, o izoenzimă citosolică la nivelul hematiilor şi 
miocardului, şi o izoenzimă mitocondrială prezentă predominant în ficat. ALT nu se găseşte 
de obicei în afara ficatului, deoarece cea mai mare parte se află  în hepatocite, care atunci 
când sunt lezate, duc la eliberarea ALT în circulaţie. Cantităţi destul de mici se găsesc şi la 
nivelul rinichiului, miocardului, sau muşchiului scheletal. Datorită cantităţilor mici aflate în 
alte ţesuturi, ALT este un indicator mai specific pentru inflamaţia hepatică decât AST care 
poate avea nivele crescute în boli care afectează alte organe în afara ficatului. (1) 

 

Problematica abordată  

Transaminazele sunt considerate indicatori ai leziunilor hepatocelulare, ambele enzime 
fiind eliberate în ser din celulele lezate, fie prin creşterea permeabilităţii membranare, fie 
prin necroza celulară. Nivelele serice ale enzimelor hepatice măsoară turnover-ul sau lezarea 
hepatocelulară. Valorile normale sunt considerate a fi date de enzimele eliberate în circulaţie 
în timpul turnover-ului hepatocitar normal. Lezarea şi moartea hepatocelulară activează 
fosfolipazele, care determină apariţia de goluri la nivelul membranei celulare hepatocitare, 
cu creşterea eliberării componentelor intracelulare în circulaţie. (2) 

În general afectarea hepatică duce la creşteri medii ale transaminazelor, observându-se 
o creştere mai mare a ALT faţă de AST. În boala hepatică alcoolică AST creşte de 2-3 ori 
mai mult decât ALT. Acest lucru se explică prin faptul că expresia izoformei mitocondriale a 
AST şi exportul acesteia din hepatocite sunt stimulate de alcool prin lezare mitocondrială, iar 
nivelul ALT este scăzut datorită unei deficienţe a piridoxal-5-fosfatului (vitamina B6) induse 
de alcool.  

Calculând raportul AST/ALT (cunoscut sub denumirea de coeficientul de Ritis), se 
poate determina orientativ cauza afecţiunii hepatice, după cum urmează: un raport >2 
pledează pentru hepatita alcoolica, în timp ce un raport >1 poate fi întâlnit în hepatita virală, 
ciroza alcoolică, congestie hepatică sau metastaze hepatice. Un raport <1 poate fi întâlnit în 
hepatita acută sau mononucleoza infecţioasă. Acest raport este mai puţin util atunci când 
transaminazele nu sunt crescute sau când coexistă mai multe cauze de afectare hepatică. S-a 
observat că un raport AST/ALT crescut se întâlneşte şi în hepatita fulminantă din cadrul 
Bolii Wilson. 

Nivelele serice ale transaminazelor pot fi şi scăzute, cum este cazul necrozei hepatice 
masive, deoarece lezarea hepatică este atât de extinsă încât activitatea enzimatică restantă 
este foarte mică. Alte situaţii în care se poate observa o scădere a transaminazemiei sunt: 
dializa renală cronică, uremia, deficitul de piridoxină (Boala Beri-Beri), cetoacidoza 
diabetică, afecţiunile hepatice cronice. (1, 5) 

 Valorile normale ale transaminazelor (40UI/L sau mai puţin) variază în funcţie de 
laborator, vârstă, sex şi rasă; nou-născuţii, vârstnicii, bărbaţii şi afro-americanii prezentând 
valori mai mari. Hipertransaminazemia este reprezentată de o creştere de cel puţin două ori 
peste limita superioară a normalului a transaminazelor în sânge.  

Există creşteri ale transaminazelor care nu sunt legate de o stare patologică, cum ar fi 
creşterile observate după un efort fizic intens, în cazul utilizării anticoncepţionalelor orale, a 
steroizilor anabolizanţi sau în timpul sarcinii. Chiar şi utilizarea medicamentelor i.m. ar 
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putea determina creşteri ale transaminazelor. De asemenea, pentru determinarea 
transaminazelor, plasma trebuie separată imediat după recoltare, deoarece hemoliza 
determină creşteri ale AST. (2) 

Pentru ca transaminazele să fie eliberate în circulaţie nu este neapărat nevoie de 
necroza hepatocelulară, orice tip de lezare la nivelul celulei hepatice putând duce la creşteri 
moderate. Din acest motiv, există o slabă corelaţie între gradul afectării celulelor hepatice şi 
nivelul transaminazelor, creşterile importante neavând o semnificaţie prognostică în 
afecţiunile hepatocelulare acute. 

De exemplu, în cele mai grave cazuri de hepatită alcoolică, sunt neobişnuite valori mai 
mari sau egale cu 200-300UI/L, iar valori mai mari sau egale cu 1000UI/L sunt de obicei 
prezente în hepatita virală acută, forma uşoară, sau imediat după obstrucţia biliară acută, în 
timpul pasajului unei pietre. Nivele până la 300UI/L sunt nespecifice, putând fi găsite în 
orice tip de afectare hepatică. 

Nivelul transaminazelor serice nu are în general valoare prognostică, dar persistenţa lor 
îndelungată la nivel ridicat, indică o evoluţie nefavorabilă, prelungită, eventual spre 
cronicizare. (1) Creşteri moderat-severe ale ambelor transaminaze, pot indica prezenţa altor 
condiţii care afectează ficatul, cum ar fi de exemplu suprapunerea peste o afecţiune cronică 
(cum ar fi ciroza), a unei afecţiuni acute (cum ar fi hepatita virală). 

În hepatitele acute, creşterile transaminazelor apar precoce, fiind corepunzătoare 
intensităţii necrozei hpatocelulare, fără a avea o semnificaţie prognostică. În hepatitele acute 
virale, studiul în dinamică al acestor enzime arată diferenţe în ceea ce priveşte debutul 
creşterii valorilor, tipul şi durata anomaliilor, în funcţie de tipul de virus implicat. Dintre cele 
două enzime, ALT este un indicator mai sensibil al activităţii inflamatorii hepatice la 
bolnavii cu hepatite virale. 

Deseori există creşteri izolate ale ALT, cu AST normal, îndeosebi în infecţia cronică cu 
VHC. Coeficientul de Ritis (raportul AST/ALT) poate scădea până la o valoare subunitară, 
prin creşterea preponderentă a ALT. În hepatitele cronice persistente, transaminazele pot fi 
normale sau crescute din când în când. În puseele de activitate transaminazele cresc, dar nu 
la valorile din hepatitele acute. 

În hepatitele virale acute şi cronice, valorile serice crescute ale ALT reprezintă, alături 
de replicarea virală activă, criteriul pentru instituirea tratamentului cu interferon. 
Normalizarea ALT sub tratament şi menţinerea nivelului normal depind de clearence-ul 
viremiei. Creşteri ale ALT se observă la bolnavii care nu răspund la tratament, enzima 
reprezentând, în consecinţă, un indicator al eficienţei terapiei cu interferon. 

Pe de altă parte, mulţi dintre bolnavii cu fibroză hepatică marcată sau chiar cu ciroză, 
pot avea valori normale ale transaminazelor, datorită reducerii progresive a capacităţii 
hepatocitelor de a resintetiza enzimele pierdute. Astfel, este în general adevărat că bolnavii 
cu hepatită activă şi boală progresivă au valori crescute ale enzimelor hepatice, dar nu şi că 
cei cu transaminaze normale nu ar prezenta leziuni hepatice. 

În stadiile timpurii ale colestazei acute, îndeosebi în litiaza coledociană, şi în 
insuficienţa circulatorie, pot apărea valori crescute ale transaminazelor. În metastazele 
tumorale hepatice, transaminazele cresc în paralel cu dezvoltarea acestora. (3) 

Explorările de rutină pot evidenţia uneori creştei neaşteptate şi izolate ale 
transaminazelor, adesea acestea aparând ca urmare a obezităţii, diabetului zaharat, abuzului 
de alcool, afectării tiroidiene, reacţiilor hepatice medicamentoase, sau insuficienţei 
circulatorii. Cauzele mai rare includ deficitul de α1-antitripsină şi hemocromatoza, iar pentru 
diagnosticul de certitudine se recurge la puncţia biopsie hepatică. Uneori, se poate întampla 
ca nivelele crescute ale transaminazelor să se datoreze unui defect în clearence-ul lor din 
circulaţie. (2, 4) 

Niveluri serice ridicate ale ALT se pot observa în boala hepatică acută, cum ar fi 
hepatita virală sau cea toxic-medicamentoasă (acetaminofenul fiind cel mai des încriminat), 
insuficienţa cardiacă congestivă, afecţiuni ale ductului biliar, mononucleoza infecţioasă, sau 
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miopatii. Din acest motiv ALT este folosit de obicei ca o metodă de screening pentru 
afecţiunile hepatice, deşi, cum am menţionat anterior, creşterile se pot datora şi unor condiţii 
nepatologice. 

Atunci când avem valori crescute ale ALT, etiologia poate fi elucidată prin 
determinarea nivelurilor plasmatice ale altor enzime. De exemplu, creşterea ALT datorată 
afectării hepatocitelor poate fi deosebită de afectarea tractului biliar prin măsurarea 
fosfatazei alcaline. Deasemenea, creşterile ALT datorate miopatiilor pot fi excluse prin 
determinarea creatin-kinazelor. 

Nivelele serice ale AST sunt crescute în afectarea hepatică acută, dar datorită celor 
două izoenzime, creşterile AST se pot datora şi altor condiţii în afara afectării hepatice, 
deoarece AST poate fi întâlnită şi la nivelul hematiilor, miocardului, muşchiului scheletal, 
rinichi sau creier. Nu există metode pentru identificarea sursei de organ a AST. (2) Valori 
moderat crescute pot indica printre altele infarct miocardic, afectare renală sau pulmonară, 
unele forme de cancer, sau distrofia musculară Duchenne. Valori izolat crescute ale AST nu 
sunt specifice afectării hepatice; ele sugerează o sursă extrahepatică. 

Creşterea ambelor transaminaze se poate întâlni în hepatită (virală, autoimună), ciroză, 
tumori hepatice, ischemie/necroză hepatică, pancreatită acută, utilizarea medicamentelor sau 
substanţelor hepatotoxice, Sindrom Reye, hemocromatoza ereditară, mononucleoza 
infecţioasă. 

Creşterea predominantă a valorilor serice ale ALT poate fi întâlnită în boala hepatică şi 
boala celiacă, iar creşterea predominantă sau exclusivă (izolată) a  valorilor serice ale AST 
poate fi observată în hepatita alcoolică, anemia hemolitică acută, insuficienţa renală acută, 
afecţiuni cardiace (infarct miocardic, insuficienţa cardiacă cronică,  intervenţii chirurgicale, 
cateterizare cardiacă sau angioplastie recente), afectarea musculaturii scheletice 
(traumatisme, intervenţii chirurgicale recente, arsuri severe, distrofie musculară progresivă, 
miopatie, miozită, convulsii recente). (5) 

 

Concluzii  

Transaminazemia poate fi utilă în mai multe feluri.  

În primul rând, reprezintă un test de screening relativ specific pentru afectarea 
hepatobiliară. Deşi nivelele AST pot creşte şi în afectarea altor organe (în special miocard şi 
muşchi scheletal), valori de zece ori mai mari decât limita superioară a normalului, indică 
invariabil o patologie hepatobiliară.  

În al doilea rând, nivelele transaminazelor pot fi utilizate pentru monitorizarea 
activităţii unei boli parenchimatoase hepatice acută sau cronică, şi răspunsul acestei boli la 
terapie. Cu toate acestea, poate exista o slaba corelaţie între nivelul transaminazelor şi 
severitatea bolii (determinată prin puncţie biopsie hepatică), mai ales în cazul hepatitei 
cronice cu VHC, datorită fluctuaţiei nivelelor transaminazelor pe parcursul evoluţiei bolii. 
De asemenea, s-au observat nivele normale ale transaminazelor în ciroza avansată, motiv 
pentru care valoarea lor prognostică este limitată în ciroză. 

În al treilea rând, transaminazemia poate oferi indicii diagnostice. Valori AST care 
depăşesc de 15 ori sau mai mult limita superioară a normalului, sunt neobişnuite în 
obstrucţia cronică de duct biliar fără colangită, iar valori AST care depaşesc de 6 ori sau mai 
mult valorile normale, sunt neobişnuite în boala hepatică alcoolică în absenţa altor cauze 
coexistente de afectare hepatică. 
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Abstract 
 Cette recherche expérimentale veut être un guide d’orientation pour les 

professeurs des établissements d’enseignement du Ministère de l’Intérieur, mais 
les moyens élaborés et utilisés dans notre expérimentation peuvent être aussi 
appliqués dans la formation des étudiants des autres établissements 
d’enseignement, soit sous la forme qu’on a proposée, soit amendés par la 
modification de l’ordre et de la structure des exercices selon les possibilités 
matérielles de chacun, les particularités de chaque groupe de travail, les 
conditions de temps, de lieu, etc. 

L’opportunité et l’importance de notre sujet de recherche sont données 
par notre manière originale d’aborder la formation sportive au niveau des 
étudiants de l’Académie de Police. Un objectif central de notre activité didactique 
est celui de faire comprendre au futur officier de police le rôle joué par la 
préparation sportive dans son activité. On considère que dans le cadre de 
l’Académie de Police, le procès instructif – éducatif ne doit pas être influencé par 
le nombre des années d’étude, il doit continuer à enregistrer un réel progrès. Les 
conclusions de cette recherche expérimentale synthétisent les résultats obtenus, 
mais la validation de ces résultats sera donnée par la pratique et par leur 
application dans mon activité de professeur dans le cadre de la chaire 
d’Education physique de l’Académie de Police. 

Mots clés: éducation physique, capacité motrice et psychomotrice, 
autodéfense, rationalisation 

Rezumat  
Această cercetare experimentală se doreşte a fi un ghid de orientare 

pentru profesori din instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne, dar 
mijloacele dezvoltate şi utilizate în experimentul nostru, pot fi aplicate de 
asemenea,  în formarea profesională a studenţilor de la alte instituţii de 
învăţământ, fie sub forma propusa, fie modificată prin schimbarea ordinii şi 
structurii de exerciţii în funcţie de condiţiile materiale ale fiecăruia, 
particularităţilor fiecărui grup de lucru,  condiţiile de timp, loc, etc. 

Oportunitatea şi importanţa subiectului nostru de cercetare  este 
asigurata de modul nostru original de abordare a formării  la Academia de 
Poliţie. Un obiectiv central al activităţii noastre de învăţământ este acela de ai 
face pe viitorii ofiţeri de poliţie să înţeleagă rolul jucat de pregătirea sportivă în 
activitatea viitoare. Se consideră că în cadrul Academiei de Poliţie, procesul 
instructiv - educativ nu ar trebui să fie influenţat de numărul de ani de studiu, el 
trebuie să continue şi să înregistreze un real progres. Concluziile acestei cercetări 
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experimentale sintetizează rezultatele obţinute , dar validarea acestora va fi dată 
practică şi de aplicarea lor în activitatea mea de profesor la catedra de Educaţie 
Fizică al Academiei de Poliţie. 

Cuvinte cheie: educaţie fizică, capacitate motrică şi psihomotrică, 
autoapărare, raţionalizare 

 

Introducere 

Începând cu anul 2007, în cadrul instituţiei noastre de învăţământ s-a implementat noua 
structură de studii universitare (3 ani-licenţă/2 ani-masterat/3 ani-doctorat). În contextul 
reducerii duratei de studii ne-am propus această cercetare experimentală, prin intermediul 
căreia să putem contribui la menţinerea sau chiar la mărirea potenţialului fizic şi psihic ai 
studenţilor viitori ofiţeri de poliţie. Acest deziderat considerăm că l-am realizat, în urma 
acestei cercetări prin elaborarea unui conţinut al programei analitice de la nivelul catedrei de 
educaţie fizică structurat pe cei trei ani de studiu. Menţionăm că această cercetare  a putut fi 
realizată în condiţiile în care anul  finalizării ei a corespuns cu absolvirea celor două cicluri 
de învăţământ, concomitent (de patru şi de trei ani de studiu) a studiilor universitare, ceea ce 
ne-a putut permite verificarea şi validitatea cercetării noastre. Traseul, cerinţele şi exigenţele 
realizării cercetării noastre ne-a impus căutarea de informaţii pentru a acumula cunoştinţe şi 
experienţă de cercetare, în final am ajuns la temeiuri faptice prin care prezenta cercetare este 
rezultatul demonstraţiei valide prin interpretarea variabilelor sale, astfel încât printr-un 
conţinut ştiinţific şi riguros elaborat al programei analitice, putem să influenţăm în mod 
pozitiv capacităţile motrice, deprinderile de autoapărare specifice profesiei de poliţist, 
aducându-şi în acelaşi timp contribuţii educative deosebit de valoroase în dezvoltarea şi 
educarea personalităţii studentului. O educaţie cuprinzătoare şi un program de instruire 
adecvat vor contribui la formarea de comportamente superioare şi la desăvârşirea 
profesională a viitorilor ofiţeri de poliţie. 

Un obiectiv central al activităţii noastre didactice, acela de a-l capacita pe viitorul ofiţer 
de poliţie, pe lângă competenţele strict profesionale şi cu deprinderi din domeniul educaţiei 
fizice şi sportului. 

Ne-am gândit că indiferent de numărul anilor de studiu calitatea procesului instructiv-
educativ din cadrul Academiei de Poliţie trebuie să-şi menţină ştacheta sau să fie într-un real 
progres. 

Concluziile cercetării experimentale sintetizează rezultatele acesteia, astfel validarea 
rezultatelor în prezenta lucrare o va face practica, respectiv aplicarea rezultatelor obţinute în 
activitatea ce o desfăşor în continuare în cadrul catedrei de educaţie fizică din Academia de 
Poliţie. 

Scopul cercetării experimentale 

-  cunoaşterea comparativă a nivelului de motricitate al studenţilor Academiei de 
Poliţie anul III (durata studiilor 4 ani), respectiv anul II (durata studiilor 3 ani); 

- cunoaşterea comparativă a nivelului de exprimare a deprinderilor şi priceperilor 
specifice de autoapărare a studenţilor din anii de studiu mai sus menţionaţi; 

- optimizarea structurii şi a conţinutului pregătirii motrice şi psihomotrice a studenţilor 
din Academia de Poliţie în cadrul lecţiilor de educaţie fizică şi sportivă, prin raţionalizarea 
procesului instructiv educativ în contextul reducerii duratei de studiu de la 4 la 3 ani. 

Ipoteza cercetării 

Există posibilitatea menţinerii sau chiar îmbunătăţirii indicilor pregătirii motrice şi 
psihomotrice şi a nivelului de exprimare a deprinderilor şi priceperilor specifice de 
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autoapărare a studenţilor din Academia de Poliţie - durata studiilor 3 ani - prin modificarea 
structurii şi conţinutului programelor analitice de la nivelul catedrei de educaţie fizică. 

Desfăşurarea cercetării: 

Locul de desfăşurare a cercetării: baza sportivă a Academiei de Poliţie. Disciplina 
vizată esenţial în cercetare: educaţia fizică şi sport. Baza materială asigurată cercetării: 
terenuri de sport, săli de antrenament dotate cu saltele de lupte, aparate sportive, trasee 
aplicative psiho-fizice, cărţi şi reviste de specialitate, calculator, conexiune la internet ş.a. 

Eşantioane de subiecţi: pentru realizarea cercetării am apelat la două grupuri de 
studenţi (băieţi) de câte 24 fiecare, unul experimental şi unul de control  cu vârste cuprinse 
între 19- 21ani. Subiecţii grupului experimental au fost 24 de studenţi din clasa nr. 203 (anul 
II de studiu - durata de studiu 3 ani, reprezentând grupul experimental), respectiv grupul de 
control a fost constituit de asemenea din 24 de studenţi din clasa nr. 303 (anul III de studiu - 
durata de studiu 4 ani). Grupul de control a servit ca reper neutru pentru a pune în evidenţă 
indicatorii urmăriţi la grupul experimental în diferite etape ale cercetării. Pentru a avea o 
imagine fidelă asupra rezultatelor şi a diferenţelor dintre cele două grupuri de cercetare 
(grupul experimental, anul II de studiu  - grupa de studenţi nr. 203 şi grupul de control, anul 
III de studiu - grupa de studenţi nr. 303), am efectuat o testare prin următoarele probe de 
control: 

1) pentru evaluarea capacităţii motrice şi psihomotrice au fost folosite: alergare de 
viteză 100 m plat; aruncarea mingii medicinale de pe loc, cu două mâini de deasupra capului; 
alergare pe distanţa de 1000 m plat;  traseul aplicativ psihofizic şi urcare pe frânghia de 3 m. 

2) deprinderile şi priceperile specifice autoapărării au fost verificate pe baza 
randamentului însuşirii şi utilizării procedeelor din sporturile de combat (Kick-boxing)  şi 
alte aplicaţii ale autoapărării (luptă  pentru imobilizare şi conducere forţată şi luptă pentru 
imobilizare şi încătuşare), concretizat în parametri cum ar fi: numărul total al atacurilor 
proprii, din care selecţionăm ca expresie a randamentului: numărul atacurilor finalizate 
(reuşite); numărul total de atacuri adverse - la care raportăm numărul atacurilor adverse 
respinse (neutralizate). 

3)  capacitatea psihică, prin utilizarea următoarelor teste: 
-    testul de atenţie distributivă "Praga"; 
-    testul Toulouse-Pieron. 
Toţi parametrii menţionaţi ca variabile dependente, au fost cuantificaţi şi au constituit 

date rezultate din activitatea de pregătire a subiecţilor din cele două grupuri de cercetare. 
Variabila independentă pe care noi am utilizat-o în instruirea studenţilor din grupul 

experimental a fost constituită prin introducerea în programa de studiu a unor conţinuturi  şi 
structuri noi a căror tematică este constituită  în vederea eficientizării pregătirii în cele două 
laturi ale sale, şi anume: 

a. optimizarea indicilor capacităţii motrice şi psihomotrice la subiecţii din grupul de 
experiment, ca o consecinţă a structurării conţinutului programei analitice, conferindu-i 
acesteia un pronunţat caracter linear (modular). 

b. eficientizarea însuşirii tehnicii sporturilor de combat prin creşterea randamentului şi 
a siguranţei execuţiilor. În cercetarea experimentală diferenţierea principală se face plecând 
de la raporturile de cauzalitate (determinare, condiţionare) care pot exista între fenomenele 
studiate. Experimentul este un procedeu dirijat de investigare a relaţiilor dintre o variabilă 
independentă (cauza) şi o variabilă dependentă (efect). Ca metode de cercetare s-au utilizat: 
studiu bibliografic, observaţia pedagogică, ancheta tip chestionar, metoda experimentală, 
testul şi metoda statistică. 
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Rezultatele cercetării 

Rezultatele obţinute în urma aplicării testului t şi a metodei Anova,  ne-au permis să  
constatăm că, între cele două grupuri experimentale nu existau diferenţe semnificative la 
testarea iniţială, cu excepţia celor trei probe motrice specifice unde avem diferenţă 
semnificativă în favoarea grupului de control faţă de grupul experimental. Această constatare 
o considerăm validă, datorită faptului că  cercetarea noastră a început în momentul în care 
grupul experimental avea spre deosebire de grupul de control un an de pregătire în plus. 

Eficienţa programului experimental a fost evidenţiată prin compararea mediilor 
rezultatelor obţinute de componenţii grupului experimental, faţă de cei din grupul de control, 
în cadrul celor trei testări efectuate. Interpretarea s-a realizat cu ajutorul testului de 
semnificaţie t (Student)  şi a metodei Anova. 

Compararea indicilor de pregătire fizică, determinată cu ajutorul celor 10 probe de 
control, a demonstrat menţinerea sau chiar îmbunătăţirea acestora (a grupului experimental 
comparativ cu cel de control) la toate probele investigate. 

Prelucrarea şi interpretarea comparativă a rezultatelor cercetării la testarea iniţială, a 
arătat că diferenţele dintre medii nu sunt semnificative (la un prag de semnificaţie p ≤ 0,05, 
admis în educaţie fizică şi sport), ceea ce ne permite să concluzionăm că, la testarea iniţială 
au existat diferenţe întâmplătoare între cele două grupuri experimentale. 

Analiza comparativă a datelor obţinute, atât la etapa intermediară a testărilor, cât şi la 
cea finală arată superioritatea semnificativă la parametrii investigaţi. 

Astfel, argumentăm că îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor în cadrul testării 
finale este consecinţa aplicării variabilei independente a cercetării (setul de mijloace utilizat), 
fapt ce confirmă ipoteza cercetării conform căreia „există posibilitatea menţinerii sau 
îmbunătăţirii indicilor pregătirii motrice şi psihomotrice precum şi a nivelului de exprimare a 
deprinderilor şi priceperilor specifice de autoapărare a studenţilor din Academia de Poliţie - 
durata studiilor 3 ani - prin modificarea structurii şi conţinutului programelor analitice de la 
nivelul catedrei de educaţie fizică ”. 

 
 
Tabel nr.1. Semnificaţia diferenţei dintre mediile aritmetice obţinute la testarea finală 

a indicilor pregătirii prin probele motrice generale 
 

 
Testarea finală  - probe motrice generale 

 

Proba Semnificaţia statistică 

Alergare de 
viteză 
100 m plat 
(sec) 

Testul t/ 
Student 

t statistic (3,08) > t critic (2,07) 
diferenţă semnificativă 

Metoda 
Anova 

F statistic (10,83) > F critic (4,05) 
diferenţă semnificativă 

Aruncarea 
mingii medicinale 

de 4 kg (m) 

Testul t/ 
Student 

t statistic (3,38) > t critic (2,07) 
diferenţă semnificativă 

Metoda 
Anova 

F statistic (5,95) > F critic (4,05) 
diferenţă semnificativă 

Urcare pe 
frânghie de   3 m 

(sec) 

Testul t/ 
Student 

t statistic (1,01) < t critic (2,07) 
diferenţă nesemnificativă 

Metoda 
Anova 

F statistic (1,34) < F critic (4,05) 
diferenţă nesemnificativă 

Alergare de 
rezistenţă 

1000 m plat 
(sec) 

Testul t/ 
Student 

t statistic (4,56) > t critic (2,07) 
diferenţă semnificativă 

Metoda 
Anova 

F statistic (22,05) > F critic (4,05) 
diferenţă semnificativă 
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Grafic nr.1.Reprezentarea grafică a probelor motrice generale în urma aplicarea 
testului t (Student) şi a metodei Anova monofactorială 

 
  

Tabel nr.2. Semnificaţia diferenţei dintre mediile aritmetice obţinute la testarea finală 
a indicilor pregătirii prin probele motrice specifice 

 
Testarea finală 

- probe motrice specifice - 
Proba Semnificaţia statistică 

Traseu psiho-
motric (sec) 

Testul t/Student t statistic (2,33) > t critic (2,07) 
diferenţă semnificativă 

Metoda Anova F statistic (7,31) > F critic (4,05) 
diferenţă semnificativă 

Luptă 
pt imob. 

şi cond. Forţată 
(note) 

Testul t/Student t statistic (1) < t critic (2,07) 
diferenţă nesemnificativă 

Metoda Anova F statistic (0,60) < F critic (4,05) 
diferenţă nesemnificativă 

Luptă pt imob. şi 
încătuşare 

(note) 

Testul t/Student t statistic (1,16) < t critic (2,07) 
diferenţă nesemnificativă 

Metoda Anova F statistic (1,30) < F critic (4,05) 
diferenţă nesemnificativă 

Luptă tip 
kickboxing 

(note) 

Testul t/Student t statistic (1,23) < t critic (2,07) 
diferenţă nesemnificativă 

Metoda Anova F statistic (1,41) < F critic (4,05) 
diferenţă nesemnificativă 

 
 

Grafic nr.2. Reprezentarea grafică a probelor motrice specifice în urma aplicarea 
testului t (Student) şi a metodei Anova monofactorială 
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Tabel nr.3. Semnificaţia diferenţei dintre mediile aritmetice obţinute la testarea finală 

prin testele psihice 
 
 

Testarea finală 
- teste psihice - 

Testul de atenţie 
distributivă "Praga" 

Testul t/Student t statistic (2,47) > t critic (2,07) 
diferenţă semnificativă 

Metoda Anova F statistic (7,06) > F critic (4,05) 
diferenţă semnificativă 

Testul 
Toulouse-Pieron 

Testul t/Student t statistic (3,49) > t critic (2,07) 
diferenţă semnificativă 

Metoda Anova F statistic (6,54) > F critic (4,05) 
diferenţă semnificativă 

 
Grafic nr.3.  Reprezentarea grafică a probelor motrice specifice în urma aplicarea 

testului t (Student) şi a metodei Anova monofactorială 
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La testarea intermediară şi finală, au existat diferenţe între mediile obţinute de către 

cele două grupuri experimentale în cazul majorităţii parametrilor investigaţi, fapt care ne 
permite să argumentăm că modificările variabilei dependente (indicii pregătirii fizice 
investigaţi) au fost induse de variabila independentă (programul experimental cu seturile de 
mijloace utilizate). Deoarece atât în cadrul testării intermediare cât şi a celei finale au existat 
diferenţe semnificative, în cazul tuturor probelor de control (mai puţin  în cadrul probelor 
motrice specifice unde, la testarea finală  diferenţa este nesemnificativă ceea ce ne confirmă 
faptul că faţă de testarea iniţială când a existat diferenţa semnificativă între cele două grupuri 
experimentale, dar în favoarea celui de control faţă de cel experimental), se respinge ipoteza 
nulă conform căreia relaţiile aflate în cercetare ar fi întâmplătoare, validându-se astfel 
ipoteza de cercetare. 

Concluzii ale cercetării concrete 

- Oportunitatea şi importanţa temei noastre de cercetare rezultă din modalitatea 
originală de abordare a pregătirii fizice la nivelul studenţilor din Academia de Poliţie. 

- Analiza conţinutului programelor analitice la disciplina educaţie fizică a studenţilor 
din Academia de Poliţie (durata de studiu de 4, respectiv 3 ani) ne-a permis să identificăm 
mijloacele adecvate care să ne conducă la eficientizarea procesului instructiv educativ. 

- Seturile de mijloace elaborate de noi pentru optimizarea pregătirii fizice generale şi 
specifice şi-au dovedit aplicabilitatea la nivelul studenţilor, dovadă fiind progresele grupului 
experimental faţă de grupul de control în cadrul testării intermediare şi finale. Aplicarea 
sistematică a mijloacelor elaborate, prin variaţii ale intensităţii de lucru şi a volumului 
acestora, a dus la rezultate semnificativ mai bune ale parametrilor investigaţi. 

- În urma prelucrării şi interpretării comparative a rezultatelor cercetării între grupul 
experimental şi grupul de control la testarea iniţială au existat diferenţe nesemnificative 
(întâmplătoare) din punct de vedere statistic (la pragul de semnificaţie p ≤ 0,05) la toate 
probele de control investigate, după cum rezultă din parametrii statistici de semnificaţie 
calculaţi (t – Student şi F – Anova); 
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- În urma aplicării testului t şi a metodei Anova, în cadrul testării finale (la sfârşitul 
experimentului de bază) prin probele şi testele aplicate s-au mai înregistrat diferenţe 
semnificative din punct de vedere statistic între mediile celor două grupuri de experiment, 
ceea ce ne permite să afirmăm că relaţiile aflate în cercetare nu sunt întâmplătoare, 
confirmându-se ipoteza cercetării, conform căreia există posibilitatea menţinerii şi chiar 
îmbunătăţirii indicilor pregătirii motrice şi psihomotrice precum şi a nivelului de exprimare a 
deprinderilor şi priceperilor specifice de autoapărare a studenţilor din Academia de Poliţie - 
durata studiilor 3 ani - prin modificarea structurii şi conţinutului programelor analitice de la 
nivelul catedrei de educaţie fizică. 

- Abordarea experimentală a aspectelor legate de eficientizarea procesului de pregătire 
fizică a studenţilor din planul de învăţământ pe 3 ani de studii ne permite să afirmăm faptul 
că acesta poate fi optimizat prin metodologia propusă de noi. 

- Evaluarea prin probele şi testele de control relevă o imagine sintetică asupra nivelului 
de instruire a studenţilor. 

- Metodologia elaborată pentru optimizarea pregătirii fizice a componenţilor grupului 
experimental este originală şi are un caracter deschis, orientativ şi adaptabil. Mijloacele 
elaborate de noi şi utilizate în experiment pot fi aplicate şi în instruirea studenţilor din 
celelalte instituţii de învăţământ ale M.A.I., fie în forma şi structura propusă de noi, fie 
îmbunătăţite prin modificarea ordinii şi structurii exerciţiilor în funcţie de condiţiile 
materiale existente, de particularităţile colectivului cu care se lucrează, condiţiile de spaţiu, 
timp etc. 

 
 
Bibliografie 
 
Cârstea, Gh., Metodica educaţiei fizice şcolare, A.N.E.F.S., Bucureşti, 1999 
Gagea, A., Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport,  Editura 

Fundaţiei ”România de mâine”, Bucureşti, 1999 
Dragnea, A., Mate-Teodorescu, S., Teoria Sportului, Ed. Fest, Bucureşti, 2002 
Marinescu, Gh., Efort şi antrenament, Ed. Bren, Bucureşti, 2003  
Epuran, M., Psihologia sportului de performanţă, Ed. FEST, Bucureşti, 2001 
Tudor, V., Măsurare şi evaluare în cultură  fizică şi sport, Editura Alpha, Buzău, 2005 
Tudos, Şt., Elemente  de  statisticä aplicată,  A.N.E.F.S., Bucureşti, 1993 
Weineck, J., Biologie du sport, Editura Vigot, Paris, 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.2 (24) 2011 61
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Rezumat 

Surplusul de kilograme și obezitatea infantilă sunt subiecte des întâlnite 
în media, ca fiind principale aspecte ce afectează negativ condiția fizică a 
adolescenților (există mult mai puține trimiteri la greutatea corporală prea 
scăzută, care are de fapt consecințe similare).   

Articolul de față se dorește a fi încă un semnal de alarmă referitor la 
procesul de degradare din ce în ce mai accentuat a condiției fizice a copiilor 
și adolescenților români. În contextul în care preocupările pentru a remedia 
această situație reprezintă o simplă retorică, ne-am propus să evidențiem 
importanța pe care programul de formare POSDRU - Activități Sportive 
Extracurriculare l-ar putea avea în.stimularea și continuarea practicării 
activităților sportive. Considerăm că acest program este viabil și valoros din 
cel puțin două motive : spre deosebire de adulți, copiii și adolescenții sunt 
grupe de populație în rândul cărora se pot inocula relativ ușor deprinderile 
unei vieți sănătoase (mai ales că personalitatea, interesele și obiceiurile lor 
sunt în formare și nu sunt atât de rezistenți la schimbare ca adulții) și apoi, 
deoarece dispunem de cel mai bun context posibil pentru a duce la bun sfârșit 
această muncă și anume sistemul de educație (școala și liceul). 

Cuvinte cheie: condiţie fizică, copii, activităţi extracurriculare 

Abstract 
Infantile overweight and obesity are topics frequently debated in the 

media, as they are thought to be the main aspects that negatively influence the 
teenagers’ physical condition (there are much fewer references to their too 
low body weight, which actually has similar consequences). The present 
article aims at being another alarm signal related to the more and more 
stressed degradation process of the Romanian children’s and teenagers’ 
physical condition.  

In the context where the concerns with correcting this situation 
represent a simple rhetoric, we mean to highlight the importance of the 
POSDRU (Extracurricular Sports Activities)training program to the 
continuing stimulation and involvement into sports activity practice.  

We think that this program is viable and valuable at least for two 
reasons: firstly, unlike the adults, children and teenagers are groups of 
population relatively easy to guide toward the habits of a healthy lifestyle 
(especially because their personality, interests and routines are in progress 
and they are not so resistant to changes as compared to the adults); secondly, 
because we dispose of the best context to successfully complete this work and 
we refer here to the education system (school and high school). 

Mots-clés: fitness, les activités parascolaires des enfants 
                                                   

22Adresa: Str. Constantin Noica, nr.140, sector 6, Bucureşti 
e-mail: corinajavelin@yahoo.com  
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Introducere 

Surplusul de kilograme și obezitatea infantilă sunt subiecte des întâlnite în media, ca 
fiind principale aspecte ce afectează negativ condiția fizică a adolescenților (există mult mai 
puține trimiteri la greutatea corporală prea scăzută, care are de fapt consecințe similare).  
Articolul de față se dorește a fi încă un semnal de alarmă referitor la procesul de degradare 
din ce în ce mai accentuat a condiției fizice a copiilor și adolescenților români. În contextul 
în care preocupările pentru a remedia această situație reprezintă o simplă retorică, ne-am 
propus să evidențiem importanța pe care programul de formare POSDRU - Activități 
Sportive Extracurriculare l-ar putea avea în.stimularea și continuarea practicării activităților 
sportive. Considerăm că acest program este viabil și valoros din cel puțin două motive : spre 
deosebire de adulți, copiii și adolescenții sunt grupe de populație în rândul cărora se pot 
inocula relativ ușor deprinderile unei vieți sănătoase (mai ales că personalitatea, interesele și 
obiceiurile lor sunt în formare și nu sunt atât de rezistenți la schimbare ca adulții) și apoi, 
deoarece dispunem de cel mai bun context posibil pentru a duce la bun sfârșit această muncă 
și anume sistemul de educație (școala și liceul). 

Nivelul actual reflectat în literatura de specialitate 

Condiția fizică a copiilor și tinerilor din România nu a mai fost evaluată de mai mult de 
două  decenii, perioadă în cursul căreia obezitatea la copii și comportamentul sedentar au 
crescut în progresie geometrică. Cu deosebire în ultimii 5-10 ani, s-a evidențiat o preocupare 
crescută în ceea ce privește starea fizică a acestor categorii de vârstă. Îngrijorarea 
autorităţilor şi a diferitelor organisme profesionale, are la bază statisticile europene23 care 
arată că 17% din populaţia de adulţi a lumii este total inactivă din punct de vedere fizic, iar 
un procent de 41% din ea este reprezentat de adulţi care fac ceva mişcare, insuficientă însă 
pentru ca ei să profite de efectele benefice ale activităţii fizice.  

Viziunea Uniunii Europene în ceea ce priveşte activitatea fizică se reflectă în așa-
numitele Programe de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice, programe în care 
alături de alimentaţie apare şi activitatea fizică. Reţeaua înfiinţată în 2003 cuprinde experţi 
care au conceput și prezentat materiale interesante asupra contribuţiei activităţilor fizice la 
îmbunătăţirea şi menţinerea condiției fizice. Platforma de acţiune a UE lansată în martie 
2005 este cu adevărat un forum comun pentru ... prevenirea şi combaterea obezităţii prin 
alimentaţie şi activitatea fizică. Obiectivele proiectelor derulate în Europa au însă legătură cu 
activitatea fizică, cel mult indirect. Ele îşi propun de fapt să lupte împotriva epidemiei 
obezităţii, prin măsuri care să limiteze comercializarea către copii a alimentelor bogate în 
grăsimi, zahăr şi sare. 

România este titulara câtorva proiecte timide, inițiate de fundații sau instituții (SETS, 
campania socială Sport pentru Viață), care evidențiază oportunităţile oferite copiilor de a 
face mişcare, dar majoritatea articolelor, a reclamelor, se axează pe promovarea obiceiurilor 
alimentare sănătoase sau pe necesitatea fitness-ului.  

 

Problematica abordată 

Condiția fizică, determinată în principal de obișnuințele de activitate sportivă, este 
definită ca performanța obținută la testele de putere aerobă, compoziție corporală, 
flexibilitate articulară și forță-anduranță musculară. Ea este importantă pentru a dezvolta și 
menține capacitatea funcțională, înainte de a da piept cu exigențele vieții.  

Opinia multor asociații nou apărute, cu preocupări în acest sens, este că programele de 
dezvoltare fizică pentru copii și adolescenți trebuie extinse în primul rând pentru a încuraja 

                                                   
23 Gh. Dumitru, 2006 
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adoptarea pentru tot restul vieții a obișnuinței practicării exercițiilor fizice. Iată câteva 
direcții de acționare: 

- educația fizică școlară este o parte importantă a procesului de educație generală și 
ar trebui accentuat rolul ei asupra dezvoltării și menținerii obișnuinței de practicare a 
exercițiilor și în furnizarea indicațiilor asupra mijloacelor prin care se atinge și menține o 
condiție fizică acceptabilă. Cantitatea de exercițiu necesară pentru o capacitate funcțională și 
o sănătate optime la diverse vârste, nu fost precis determinată. Până la momentul în care 
evidențe definitive vor fi disponibile, recomandările actuale sunt de 20-30 de minute de 
practicare intensă în fiecare zi. Timpul afectat în lecțiile de educație fizică este în general 
insuficient pentru a obține și menține o stare fizică optimă de aceea programa școlară ar 
trebui să pună accent pe modificarea comportamentului, în sensul încurajării angajării în 
activități extrașcolare potrivite (cu predilecție pe aspectele recreative și pe plăcerea 
exercițiului). 

- deoarece etiologia acestei probleme este multifactorială, simpla creștere a 
numărului de ore de educație fizică nu va fi suficientă pentru a rezolva problema excesului 
ponderal, deși în mod evident va crește condiția fizică a tinerilor și interesul lor pentru sport 
și exercițiu (dacă programele de educație fizică sunt interesante și adaptate). Rolul principal 
al lecțiilor este de ai face să se miște, de a cheltui energie și de a dezvolta competențe 
diverse: lucrul în echipă, disciplina individuală și încrederea în sine.  

Scopul activităților extracurriculare este la fel de important. Obiectivele educației fizice 
nu pot fi atinse în totalitate în doar 1-3 lecții pe săptămână. Mai mult, pentru a preveni 
obezitatea infantilă, este nevoie de o viziune generală care să implice sistemul școlar,  
guvernul (taxa pe mâncarea nesănătoasă), municipalitatea (piste pentru biciclete).  

Activitățile extrașcolare pot remedia în parte problema sedentarismului tinerilor. Ele se 
pot desfășura la școală, după lecții sau după cină, în locuri accesibile și complet gratuit. Din 
păcate, elevii care spun da acestor inițiative, sunt în cea mai mare parte tineri care deja 
activează în cluburi sportive.  

- influența familiei este importantă și părinții ar trebui încurajați în a arăta un interes 
crescut pentru condiția fizică drept factor al sănătății și mai binelui școlarului. În afară de a 
coopera cu diriginții și profesorii la promovarea ei, părinții ar trebui să devină ei înșiși 
modele ale condiției fizice.  

- creșterea oportunităților comunitare pentru practicarea exercițiilor fizice. Este 
nevoie de acces crescut la terenuri (baschet, fotbal, tenis), bazine (înot), săli (gimnastică). Un 
prim pas, timid, a fost făcut prin instalarea în unele parcuri (prea puține) a aparatelor care 
permit prelucrarea musculară. 

- persoanele implicate în sfera sănătății ar trebui să se implice mai activ în 
promovarea condiției fizice la copii și adolescenți ; să ofere mai multe programe de activitate 
fizică. Medicii de familie ar trebui să circumscrie condiția fizică a copiilor și adolescenților 
în sfera lor de responsabilitate, mai mult sau la fel de mult ca și angajamentele tradiționale ca 
imunizarea sau depistarea viciilor de postură. 

- evaluarea este o parte importantă și foarte vizibilă a programelor de condiție fizică. 
Asociațiile școlare, sectoriale, municipale și naționale au nevoie de o abordare logică și 
coerentă, bazată științific pe evaluarea stării fizice. Avem nevoie de o asemenea evaluare a 
sănătății mai mult decât de cea a performanței în sport. Calități precum viteza, puterea 
musculară și agilitatea importante pentru  succesul sportiv sunt în cea mai mare parte 
determinate genetic. Acestea nu ar trebui apreciate în timpul evaluării condiției fizice deși 
profesorii de educație fizică și antrenorii le pot măsura pentru alte scopuri. Puterea aerobă, 
compoziția corporală, flexibilitatea, forța și anduranța mușchilor scheletici sunt parțial 
influențate de ereditate, dar pot fi modificate semnificativ prin exerciții potrivite. 

- pentru a crește nivelul de cunoaștere și apreciere a rolului și valorii exercițiului 
asupra condiției fizice și sănătății sunt necesare planificarea de programe educative în școli 
alături de eforturi ale profesioniștilor de a publica materiale educative. Programele de 
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formare trebuie inițiate și dezvoltate pentru a furniza profesorilor cunoștințe și deprinderea 
de a-i ajuta pe elevi în a atinge obiectivele cognitive, afective și comportamentale asociate 
exercițiului, sănătății și condiției fizice. Profesorii au nevoie de asemenea de ajutor în 
integrarea și a altor aspecte ale promovării sănătății (nutriție corectă, nu fumatului). 

Concluzii 

Componentele educative ale însușirii activităților pentru condiție fizică, evaluării și 
(eventual) a recunoașterii prin recompense, ar trebui să fie factori complementari coordonați 
într-un singur program. Considerăm totuși că rezultatele evaluării condiției fizice trebuie 
interpretate în relație cu norme acceptabile, mai curând decât o apreciere normativă (este 
incorect să declarăm că micii școlari și adolescenții români nu sunt într-o stare fizică bună ca 
grup și apoi să ne folosim de norme de grup pentru a interpreta rezultatele evaluării condiției 
fizice).  

O abordare standard stabilește un rezultat de dorit pentru fiecare componentă a 
condiției fizice. Cunoștințele actuale ne permit stabilirea cu o precizie științifică acceptabilă 
a normelor pentru toate componentele condiției fizice, dar considerăm că ar trebui dezvoltate 
dispoziții preliminarii, bazate pe cele mai corecte evidențe disponibile și pe cele mai bune 
opinii profesionale. Apreciem că este mai oportună implementarea și dezvoltarea unui sistem 
de recompense gradat, care premiază obișnuința exercițiului și performanța în relație cu 
normele de atins.  
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Rezumat 
Ultimele decenii ale secolului XX, au impus un nou concept – 

MARKETING – ce se vehiculează cu mare frecvenţă atât în teorie cât şi în 
practica social-economică. Marketingul modern este considerat astăzi factorul 
esenţial al succesului unei organizaţii, indispensabil în dezvoltarea sa 
economico-socială, soluţie miraculoasă ce rezolvă problemele acesteia, 
instrument de bază în atingerea marilor performanţe, dar şi în evitarea riscului. 
Apariţia marketingului este expresia unor cerinţe practice obiective, 
concentrate în necesitatea de a introduce raţionalitatea în activitatea agentului 
economic care se desfăşoară într-un mediu economico-social complex, pornind 
de la cunoaşterea pieţii actuale şi viitoare ca orientare a producţiei. 

In prezent, asistăm la o recunoaştere a avantajelor oferite de marketing, 
studiile efectuate în ţările dezvoltate evidenţiază faptul că organizaţiile de mare 
performanţă sunt dedicate marketingului în mai mare grad decât concurentele 
lor mai puţin rentabile, şi dovedesc mai mult entuziasm în acoperirea tuturor 
aspectelor legate de implementarea conceptului de marketing. 

În concluzie putem afirma că veniturile Mişcării Olimpice provin din 
câteva programe mari. Astfel Comitetul International Olimpic gestionează 
difuzarea drepturilor de transmisie TV, programul global de sponsorizare 
(TOP), precum şi programe de vânzări de bilete şi de acordare a licenţelor IOC.  

Cuvinte cheie: marketing, mişcare olimpică 

Summary  

Last decades of the twentieth century, have imposed a new concept - 
MARKETING - which is circulated with great frequency both in theory and 
practice of social and economic. Modern marketing is now considered an 
essential factor of success of an organization, indispensable to economic and 
social development, miraculous solution that solves its problems, the basic 
instrument in achieving great performance, but also in risk avoidance.The 
emergence of marketing is an expression of objective practical requirements, 
focused on the need to introduce rationality in the economic activity taking 
place in a complex socio-economic, market knowledge from current and future 
production as a guide. 

Currently, we are witnessing recognition of the benefits of marketing. 
Studies in developed countries shows that high performance organizations are 
more dedicated to the marketing than their less profitable competitors, and also 
show more enthusiasm in covering all aspects of implementing the marketing 
concept. 

In conclusion we can say that the Olympic Movement revenues originate 
from several large programs. Thus the International Olympic Committee 
manages distribution of broadcast rights, global sponsorship program (TOP) 
and ticket sales programs and licensing IOC. 

Mots-clés: marketing, mouvement olympique 
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Introducere 

Ultimele decenii ale secolului XX, au impus un nou concept – MARKETING – ce se 
vehiculează cu mare frecvenţă atât în teorie cât şi în practica social-economică. Marketingul 
modern este considerat astăzi factorul esenţial al succesului unei organizaţii, indispensabil în 
dezvoltarea sa economico-socială, soluţie miraculoasă ce rezolvă problemele acesteia, 
instrument de bază în atingerea marilor performanţe, dar şi în evitarea riscului. Asa se face 
ca folosirea strategiilor de marketing au devenit omniprezente, întru-cât “influenţează viaţa 
fiecăruia, fiind mijlocul prin care se oferă oamenilor nivelul de trai” (Ph. Kotler, J. Saunders, 
G. Armstrong, V. Wong – Principiile marketingului – ediţia europeană, 1998). 

Apariţia marketingului este expresia unor cerinţe practice obiective, concentrate în 
necesitatea de a introduce raţionalitatea în activitatea agentului economic care se desfăşoară 
într-un mediu economico-social complex, pornind de la cunoaşterea pieţii actuale şi viitoare 
ca orientare a producţiei. 

“Marketingul îşi are originea în faptul că oamenii manifestă anumite nevoi şi dorinţe. 
Atunci când există mai multe produse care pot satisface o anumită nevoie, alegerea unuia 
dintre ele este determinată de conceptele de valoare, cost şi satisfacţie” (Ph. Kotler). În epoca 
modernă cea mai mare parte a acestor produse se obţine prin schimb, iar totalitatea acţiunilor 
prin care se realizează schimburile potenţiale fac obiectul marketingului. 

 
Nivelul actual reflectat în literatura de specialitate 
 
În prezent, asistăm la o recunoaştere a avantajelor oferite de marketing, studiile 

efectuate în ţările dezvoltate evidenţiază faptul că organizaţiile de mare performanţă sunt 
dedicate marketingului în mai mare grad decât concurentele lor mai puţin rentabile, şi 
dovedesc mai mult entuziasm în acoperirea tuturor aspectelor legate de implementarea 
conceptului de marketing. 

Succesul în afaceri al firmelor ce şi-au însuşit orientarea de marketing se datorează 
faptului că marketingul reprezintă domeniul cunoştinţelor necesare amplificării eficacităţii 
eforturilor depuse de acestea, întru-cât el reuneşte concepte, căi, metode şi fundamentează o 
metodologie adecvată a relaţiilor cu mediul economico-social în general, cu piaţa în mod 
special ,ceea ce-i oferă garanţia că bunurile materiale create şi serviciile prestate se vor vinde 
pe piaţă, dacă ele corespund necesităţilor, anticipat identificate ale consumatorilor. 

Experienţa practică a demonstrat că firmele ce au atins performanţe superioare din 
punct de vedere al eficienţei sunt cele care: au o perspectivă şi o orientare de marketing 
veritabilă, înţeleg că realitatea pieţii pretinde o mare receptivitate faţă de mediu şi deci 
trebuie să manifeste flexibilitate şi adaptabilitate la schimbările acestuia inclusiv în privinţa 
structurii şi sistemelor organizaţionale, adoptă o strategie competiţională de rezistenţă pentru 
a neutraliza concurenţa, promovează noul şi se preocupă de asigurarea unui echilibru 
strategic.  

Realizările deosebite ale unor firme sunt şi consecinţele evoluţiei marketingului, atât ca 
filozofie cât şi ca disciplină economică  adecvată pentru supravieţuire şi succes. Specialiştii 
apreciază că marketingul se află într-un proces de continuă evoluţie, iar în momentul actual 
parcurge o etapă de avânt în ciclul său de viaţă, nicidecum de declin, cum afirmă unii 
comentatori.  

În literatura de specialitate există două categorii de specialişti în ceea ce priveşte 
delimitarea marketingului sportiv: 

 primă categorie priveşte marketingul sportiv ca pe un nou domeniu de aplicare a 
teoriei marketingului, aceşti specialişti limitându-se la a evidenţia cum putem aplica teoriile 
generale ale marketingului în domeniul sportiv; 
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 cealaltă categorie (mai puţin numeroasă) vede marketingul sportiv ca pe o nouă 
ştiinţă cu o identitate foarte diferită de cea a marketingului general, având o serie de 
instrumente specifice. 

Pentru a fi realişti, putem afirma faptul că adevărul este undeva la mijloc. Nu putem 
avea o privire simplistă asupra marketingului sportiv şi să presupunem că este doar un nou 
produs asupra căruia se aplică elemente de marketing. Însă, nu putem afirma nici că 
marketingul sportiv reprezintă o nouă ştiinţă, deoarece o serie de tehnici şi instrumente 
folosite îşi regăsesc rădăcinile în teoriile generale ale marketingului. 

Cel mai corect ar fi să privim marketingul sportiv ca pe o nouă specializare a 
marketingului în procesul său de dezvoltare extensivă, ceea ce presupune că avem:  

 bază comună tuturor specializărilor marketingului (pornind, de exemplu, de la 
existenţa mixului de marketing),  

 şi un set de caracteristici ce aduc specificitate acestui domeniu. 
Pornind de la aceste două parţi, în literatura de specialitate găsim două tipuri de 

definiţii ale  marketingului sportiv: cele ce pleacă de la elementele tradiţionale ale 
marketingului şi cele ce descriu marketingul sportiv prin intermediul unor exemple concrete 
de acţiuni întâlnite în acest domeniu. 

Din prima categorie fac parte autori precum Pitts & Stotlar (1996), Parkhouse (1996) 
sau Schlossberg (1996).  

Toate punctele de vedere prezentate de acești autori, subliniază faptul că putem defini 
marketingul sportiv plecând de la componentele de bază ale marketingului. Astfel, o 
organizaţie din acest domeniu ar trebui să înceapă prin a analiza mediul de marketing în care 
activează, să identifice oportunităţile apărute în legătură cu cerinţele şi nevoile 
consumatorilor, să identifice publicul ţintă şi să implementeze elementele mixului de 
marketing pentru a obţine avantajul competitiv. 

Adepţii celei de-a doua perspective teoretice asupra marketingului sportiv evidenţiază 
diferenţierea domeniului prin exemple sau aplicaţii ale marketingului în lumea sportivă 
identificând două aplicaţii pentru a defini conceptul de marketing sportiv: 

 marketingul pentru sport – utilizarea variabilelor mixului de marketing pentru a 
comunica potenţialilor consumatori beneficiile participării la activităţile sportive (fie în 
calitate de participant activ, fie în calitate de spectator);  

 marketingul prin sport – folosirea sponsorizării ca instrument de promovare a 
produselor proprii, de cele mai multe ori, publicul ţintă fiind foarte bine delimitat. 

Concluzionând la cele prezentate mai sus, observăm faptul că atât cei care au definit 
marketingul sportiv din prisma elementelor de marketing general, cât şi cei ce au folosit 
exemple de activităţi concrete pentru a defini domeniul, încearcă să delimiteze acest 
marketing sportiv prin evidenţierea elementelor specifice şi a celor care, odată cu 
introducerea lor în lumea sportivă, au suferit o serie de modificări, ceea ce în termeni 
teoretici poartă denumirea de adaptare. 

O posibilă tipologie a marketingului sportiv ar  putea fi: 
a) După tipul de produs sau serviciu: 

 marketingul produsului sport propriu-zis; 
 marketingul serviciilor sportive; 
 marketingul competiţiilor sportive.  

b) După modelele de implicare a consumatorului: 
 Marketingul participantului direct: 
 marketingul vedetei sportive; 
 marketingul sportivului profesionist; 
 marketingul participantului activ la sport; 
 marketingul participantului direct ocazional; 
 marketingul persoanelor inactive. 
 marketingul spectatorului de sport; 
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 marketingul colecţionarului de suveniruri sportului etc.  
c) După tipurile de organizaţii din industria sportului: 

 marketingul organizaţiilor sportive nelucrative 
 marketingul Olimpic; 
 marketingul Federaţiilor Sportive Internaţionale; 
 marketingul Federaţiilor Sportive Naţionale; 
 marketingul cluburilor şi facilităţilor sportive publice.  
 marketingul organizaţiilor lucrative: 
 marketingul cluburilor, ligilor şi amenajărilor sportive private şi profesioniste; 
 marketingul întreprinderilor din industria bunurilor sportive; 
 marketingul sportiv al întreprinderilor din alte industrii.  

Majoritatea instrumentelor comunicaţionale utilizate în sport servesc unei duble 
finalităţi: obţinerii de fonduri şi comunicării. Finalitatea educativa a mesajelor este de cele 
mai multe ori implicita. 

În acelaşi timp însă, dinamismul pieţei sportului dar şi uzura instrumentelor 
comunicaţiei comerciale clasice determina firmele să caute modalităţi mai “proaspete” de 
transmitere a mesajului lor. Profitând de dorinţa acestora de a împrumuta din trăsăturile de 
imagine ale sportului, organizaţiile sportive s-au asociat cu parteneri comerciali. Sau invers! 
Realizând profitabilitatea investiţiei în sport, companiile au căutat sa obţină un maximum de 
vizibilitate prin sport. Secretul succesului acestei asocieri consta în construirea unei relaţii pe 
termen lung intre evenimentul sportiv, partenerul comercial şi mass media.  

Marketingul prin eveniment, concept aparţinând mai întâi practicii şi apoi teoriei de 
marketing  a ultimului deceniu, preluat din literatura de specialitate anglofona, marketingul 
prin eveniment (event marketing) desemnează planificarea, organizarea, realizarea şi 
controlul sistematic de evenimente, folosite ca medii de comunicare în arsenalul de 
instrumente al comunicaţiei formale a organizaţiei. 

Utilizând direct sub denumirea englezească sau explicitat prin sintagma comunicaţie 
prin eveniment, marketingul prin eveniment tinde sa ocupe un loc aparte în peisajul cultural 
contemporan, promotorii săi considerându-l un puternic vector comunicaţional, permiţând 
diferenţierea în spaţiu saturat de publicitate, provocând un adevărat “şoc emoţional” ce 
conferă energie acestei forme de acţiune pusa în serviciul unor obiective adesea difuzate sau 
prea generale şi bazată pe strategii de acţiune încă insuficient dublate de proceduri riguroase 
de evaluare a rezultatelor. Din această perspectivă, marketingul prin eveniment pare a fi mai 
degrabă o formă de marketing prin sport. 

Obiectivele marketingului olimpic urmăresc: 

 De a asigura stabilitatea financiară şi independenţa Mişcării Olimpice; 
 De a crea şi menţine programe pe termen lung, de a le  introducere pe piaţă şi astfel, 

a asigura viitorul Mişcării Olimpice şi Jocurilor Olimpice; 
 De a asigura distribuirea echitabilă a veniturilor pe parcursul întregii Mişcări 

Olimpice; 
 De a se asigura că Jocurile Olimpice pot fi urmărite de un număr maxim de persoane 

din întreaga lume în principal, prin intermediul emisiune la TV şi pe platforme digitale mass-
media; 

 De a proteja caracterul special al Jocurilor Olimpice;  
 De a proteja şi promova imaginea idealurilor Olimpice în toată lumea, pentru a 

antrena toţi partenerii de marketing în ideea de a pune în valoare ideile Olimpismului. 
De ce organizarea Jocurile Olimpice este atât de diferită de orice alt eveniment sportiv 

susţinut de către sectorul privat? 
Comitetul Internaţional Olimpic respectă câteva principii fundamentale: 

 publicitate la locurile de concurs este interzisă, Jocurile Olimpice sunt singurul 
eveniment sportiv important în care nu există publicitate în stadioane sau pe sportivi; 
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 retransmisia TV beneficiază de publicitate gratuită; 
 limitarea numărului de sponsori.  

 

Problematica abordată 

Prezentăm în continuare câteva aspecte majore ale  evoluției marketingului olimpic. 
ATHÈNES 1896 
Comitetul de organizare se afla în dificultate financiară şi a solicitat sprijinul unui 

cunoscut om de afaceri. Domnul George Averoff a finanţat cea mai mare parte a cheltuielilor 
– prin reabilitarea infrastructurii stadionului. Companiile au putut, contra cost, să-şi facă 
publicitate prin suveniruri. Unul dintre agenţii de publicitate a fost Kodak, care continuă şi 
astăzi să sprijine Jocurile ca partener în programul TOP.  

STOCKHOLM 1912 
Zece companii suedeze cumpără "drepturi exclusive", în principal pentru a face 

fotografii şi a vinde suveniruri la Jocuri. O firma a cumpărat drepturile de a plasa balansoare 
pe teren pentru spectatori.  

ANTWERP 1920 
Programul oficial a fost acoperit cu publicitate, astfel încât cititorul a trebuit să studieze 

foarte atent programul pentru a găsi informaţii despre  Jocuri. 
PARIS 1924 
Pentru prima şi ultima dată, publicitatea este permisă în Stadionul Olimpic. 
AMSTERDAM 1928 
Unii dealeri, cum ar fi fabrici de bere, primesc  drepturile de a folosi restaurante în 

stadioane.  
Asocierea de lungă durată între Coca-Cola, TOP Partener şi Jocurile Olimpice se 

realizează acum.  
Publicitatea este permisă în programe, dar CIO  a atenţionat în mod clar că stadionul şi 

facilităţile nu ar trebui să fie distruse de postere.  
LOS ANGELES 1932 
"Viziunea Jocurilor Olimpice din California este, evident, exuberantă şi sa axat pe 

bani", spune raportul oficial al Jocurilor Olimpice 1932. După terminarea Jocurilor Zack 
Fermier, președinte al COJO, a spus: "Jocurile 1932 au fost primele Jocuri profitabile ... Le-
am dat Jocuri minunate, și cu profit mare”. Cel mai original - şi controversat – proiect  al JO 
a fost Satul Olimpic. Odată ce Jocurile s-au terminat, bungalourile în care sportivii  au locuit, 
au fost dezmembrate şi vândute ca și case de vacanţă firmelor de construcții. 

LAKE PLACID 1932 
Eforturile publicitare ale comitetului de organizare s-au concentrat asupra companiilor 

şi magazinelor care au putut oferi produse gratuite, prin care s-a realizat o asociere între JO 
și propriile produse. Multe magazine mari, pe coasta de est a Statelor Unite își decoraseră 
vitrinele pe tema Jocurilor Olimpice şi multe agenţii de publicitate naţionale au folosit 
Jocurile ca bază pentru campania de iarna 1931/32. 

BERLIN 1936 
Primele jocuri de la care au fost transmise imagini TV au fost cele de la Berlin din 

1936. Această transmisie a fost realizată cu titlu experimental, la Berlin şi în zona 
înconjurătoare, cu un total de 138 ore de imagini şi au fost vizionate de 162 000 
telespectatori. Trei camere au fost folosite, dar numai una a putut filma şi numai atunci când 
lumina zilei permitea. Pentru prima dată în istoria JO la Berlin a fost aprinsă torţa Olimpică.  

LONDRA 1948 
După terminarea Jocurilor,  COJO a reuşit cu mari dificultăți să-i facă pe cei de la BBC 

să plătească, suma de o mie guineas (aproximativ $ 3000), pentru drepturi de difuzare. 
Potrivit presei vremii "BBC, a pretins pierderi mari și ca niște adevărați gentlemani, 
organizatorii nu s-au atins niciodată de banii primiți de la BBC". Cu toate acestea 
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organizatorii au stabilit principiul de plată a taxelor pentru drepturile de difuzare a imaginilor 
de la Jocurile Olimpice. S-a estimat că mai mult de o jumătate de milion de telespectatori, au 
urmărit  64 de ore de transmisie, majoritatea telespectatorilor au fost într-o rază de 80 mile 
de Londra și au beneficiat de o recepţie excelentă. 

HELSINKI 1952 
Un departament de vânzări a fost creat special pentru a vinde drepturile de folosire a 

imaginii Jocurilor Olimpice. Prima încercare de a pune în aplicare un Program  internațional 
de marketing, cu firme din 11 ţări care au oferit prestaţii în natură, mergând de la produsele 
alimentare pentru sportivi, la flori pentru medaliați.  

MELBOURNE 1956  
Nici una dintre edițiile anterioare ale Jocurilor Olimpice nu a reuşit să genereze 

venituri de la televiziune. La momentul respectiv, televiziunea, a devenit deja o mare 
afacere, dar negocierile s-au oprit  înaintea desfășurării Jocurilor ceea ce a făcut imposibil ca 
ele să fie transmise pe pieţe - cheie, cum ar fi Statele Unite. Cu toate acestea 1952 
marchează, începerea negocierilor cu privire la drepturile de televiziune aşa cum le 
cunoaştem astăzi. 

CORTINA 1956 
Pentru prima dată, Jocurile Olimpice de iarnă sunt transmise în direct. Se spune ca 

ultimul purtător  al torței Olimpice s-a împiedicat de un cablul TV așezat  pe  gheaţa 
stadionului. Torța a căzut, dar flacăra a fost reaprinsă imediat. Avery Brundage, preşedintele 
Comitetului Olimpic Internaţional a declarat după acest incident “dragi prieteni, CIO s-a 
descurcat fără TV timp de 60 de ani şi se va descurca cu siguranţă și în următorii 60 ani ...“. 
Istoria însă l-a contrazis.  

CIO 1958 
Menţionarea drepturilor de televiziune, în Carta Olimpica cu introducerea articolului 

49: "... drepturile sunt vândute de către Comitetul de organizare, cu aprobarea CIO şi venitul 
distribuit în conformitate cu instrucţiunile acestuia". 

ROMA 1960 
Aceste Jocuri Olimpice au fost difuzate pentru prima dată în direct în 18 ţări europene, 

şi cu un decalaj de câtevat ore în Statele Unite, Canada şi Japonia. Acest lucru a schimbat 
pentru totdeauna audiența Jocurilor Olimpice. Un vast program de parteneriat cu furnizori, 
cuprindea 46 de companii care acordau  asistenţă tehnică şi sprijin în domenii de importanţă 
mai mică, cum ar fi parfumuri, ciocolata, pasta de dinţi, săpun şi planuri pentru Jocurile 
Olimpice de la Roma. 

TOKYO 1964 
250 de companii sunt implicate în Jocuri. "Olympia", un nou brand de ţigări, a dat mai 

mult de un milion de dolari pentru a OCOG (categoria de tutun va fi interzis ulterior). 
Transmiterea este cu acoperire globale prin satelit, folosit pentru prima dată. Suportul tehnic 
oferit de sponsori a început să joace un rol foarte important în organizarea Jocurilor 
Olimpice. Seiko creează tehnologia cu cuarț și asigură cronometrajele.  

CIO 1966 
Repartizarea veniturilor se face pentru prima dată  între CNO și FI. 
MEXICO 1968 
În Mexic, Jocurile au fost pentru prima dată transmise în direct, în culori. Au fost de 

asemenea folosite pentru prima oară reluările cu încetinitorul. 
MUNCHEN 1972 
O agenţie de publicitate joacă pentru prima dată rolul de agent de acordare a licenţelor. 

Drepturile de utilizare a emblemei oficiale a Jocurilor sunt vândute şi de asemenea mai multe 
tipuri de acorduri de licenţă şi de publicitate sunt încheiate. Prima  mascota oficială, "Wäldi", 
este produsă sub licenţă de companii private și destinată vânzării.  
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SAPPORO 1972 
După experienţa reușită a transmiterii prin satelit a imaginilor de la Jocurilor Olimpice 

de la Tokyo, nivelul tehnic aşteptat în materie de televiziune a fost mare. Însă, de abia la 
Nagano (1998) aceste așteptări au fost răsplătite de NHK (compania japoneză care a realizat 
transmisia) când semnalul de televiziune transmis, a oferit companiile care realizau 
retransmisia TV, posibilitatea de a alege  acoperirea dorită.  

Construirea  tuturor instalaţiilor sportive noi,  este citată ca fiind una dintre principalele 
caracteristici ale acestor Jocurile Olimpice de iarnă.  

MONTREAL 1976  
În total, 628 de parteneri şi furnizori sunt implicati, partenerii oficiale fiind împărțiți în 

trei categorii: de parteneri oficiali, suporterii oficiali și sponsori oficiali. Cu toate acestea, 
acest program a raportat încasări de numai 7 milioane de dolari pentru COJO.  

LOS ANGELES 1984  
Jocurile de la Los Angeles, au marcat începutul erei de sponsorizare comercială. Pentru 

prima dată, CIO împarte acordurile de sponsorizare în trei categorii: 34 companii au semnat 
ca "parteneri oficiali", 64 cumpără drepturile de "furnizori", 65 obţin o "licenţă". Fiecare 
categorie are drepturi de exclusivitate şi speciale. În cele mai multe cazuri, partenerii sunt 
mari companii multinaţionale. Cu toate acestea,  marketingul  Jocurilor este încă, pentru cea 
mai mare parte, limitat la ţara gazdă şi la companiile americane. 156 de ţări achiziţionează 
drepturile de televiziune (şi radio) la aceste Jocuri şi se estimează ca mai mult de 2.5 
miliarde de persoane  au urmărit aceste Jocuri.  

ARAJEVO 1984  
La Sarajevo s-au semnat 447 contracte de sponsorizare cu companii străine şi 

naţionale.  
SEOUL 1988 - CALGARY 1988      
Sub egida CIO este pus în aplicare, - Programul Olimpic  TOP,  de către Comitetul de 

Organizare de la Seul, Comitetul de Organizare de la Calgary şi un număr mare de CNO care 
și-au coordonat eforturile pentru realizarea lui. Domeniul de activitate al TOP se limitează la 
bunurile comercializate la nivel mondial. Pentru alte articole, proiectele de marketing sunt 
conduse în mod independent de către OCOG. Pentru prima dată, CIO cere OCOG şi NOC 
din ţara gazdă de a stabili un program comun de marketing. Principiul adoptat este 
următorul: mai puţine societăţi implicate, mai puține contracte de sponsorizare dar cu valoare 
mare.  

BARCELONA 1992 - ALBERTVILLE 1992  
Programul TOP continuă cu 12 parteneri din întreaga lume şi cu un proiect de 

ansamblu perfecționat.  
La Barcelona, o structură de televiziune multinațională este folosită de mai multe ţări. 

Difuzorul principal cu acoperire naţională permite transmiteri suplimentare de către canalele 
prin cablu şi prin satelit, ceea ce măreşte foarte mult sfera de  acoperire a transmisiilor 
sportive.  

Un studiu realizat în SUA, Spania şi Regatul Unit indică faptul că, în medie, şapte din 
zece oameni  au deschis televizoarele pentru a urmări Jocurile de la Albertville şi nouă din 
zece oameni să urmărească Jocurile de la Barcelona.  

LILLEHAMMER 1994  
Programele de marketing au generat peste 500 de milioane dolari, bătând aproape toate 

recordurile de marketing pentru o ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă. Programul de 
licenţiere a dus la venituri record de trei ori mai mari decât se aştepta şi-a stabilit noi 
standarde pentru a fi urmate in viitor de Comitetele de Organizare a Jocurilor Olimpice 
(OJOG) în termeni de organizare şi de calitate.  

Gradul de acoperire a transmisiilor TV a Jocurilor Olimpice de iarnă din 1994 a fost 
asigurat în peste 120 de ţări, în timp ce Jocurile de la Albertville au fost difuzate în  86 de 
ţări. Pentru prima dată, Jocurile Olimpice de iarnă au fost oficial difuzate pe continentul 
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african prin satelitii M - Net (Africa Centrală şi Africa de Sud) şi Artă (Africa de Nord şi 
Orientul Mijlociu).  

ATLANTA 1996  
Centenarul Jocurilor Olimpice a fost finanţat în întregime din fonduri private, 

drepturile de televiziune, sponsorizarea şi vânzarea de bilete sunt principalele surse de venit 
pentru Jocuri. Comitetul de organizare de la Atlanta (ACOG), a reuşit să organizeze, fără 
nici o dificultate Jocurile Olimpice, acestea fiind finanţate în întregime de către sectorul 
privat.  

Pentru a asigura o  audiență cat mai mare, CIO a suportat costurile de transmisie în 
Africa. Dintr-un public potenţial de televiziune de 3,5 miliarde de telespectatori din întreaga 
lume, mai mult de 3,2 miliarde telespectatori au urmărit Jocurile Olimpice din 1996, cu o 
audienţă cumulată estimată la 19.6 miliarde. Jocurile Olimpice au fost difuzate întru-un 
număr record de 214 de ţări din întreaga lume. Din vânzarea biletelor s-au încasat 26% din 
veniturile totale. Unsprezece  milioane de bilete au fost vândute, mai mult decât la Los 
Angeles şi  la Barcelona împreună.  

NAGANO 1998  
Programele de difuzare și de marketing au fost construite pe imaginea de succes a 

Jocurilor Olimpice de la Lillehammer. Parteneriatul, dintre mişcarea Olimpică şi sponsorii în 
tehnologie, stabilește condiţiile pentru viitoarele Jocuri Olimpicele.  

180 de țări au urmărit deschiderea televizată a Jocurilor Olimpice de iarnă din 1998, 
faţă de 120 de țări Jocurilor Olimpice de iarnă de la Lillehammer. Pentru prima dată, Jocurile 
Olimpice de iarnă au fost transmise în direct  în Australia.  

Nagano a fost scena unui număr de premiere  olimpice, în care un loc important l-a 
ocupat producţia sub licenţă de film de format mare, "Olympic Glory", de fapt un sistem 
video la cerere, care a permis vizitatorilor să vizualizeze secvențe de la  500 de ore de 
competiție de la Jocurile Olimpice de la Nagano şi a arhivelor olimpice în format HD și 3D. 
Site-ul web al comitetului de organizare  de la Nagano a fost primul site al Jocurilor 
Olimpice de iarnă care a oferit entuziaştilor posibilitatea de a obţine rezultate şi informaţii în 
timp real. Site-ul Nagano a fost vizitat de 646 milioane de ori în timpul Jocurilor - un record. 

SYDNEY 2000  
Comitetul Olimpic International (CIO) şi Comitetul de Organizare a Jocurilor Olimpice 

de Sydney (COJO) au produs aproximativ $ 3 miliarde (dolari SUA) profit de marketing  în 
perioada 1997-2000, aceste venituri au fost obţinute în principal din vânzarea drepturilor de 
radio-televiziune, sponsorizări, vânzarea de bilete şi de acordare a licenţelor. CIO a adus 
aproximativ 63% din această rețetă, în timp ce COJO, ale cărui eforturi de marketing au 
obținut un succes fără precedent într-o țară organizatoare de jocuri, a generat aproape 37% 
din veniturile totale.  

La nivelul anului 2000, Jocurile Olimpice de la Sydney a fost manifestarea sportivă cea 
mai vizionata din toate timpurile, cu peste 3.7 miliarde de telespectatori. Difuzarea  Jocurilor 
a fost asigurată în 220 de ţări, cu mai mult de 36.1 miliarde  de ore de imagini de televiziune. 
Şi pentru prima dată, australienii şi vizitatorii străini au fost capabili să împărtăşească 
pasiunea pentru Jocuri prin transmisii în direct pe ecranele gigant amplasate pe întreg oraşul 
Sydney.  

Peste 92% din bilete pentru Jocurile Olimpice de Sydney, au fost vândute,  depășind cu 
mult recordul precedent de 82,3% stabilit în Atlanta.  

Site-ul oficial de la Sydney 2000 a fost cea mai populară destinație de pe Internet în 
timpul Jocurilor, cu mai mult de 11.3 miliarde  de accesări.  

"Jocurile Olimpice 2000 au arătat calea de urmat pentru mișcarea olimpică, aceste 
Jocuri  vor rămâne în amintire ca cel mai mare succes de marketing realizat vreodată." 
Richard Pound, fostul președinte al Comitetului de Marketing CIO. 
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SALT LAKE CITY 2002  
Succes comercial fără precedent la Jocuri Olimpice de iarnă Salt Lake City. Mai mult 

de 1.525 milioane de bilete vândute, reprezentând 95% din bilete disponibile. Programul de 
sponsorizare TOP a generat un total de 876 milioane dolari pentru comitetul de organizare de 
la Salt Lake (SLOC) şi Comitetul Olimpic al Statelor Unite (USOC). Cu experienţa şi lecţiile 
învăţate din jocurile anterioare, programul de marketing de la Salt Lake a ajuns la un nivel 
mai ridicat pe scara succesului. Jocurile din  2002 au devenit un punct de referinţă pentru 
protejarea imaginii olimpice şi a drepturilor  partenerilor. Echilibrul a fost asigurat între 
cerinţele comerciale şi protecţia  imaginii Olimpice. Bugetul de funcţionare a SLOC în 
valoare de 1,390 miliarde de dolari a fost aproape în întregime acoperit din marketing şi din 
radiodifuziune. Programele de marketing de la Salt Lake în anul 2002 au generat un nivel  de 
susținere mai mare, cu mai puțini  parteneri, decât  pentru Jocurile de la Olimpiada din 
Atlanta 1996, mult mai mare ca anvergură.  

ATENA 2004  
Programul de sponsorizare pentru Jocurile Olimpice 2004 de la Atena a reprezentat a 

doua sursă de venit pentru organizarea Jocurilor, cu aproximativ 23% din bugetul de 
comitetului de organizare. 

Programul național de sponsorizare pentru aceste Jocuri a depăşit cu 57% obiectivele 
fixate, generând mai mult de 300 milioane $, din sponsorizări pentru Jocurile Olimpice şi 
traseul flăcării Olimpice.  

Partenerii de difuzare au adus un nivel de sprijin fără precedent mișcării olimpice şi 
organizării  Jocurilor Olimpice de la Atena 2004. Transmiterea acestor jocuri a generat mai 
mult de 1.4 miliarde de dolari din drepturi TV. 

Mai mult de 300 de canale de televiziune au oferit 35000 de ore de transmisie a 
Jocurilor Olimpice timp de 17 de zile. O  audienţă de 3.9 miliarde telespectatori din 220 de 
ţări au putut urmări Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena, marcând o creştere 
semnificativă în raport cu Jocurile Olimpice  de la Sydney din 2000 care au fost urmărite de 
3.6 miliarde de telespectatori. În lume, fiecare telespectator a urmărit în medie  12 de ore de 
la Jocurile Olimpice  la TV în timpul celor 17 de zile de difuzare a programelor. Multe 
canale prin satelit și cablu şi-au consacrat toate programele  la acoperirea non-stop a 
Jocurilor 2004 de la Atena. O serie de parteneri de difuzare au oferit o acoperire de 24 de ore 
din 24 pe parcursul celor 17 de zile, pe canalele de specialitate.  

TORINO 2006  
Jocurile 2006 de la Torino au fost Jocurile Olimpice de iarnă cu cea mai largă 

participare internaţională din istorie, cu participarea record a 80 de delegații olimpice.  
Mai mult decât atât, a şasea generație a programului TOP  este mai universală decât 

oricând. Sponsorii TOP VI au sediile în şapte ţări de pe trei continente, demonstrând astfel 
participarea mondială la program, care reflectă caracterul internaţional al Mişcării Olimpice.  

Programul național de sponsorizare a Jocurilor Olimpice din 2006 de la Torino a fost 
cel mai operativ şi mai de succes din istoria italiană, generatoare de 269.8 milioane de Euro, 
cuprinzând 57 de companii şi 63 de mărci din trei niveluri de sponsorizare: sponsorii 
principali, sponsori oficiali şi furnizorii oficiali.  

Jocurile din 2006 de la Torino au reprezentat 6.14% din totalul pieţei de publicitate, 
care este considerabil mai mare decât orice alt program de sponsorizare a Jocurilor Olimpice 
de iarnă.  

Compania de difuzare a Jocurilor Olimpice de la Torino, a oferit aproape 1 000 de ore 
de conţinut live - un record în istoria Jocuri Olimpice de iarnă. Partenerii de transmisie, la 
rândul lor, au oferit tuturor telespectatorilor peste 16000 de ore de transmisie - din nou, de 
departe cea mai mare din istoria de difuzare a programelor de la Jocurile Olimpice de iarnă. 

Radiodifuzorii Olimpici au beneficiat, de asemenea,  de cea mai noua tehnologie mass-
media, oferind telespectatorilor şi opţiunile de acces mai larg prin Internet, telefonie mobilă 
şi mai multe canale de televiziune. 
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BEIJING 2008  
Jocurile Olimpice 2008 de la Beijing au bătut recordurile de audienţă datorită 

transmisiilor, pentru telespectatorii din ţările în care niciodată nu au mai fost făcute 
asemenea transmisii. Mai mult decât atât, o acoperire globală digitală a Jocurilor Olimpice a 
fost propusă pentru prima dată,  permitand partenerilor  CIO să  ofere mai multe sporturi 
publicului lor. De exemplu, în Statele Unite, NBC a oferit o acoperire a Jocurile Olimpice 
din Beijing mai mare decât toate ediţiile anterioare ale Jocurilor de vară adunate.  

Programul TOP a oferit un sprijin vital şi a jucat un rol-cheie în desfășurarea Jocurilor. 
El a ajutat CNO prin furnizarea de resurse pentru a pregăti echipele olimpice şi a trimite 
sportivii la Jocuri, asigurându-se astfel că evenimentul reflectă universalitatea  Mişcării 
Olimpice.  

Comitetul de organizare a Jocurilor de la Beijing a dezvoltat cel mai de succes program 
naţional de sponsorizare din istoria olimpică. Echipa de marketing a adus împreună parteneri 
globali şi sponsori locali pentru a crea o platformă de marketing olimpic fără precedent.  

 Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008 au fost, fără îndoială, o etapă fundamentală, 
nu numai în dezvoltarea  Chinei, dar și a Mişcării Olimpice. 

Concluzii 

În concluzie putem afirma că veniturile Mişcării Olimpice provin din câteva programe 
mari. Astfel Comitetul International Olimpic gestionează difuzarea drepturilor de transmisie 
TV, programul global de sponsorizare (TOP), precum şi programe de vânzări de bilete şi de 
acordare a licenţelor IOC.  

Diagrama următoare oferă informaţii cu privire la veniturile generate de fiecare dintre 
programele majore gestionate de către CIO şi COJO în această perioadă.  

 
Programe de marketing olimpic 
1. Sponsorizarea Olimpică este o relaţie între Mişcarea Olimpică şi companiile care 

oferă sprijinul lor pentru Jocurile Olimpice.  
Sponsorizarea reprezintă mai mult de 40% din veniturile de marketing Olimpic. Fiecare 

nivel de sponsorizare oferă companiilor acces la drepturile de comercializare în diferite 
regiuni şi exclusivitate în utilizarea de imagini şi mărci Olimpice.  

2. Olympic Partner (TOP)  
Program global de parteneri Olimpice este gestionat şi negociat de către Comitetului 

Olimpic Internaţional. Companii partenere de top sunt companiile multinaţionale care pot 
oferi sprijin direct, sau servicii de expertiză pentru organizarea Jocurilor. În plus, aceşti 
parteneri oferă sprijin comitetelor olimpice naţionale. Acordurile se bazează pe o structură 
quadrennial şi prin urmare, implică un angajament pe cel puţin patru ani.  

3. Sponsorii mişcării Olimpice 
“Fără sprijinul comunităţii de afaceri, tehnologie, expertiză, angajaţii săi, serviciile, 

produsele, telecomunicaţiile şi finanţare, Jocurile Olimpice nu ar exista. Fără acest sprijin, 
sportivii nu ar putea concura şi înregistra noi recorduri, în cel mai mare eveniment sportiv 
din lume”, Dr. Jacques Rogge, preşedintele, Comitetului Internaţional Olimpic.  

Mişcarea Olimpice are sponsori unici, de TOP cărora le asigură beneficii ca urmare a 
investiţiei făcute.  

 Jocurile Olimpice oferă o platformă de marketing bazată pe idealuri şi valori.  
 Jocurile vor genera oportunităţi unice pentru campanii de vânzări, oferirea de 

premii şi programe comunitare de sensibilizare.  
 Sprijinul din partea comunităţii de afaceri şi a altor binefăcători ajută sportivii şi 

echipele participante să promoveze Jocurile Olimpice. În plus, multe produse oferite de 
sponsori, servicii şi expertiza sunt esenţiale pentru desfăşurarea Jocurilor Olimpice.  

 Rolul marketingului în cadrul Jocurilor Olimpice a crescut considerabil în ultimii 
douăzeci de ani, în scopul de a asigura durabilitatea Jocurilor Olimpice pentru multe decenii. 
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Abstract 

Taekwondo has always aroused an enormous interest among all the 
categories of citizens, but particularly among the young people. In 2011, the 
World Taekwondo Federation has counted 197 member countries and over 6 
million active practitioners, while the world population practicing taekwondo 
has been estimated at 55 million practitioners. This extraordinary interest is 
greatly explained by the coincidence between each individual’s intrinsic desire 
to self-improve his personality and the beneficial effects it might produce on the 
physical (biological) ego - that has in view the body potentiality, on the spiritual 
ego - made up of the inner or acquired psychical qualities and on the social ego 
- focused on social relationships and integration. Through its socio-cultural 
dimensions, university sports provide the participants a unique opportunity to 
know other students, to communicate with them, to play some different roles, to 
acquire some moral attitudes, to accept the activity-related and emotional 
attitudes that are more difficult to feel in other spheres of life, to accept some 
positive elements of the lifestyle, to cope with the aimed objective - that of 
becoming socially active through the others’ performances. 

Keywords: deviations, regulation,  world championships, taekwondo. 
 

Rezumat 
Taekwondo a stârnit întotdeauna un enorm interes în rândul tuturor 

categoriilor de cetăţeni, dar mai ales în rândul oamenilor tineri. În 2011, 
Federaţia Mondială de Taekwondo ajunge să aibă 197 ţări membre şi peste 6 
milioane de practicanţi activi, în timp ce populaţia mondială ce practică 
taekwondo este estimată la 55 de milioane de practicanţi. Acest interes, ieşit din 
comun, este în mare măsură explicat de coincidenţa care există dintre dorinţa 
intrinsecă a fiecărui individ de a-şi autoperfecţiona personalitatea şi efectele 
benefice pe care acestea le-ar putea produce asupra eu-lui fizic (biologic) - care 
are în vedere disponibilităţile corporale, asupra eu-lui spiritual – alcătuit din 
însuşirile psihice înăscute sau dobândite şi asupra eu-lui social, care are în 
vedere relaţiile şi integrarea socială. Prin dimensiunile lui socio-culturale, 
sportul universitar oferă o ocazie unică de a cunoaşte alţi studenţi, de a 
comunica cu ei, de asumare a unor roluri diferite, de dobândire a unor atitudini 
morale, de acceptare a atitudinilor legate de activitate, de trăire a unor emoţii, 
mai greu de resimţit în alte sfere ale vieţii, de acceptare a unor elemente 
pozitive ale stilului de viaţă, de adaptare la obiectivul propus de a deveni 
socialmente activi prin performanţele celorlalţi. 

Cuvinte cheie:  abateri, regulament,  campionate mondiale, taekwondo 

Introducere 

În taekwondo, proba de kyorugi (lupta directă cu adversarul) a devenit din ce în ce mai 
preferată, datorită spectacolului şi reputaţiei pe care o are, participanţii fiind de toate 
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vârstele, începând cu vârsta de 6 ani. Prin urmare, aspecte precum siguranţa, evitarea 
accidentelor şi recuperarea în caz de accidente au devenit aspecte importante legate de acest 
sport. Pentru siguranţa sportivilor Federaţia Mondiala de Taekwondo a stabilit echipamentul 
de protecţie obligatoriu şi normele de regulament prin care s-a impus ca sportivii, care 
participă la competiţii internaţionale, să deţină „centura neagră”. 

Pe plan mondial, ca şi sport universitar, Taekwondo a manifestat o dezvoltare continuă 
şi aproape constantă. Astfel, în 2010, la Campionatul Mondial Universitar ce s-a desfăşurat 
în Spania, au participat un număr dublu de ţări, faţă de primul Campionat Mondial 
Universitar, organizat în 1986.  

Cercetarea s-a realizat pe un eşantion de 263 de sportivi, din 38 de ţări, cu vârste 
cuprinse între 18 şi 28 de ani, studenţi încadraţi într-o formă de învăţământ universitar, 
participanţi la Campionatul Mondial Universitar de Taekwondo, organizat în perioada 01 - 
04 iulie 2010, Vigo, Spania. Astfel, acest Campionat Mondial Universitar, este unul 
reprezentativ, spunem noi, pentru că: la masculin, 66% din participanţii sunt sportivi cu 
rezultate notabile. Dacă la acest procentaj ţinem cont şi de numărul sportivilor care, 
participanţi pentru prima dată au eliminat sportivi consactaţi, ocupând chiar locuri pe 
podium, ajungem la un procent de 74%; la feminin, statistica evidenţiază un procentaj de 
86% reprezentând sportivele cu rezultate notabile şi cele care au eliminat sportive 
consacrate, în final acestea ocupând un loc pe podium. 

Regulamentul competiţiei de Kyorugi variază în conformitate cu perfecţionarea 
competiţiilor. Din acest motiv această secţiune va fi supusă schimbărilor în funcţie de 
evoluţiile regulilor de competiţie.  

Durata luptei este de trei runde a câte două minute, cu pauză de un minut între reprize. 
Fiecare repriză va începe la comanda „SHI JAK” (start), dată de către arbitrul de centru şi va 
sfârşi la comanda „KEU-MAN” (încetaţi). Folosind echipamentul electronic, punctele se 
înregistrează în mod automat la nivelul trunchiului, arbitrii judecători înregistrând numai 
acţiunile la nivelul capului, iar arbitrul de centru se asigură că meciul se desfăşoară în mod 
corect. El dă comenzile uzuale în timpul meciului şi, totodată, indică şi decizia finală. 

Înainte de a începe lupta cei doi sportivi vor sta faţă în faţă şi se vor saluta la comenzile 
„CHAR-YEOT” (atenţie), „KYEONG-RYE” (salutaţi-vă), date de către arbitru de centru. 

Tehnicile şi zonele permise : 
 tehnici de pumn  se foloseşte partea din faţă a articulaţiilor de la baza degetelor 

index şi mijlociu, având pumnul bine strâns necontând unghiul, traiectoria sau plasarea 
pumnului în execuţie;  nu sunt permise loviturile la faţă şi la nivelul coloanei vertebrale ci 
numai în zonele acoperite de „vesta de protecţie”. 

 tehnici de picior  se foloseşte partea de la gleznă în jos în lovituri asupra capului 
şi zonelor acoperite de „vesta de protecţie” nefiind permise loviturile ce vizează coloana 
vertebrală sau ceafa. 

Punctele sunt acordate numai dacă loviturile au precizie, acurateţe şi forţă în zonele 
permise; acestea pot să fie după cum urmează: 1 punct pentru o tehnică executată pe „vesta 
de protecţie”, 3 puncte pentru o tehnică executată asupra capului şi 1 punct suplimentar se va 
acorda pentru fiecare tehnică executată din întoarcere (2 puncte la vestă şi 4 puncte la nivel 
superior).  

Începând cu anul 2010 a fost introdus sistemul Instant Replay Video. În cazul în care 
există o obiecţie pe timpul concursului, asupra deciziilor luate de către arbitrii, antrenorul 
poate cere cu ajutorul cartonaşului arbitrul de centru pentru a se reda video acţiunea 
anterioară. Domeniul de aplicare al cererii Instant Replay Video este limitat la o singură 
acţiune care a avut loc în urmă cu cinci (5) secunde. Antrenorul ridică cartonaşul albastru sau 
roşu, primit la începerea meciului, pentru a cere reluarea video instant. Cererile de după 
sfârşitul rundei nu vor fi acceptate. Un membru al Consiliului de Supraveghere a 
Competitiei, care nu este de aceeaşi naţionalitate ca şi concurenţii, va înştiinţa persoanele 
competente să revizuiască reluarea video. După revizuirea reluării video instant, Review 
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Juriului informează arbitrul de centru despre decizia finală. Decizia de revizionare se va face 
în termen de două (2) minute după ce apelul a fost raportat la comisie. Dacă cererea 
antrenorului este corectă şi punctul în cauză se acordă sau nu se acordă, în funcţie de situaţie, 
antrenorul păstrează cartonaşul în continuare. Dacă această cerere se dovedeşte neîtemeiată, 
arbitru de centru va reţine cartonaşul antrenorului şi totodată dreptul de a cere instant replay 
video pentru altă acţiune. 

 
Lupta poate fi câştigată prin: 
 
 K.O. (knock out) 
 Oprirea luptei de către arbitru (RSC =Referee Stop Contest). 
 Prin scorul final 
 Abandon sau neprezentare 
 Descalificarea adversarului 
 
În cazul în care la sfârşitul celei de a treia reprize, se menţine un scor egal între 

sportivi, se va ţine şi a patra repriză de două minute, după un minut pauză. Va câştiga cel 
care reuşeşte să puncteze primul – această procedură este cunoscută sub denumirea de 
„punctul de aur”. 

Semnificaţia competiţiilor sportive dă naştere, în general, unei stări emoţionale mult 
mai intense decât cele cotidiene. Dacă procesul de antrenament şi pregătire sportivă 
influenţează formarea personalităţii studentului, atunci competiţiile sportive lasă urme 
profunde în personalitatea fiecărui participant, formând şi transformând calităţile acestuia. 
Rezultatele participării la competiţie au întotdeauna o valoare personală pentru sportivi – ele 
permiţând stabilirea formei şi nivelului atins după o perioadă de pregătire sportivă. 

Metode de cercetare 

În această cercetare am apelat la metoda observaţiei care constă în urmărirea 
intenţionată, atentă şi metodică, care se poate realiza direct, prin observarea nemijlocită a 
fenomenului cercetat, prin prezenţa constantă în cadrul antrenamentelor şi competiţiilor, dar 
şi indirect, pe baza analizei materialelor video sau în urma discuţiilor cu alţi antrenori. În 
studiul de faţă a fost realizată o observaţie sistemică şi sistematică, prin vizionarea 
meciurilor desfăşurate, supuse cercetării, prelucrarea continuă de informaţii şi cunoştinţe cu 
caracter teoretic şi faptic. O altă  metodă folofită este cea a reprezentării grafice care ne oferă 
o imagine clară asupra rezultatelor obţinute, a dinamicii acestora, precum şi a structurii lor; 
prezentarea şi grafică a datelor cercetării s-a utilizat programul Microsoft Excel. Prelucrarea 
datelor s-a realizat prin tehnica informatică şi anume: procentajul. 

Scopul cercetării 

Scopul principal este acela de a evidenţia  cele mai des întâlnite abateri de la 
regulament pentru care se primesc penalizări, acestea făcând de multe ori diferenţa în 
obţinerea victoriei. Se consideră că aceste informaţii pot completa setul informaţiilor directe, 
facilitând etichetarea nivelului competiţional după performanţele sportive  ale competitorilor. 

Premisele cercetării: 

În realizarea acestui studiu am plecat de la următoarele premise:  
- este neîndoielnic faptul că majoritatea sportivilor pe care s-a desfăşură această 

cercetare au un nivel de pregătire ridicat şi experienţă competiţională. Noi plecăm de la 
premisa că se pot extrage date relevante, astfel încât ansamblul acestor date să indice 
anumite direcţii de abordare a antrenamentelor. 
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- dimensiunea capacităţii de efort pe timpul competiţiei diferă de la un individ la 
altul, depinzând de gradul de dezvoltare şi combinarea capacităţilor motrice specifice 
competiţiei şi necesare marii performanţe.  

Ipoteza de lucru a cercetării: 

Având în vedere faptul că ipotezele sunt răspunsuri provizorii la întrebările problemei 
şi că rezultatele pot doar să le confirme sau să le infirme, elaborăm următoarea ipoteză 
statistică conform căreia, există o diferenţă semnificativă între acţiunile care aduc penalităţi 
sportivilor pe timpul desfăşurării competiţiei.  

Subiecţii cercetării 

Cercetarea s-a realizat pe un eşantion de 263 de sportivi, din 38 de ţări, cu vârste 
cuprinse între 18 şi 28 de ani, studenţi încadraţi într-o formă de învăţământ universitar, 
participanţi la Campionatul Mondial Universitar de Taekwondo, organizat în perioada 01 - 
04 iulie 2010, Vigo, Spania. 

Rezultatele cercetării: 

Culegerea datelor s-a realizat  în funcţie de următoarele categorii de greutate maculin (-
54kg, -58kg, -63kg, -68kg, -74kg, -80kg, -87kg, +87kg) şi feminin (-46kg, -49kg, -53kg, -
57kg, -62kg, -67kg, -73kg, +73kg). Conform rezultatelor preliminare, nu se pot depista 
tendinţe de experienţă sportivă numai pe anumite categorii de greutate, ceea ce ne arată că 
putem grupa rezultatele finale pe cele două mari categori şi anume: masculin şi feminin.  

 
 

 
Abaterile în urma cărora se primesc penalizări – masculin 
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 Abaterile în urma cărora se primesc penalizări - feminin 
Concluzii 
Pe timpul desfăşurării luptei actele interzise se împart în două categorii şi se 

penalizează cu „Kyong-go” (avertisment) şi „Gam-jeom” (acordarea unui punct 
adversarului).  

„Kyong-go” (avertisment) vizează următoarele abateri: apucarea, împingerea şi 
prinderea în braţe a adversarului; trecerea peste linia de margine a suprafeţei de competiţie; 
evitarea adversarului prin întoarcerea cu spatele la acesta; căderea la pământ; evitarea luptei; 
atacul sub centură; simularea unei accidentări; lovirea cu capul sau folosirea genunchilor în 
atac; lovirea feţei adversarului cu mâna; comportament neadecvat din partea unui sportiv sau 
antrenor. La două „kyong-go” se pune 1 punct adversarului; ultimul „kyong-go” dintr-un 
număr impar de „kyong-go” nu va fi luat în considerare la scorul final. 

 „Gam-jeom” (acordarea de 1 punct adversarului) sancţionează următoarele acte: 
lovirea adversarului după declaraţia „kal-yeo” dată de arbitru de centru; atacarea 
adversarului căzut la sol; doborârea adversarului prin prinderea cu braţul a piciorului de atac 
sau împingerea acestuia cu mâna; remarci sau manifestări violente din partea sportivului sau 
a antrenorului; atacul intenţionat asupra feţei adversarului cu mâna sau pumnul; întreruperea 
desfăşurării luptei de către unul dintre sportivi sau antrenori. O penalizare de tip „gam-jeom” 
va fi considerat  1 punct pentru adversar. 

Din cercetarea noastră şi implicit prin reprezentarea grafică de mai sus, pe cele două 
mari categori mascului şi feminin, se observă că cele mai dese abateri de la regulament sunt: 

- ieşirea de pe suprafaţa de luptă,  
- atingerea solului, 
- ţinerea adversarului, 
- loviturile sub centură fiind cel mai rar întâlnite.  
De menţionat că la două penalizări primite se acordă un punct adversarului, care se 

adaugă pe tabela de marcaj la punctele existente acumulate de acel sportiv.. 
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Propuneri 
Ţinând cont de cele mai dese abateri de la regulament, care de multe ori au făcut 

diferenţa în vederea câştigării meciurilor, propunem depistrea unor mijloace de pregătire în 
cadrul antrenamentelor, pentru minimalizarea producerii acestora. 
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Abstract  
The starting point of the present study is the premise that the high trauma 

incidence among the studied competitive sportsmen is caused by factors that can 
be controlled at least partially through primary prevention methods. Material 
and method: The study batch included 28 (13 male and 15 female) sportsmen, 
aged between 15 and 29 and with 4-16 years spent in sport practising. The study 
extended over a three-year period of competitions: August 2006 - July 2009. 
Results: The share of traumas by position on the court was the following:In the 
first period, august 2006 – July 2008 the inter, centre and wing players suffered 
most traumas: 32 (27.12%) and 27 (22.88%). In the second period, August 2008 
- July 2009 the inter and wing players suffered the largest number of traumas: 
18 (28.13% and 14 (21.88%).The share of traumas by sex was the following: in 
the first period, the number of thigh and shoulder traumas in female handball 
players was significantly smaller than in male players. In the second period, the 
number of spine, knee and shoulder traumas in female players was significantly 
smaller than in male players. 

Conclusions: This study has demonstrated the importance of prevention in 
reducing injury incidence in competitive sportsmen. The early use of modern 
investigation methods like MRI, CT and ultrasound has allowed us to find the 
fastest means of prevention and total and quick rehabilitation of injured 
sportsmen. 

Key words: handball, performance in sports, specific traumas by sex and 
position on court  

 
Rezumat  

Punctul de plecare al acestui studiu este premisa că incidenţa 
accidentărilor printre sportivii studiaţi este cauzată de factori care pot fi 
controlaţi, cel puţin parţial, prin metode profilactice primare.Material si 
metodă: lotul experimental a inclus 28 (13 baieţi şi 15 fete) sportivi, cu vârste 
cuprinse între 15 şi 29 ani, având o experienţă în practicarea sportului de 4-16 
ani. Studiul s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 ani competiţionali: august 2006 – 
iulie 2009. Ponderea traumelor in funcţie de poziţia în teren a fost următarea: 
în prima perioadă, august 2006 – iulie 2008 jucătorii de pe posturile inter, 
centru şi extremă au suferit cele mai multe traume: 32 (27.12%) şi 27 (22.88%). 
În a doua perioadă, august 2008 – iulie 2009 jucatorii inter şi extreme au suferit 
cele mai multe traume: 18 (28.13%) şi 14 (21.88%). Ponderea traumelor in 
funcţie de sex a fost următoarea: în prima perioadă, numărul accidentărilor la 
coapse si umăr în rândul jucătoarelor de handbal a fost semnificativ mai mic 
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decât în cazul băieţilor. În perioada a doua, numărul accidentelor la coloană, 
genunchi şi umăr în cazul fetelor a fost semnificativ mai mic decât în cazul 
băieţilor.  

Concluzii: Acest studiu a demonstrat importanţa profilaxiei în reducerea 
incidenţei accidentărilor în rândul sportivilor activi. Utilizarea timpurie a 
metodelor moderne de investigaţie ca RMN, CT şi ultrasunetele ne-a permis să 
găsim cele mai rapide mijloace de prevenire şi recuperare totală şi rapidă a 
sportivilor accidentaţi.  

Cuvinte cheie: handbal, performanţă sportivă, traumatisme specifice în 
funcţie de sex şi postul jucat in teren. 

 

Introduction 

Handball requires special somatic biorhythms acting in a hectic system that combines 
speed and force with skill. The permanent contact with the adversary leads to frequent 
injuries. For this reason, traumas are common in handball, especially those affecting the 
shoulder, elbow, ankle and knee joints (1, 2). 

Research background  

The present study is based on the premise that the high trauma incidence among the 
studied competitive sportsmen is caused by factors that can be controlled at least partially. 

The study batch included 28 (13 male and 15 female) handball players of Leagues A1 
and A2, in Timisoara, aged between 15 and 29 and with 4-16 years spent in sport practising.  

The incidence, frequency and location of specific traumas, the causes favouring 
traumas and the prevention and rehabilitation methods were determined. The study covered a 
three-year period of competitions: August 2006 - July 2009. The sportsmen were examined 
clinically and imagistically (radiology, ultrasound scan and MRI in severe cases). 

 The musculo-skeletal traumas occurred in 11 body segments (forearm, thigh, elbow, 
spine, face, calf, knee, ankle, hand (palm, fist), foot and shoulder) before and after 
introducing the prevention programme.  

 We compared the percentages of traumas by the players’ position on court or the 
event in which they competed in the two studied periods.  

 We compared the percentages of traumas by sex (F-M), in relation to the number of 
male and female handball players in the two studied periods. 

Objectives 

 to determine musculo-skeletal trauma incidence, frequency and location by 
affected segment, sex and player position on court; 

 to identify and reduce the internal and external factors that cause traumas in 
sportsmen; 

 to develop and implement prevention exercises; 
 to detect musculo-skeletal traumas early, using modern investigation methods: 

musculo-skeletal ultrasound scan, MRI, CT. 

Working methods  

Research methods: scientific documentation, observation, experiments, conversations, 
questionnaires, MRI, CT, statistic and graphic methods (3, 4, 5, 6).   
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The statistical processing included: 

The comparison of the average values: the “t” (Student) test was used for pairs of 
independent batches and the significance (risk) level of 0.005 (5%); the “F” test was used to 
compare more than two batches (the ANOVA model) (7, 8, 9); 

- regression and statistic correlation: linear regression and the Pearson coefficient; 
- the Z test (7, 8, 9). 
 
Results: 
 

Comparative percentage distribution of traumas by body segments and sex (F-M) 
in relation to the number of male and female players in the two studied periods 

                                    H  A  N  D  B  A  L L   (N = 28, 15 F + 13 M) 
 

 
Graphic 1. Percentage distribution of traumas by body segments and sex  

in the first period 
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Graphic 2. Percentage distribution of traumas by body segments and sex  

in the second period 
 
 
The results of the comparisons between the number of traumas in female and male 

players (HANDBALL) are shown in the following table as p values and significance: 
 
 

Table no.1 
 
In the first period, August 2006 - July 2008, the number of thigh and shoulder traumas 

in female handball players was significantly smaller than in male players (p = 0.024; α = 
0.05), (p = 0.015; α = 0.05). In the second period, August 2008 - July 2009, the number of 
spine, knee and shoulder traumas in female players was significantly smaller than in male 
players (p = 0.012; α = 0.05), (p = 0.032; α = 0.05), (p = 0.027; α = 0.05). 

Z TEST 

August 
2006 – 
July 2008 

August 2008 
–  

July 2009 
p value and significance 

FOREARM 0.243 ns 0.243 ns 
THIGH 0.024 s 0.087 ns 
ELBOW 0.448 ns 0.087 ns 
SPINE 0.106 ns 0.012 s 
FACE 0.264 ns 0.264 ns 
CALF 0.413 ns 0.471 ns 
KNEE 0.164 ns 0.032 s 

ANKLE 0.291 ns 0.455ns 
HAND PALM 

FIST 0.137 ns 0.9ns 

FOOT 0.471 ns 0.471 ns 
SHOULDER 0.015 s 0.027s 
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PERCENTAGE DISTRIBUTION OF TRAUMAS BY POSITION ON COURT  
Handball   28 players (15 M + 13 F) 

Period I 

Repartiţia traumatismelor in functie 
de postul jucat - HANDBAL

10; 
15,63%

18; 
28,13%

14; 
21,88%

9; 
14,06%

13; 
20,31%

Conducător Extremă Inter Pivot Portar

 
Period II 

Graphic 3 a                                                                                 3 b 
 
The graphic representation of trauma distribution by position on court reveals the 

following: 
In the second period, the number of traumas decreased in all players irrespective of 

their position on court. 

The share of traumas by position on court was the following:  

Period 1. August 2006 – July 2008  
1. The inter players suffered 32 traumas representing 27.12% of the total number of 

traumas.  
2. The centre players suffered 27 traumas representing 22.88%) of the total number of 

traumas. 
3. The wingers suffered 26 traumas representing 22.03% of the total number of 

traumas. 
4. The leaders suffered 18 traumas representing 15.25% of the total number of 

traumas. 
5. The goalkeepers suffered 15 traumas representing 12.71% of the total number of 

traumas. 
Period 2. August 2008 - July 2009  
1. The inter players suffered 18 traumas representing 28.13% of the total number of 

traumas.  
2. The wingers suffered 14 traumas representing 21.88% of the total number of 

traumas. 
3. The centre players suffered 13 traumas representing 20.31% of the total number of 

traumas. 
4.  The leaders suffered 10 traumas representing 15.63% of the total number of 

traumas. 
5. The goalkeepers suffered 9 traumas representing 14.06% of the total number of 

traumas. 

 

Trauma distribution by  position on court
HANDBALL
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Conclusions 

 The most frequent lesions affected the meniscus (degenerations, fissures, ruptures) 
and the ligaments (sprains, partial or total ruptures of the cruciate ligament, mostly ACL 
injuries, ruptures of the collateral ligament).  

 As far as handball pathology is concerned, the most affected joint in the present 
study was the knee in the first period: 128.57% of the total number of traumas. 

 This study has proved the importance of prevention in reducing injury incidence 
among competitive sportsmen. 

 The early use of modern investigation methods like MRI, CT and ultrasound has 
allowed us to find the fastest means of prevention and total and quick rehabilitation of 
injured sportsmen. 

 The combination of physical rehabilitation (kinetotherapy and massage) with 
psycho-pedagogical methods (relaxation and self-suggestion) has had positive effects on the 
experimental batch, as shown by the 15-20% increase in the rehabilitation percentage and 
the reduction to a half of the rehabilitation period compared to the previous period. 
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STUDIU PROSPECTIV PRIVIND IMPLICAŢIILE FACTORILOR PSIHOLOGICI 
ÎN DECLANŞAREA CANCERULUI MAMAR 
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Abstract 
 Researchers have identified things that can increase the risk of breast 

cancer. But it's not clear why some people who have no risk factors develop 
cancer, yet other people with risk factors never do. It's likely that breast cancer 
is caused by a complex combination of the genetic makeup and environment. It 
is appreciated that about  5-10% of adults cancers are due to genetical causes. 
Genetical  predisposition is responsible for aproximatively 10% of brest cancers 
and for 5-10% of brest neoplasma, according to various authors. 

The strategies based on the inhibition of cancer brest cell initiation suffers 
of  lack of informations reguarding critical initiation factors  of brest 
carcinogenesis and dificulty to identify the moment of exposures. Because the 
transition tumour process, including the promotion, is having  place on a long 
time period , there is a large opening of the opportunenesses for  the succesfully 
application of the strategies intented towards this, comparing to the strategies 
which prevent the intiation.  

Counselling in the diagnosis crises moment, of a crucial meaning, could 
have good results reguarding the development of this crises moment, even 
potential psychotherapeutical effects beyond this event  limit. Studies show that 
during the diagnosis phase, the communication quality with the environment 
influences decisively the mental state of the breast cancer pacients. The 
conservatory intervention management necesits the cooperation  between 
various professionals. Recuperation actions for the breast cancer pacients have 
as an object the improving of life quality during the survival period.  Brest 
cancer pacients survival is a process of life cycle progress, beginning from the 
diagnosis and so on, on the whole following period, copping with the cancer 
stress.  

Keywords: cancer; genetical predisposition; risc factors;endocrine 
glands factors;prevention; intervention; recuperation. 

 
Rezumat 

Cercetătorii au identificat factorii care pot creşte riscul de cancer la sân. 
Dar nu este foarte limpede de ce persoane care nu sunt supuse la riscuri 
dezvoltă cancer, iar altele cu factori de risc nu fac niciodată cancer. Este foarte 
probabil că ceea ce generează cancerul de sân este un complex de factori 
genetici şi de mediu. Se apreciază că 5-10% din cazurile de cancer la adulţi se 
datorează factorilor genetici. După numeroşi autori, predispoziţia genetică este 
responsabilă pentru circa 10% din cazurile de cancer şi pentru 5-10% de 
cazurile de neoplasm mamar.  

Strategiile bazate pe inhibarea celulelor canceroase de debut sunt 
deficitare din cauza lipsei de informaţii in ceea ce priveşte factorii critici de 
declanşare ai carcinogenezei mamare si a dificultăţii de identificare a 
momentului de expunere. Deoarece procesul de tranziţie al tumorii, inclusiv cel 
de avansare, are loc pe o perioadă lungă de timp, exista posibilitatea aplicării 
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cu succes a acelor strategii care au aceasta finalitate, în comparaţie cu 
strategiile care împiedică declanşarea bolii.  

Consilierea în momentele de criză ar putea avea rezultate bune în ceea ce 
priveşte gestionarea acestor momente, chiar şi potenţiale efecte 
psihoterapetutice, dincolo de limitele acestui eveniment. Studiile demonstrează 
că în timpul diverselor faze ale diagnosticului, calitatea comunicării cu mediul 
influenţează decisiv starea mentală a bolnavelor cu cancer la sân. 
Managementul intervenţiilor necesită cooperarea dintre diverşi specialişti. 
Activităţile de recuperare a bolnavelor cu cancer mamar au drept obiectiv 
îmbunătăţirea calităţii vieţii in timpul convalescenţei.  Supravieţuirea 
pacienţilor cu cancer la sân este un proces cu evoluţie ciclică, începând de la 
diagnostic şi continuând pe toată perioada în care trebuie să facă faţă acestui 
stres.  

Cuvinte cheie: cancer, predispoziţie genetică, factori de risc, factori 
endocrini, prevenire, intervenţie, recuperare.  

 
 
Acest studiu vizează investigaţii constatativ-experimentale cu privire la cauzele 

apariţiei cancerului mamar şi efectele acestuia în plan psihic şi comportamental. 
 
 Ipoteza de lucru. Obiective şi scop 
Această lucrare vizează cauze şi efecte în plan fizic şi psihic, vulnerabilitatea personală 

la dezvoltarea cancerului şi tulburărilor psihiatrice de impact. 
 
Studiul clinic 
Studiul a fost efectuat în secţia oncologie a spitalului Filantropia din Bucureşti  şi la 

centrul I.O.B, pe un lot de 100 de subiecţi (femei). 
 Acesta  constă în analiza cauzalităţii ce conduce spre diagnosticul de cancer şi a 

evoluţiei tulburărilor anxiogene generate,  din perspectiva clinică şi a nivelului de 
funcţionalitate socio-profesională şi familială, într-un studiu prospectiv desfăşurat pe o 
perioada de 2 ani, luând ca moment de referinţă prima internare. 

 
Scopul  acestui studiu este de a verifica cu privire la legătura dintre stresul psihic şi 

cancerul mamar, modul şi nivelul în care acesta afectează organismul şi viaţa în sine. 

Obiective  

1.prin cercetarea efectuată mi-am propus să urmăresc ca prin anamneza detaliată, atât 
din punct de vedere fiziologic căt şi psihologic, precum şi prin  aplicarea unor baterii de teste 
pacienţilor instituţionalizaţi, stabilirea cauzelor psihologice care determină dereglarea 
sistemului psihic şi implicit a celui imunitar, ce contribuie la apariţia cancerului mamar, 
precum şi  demonstrarea interrelaţionarii dintre aceste două aspecte.  

2.Raportul concret dintre procentajul cauzelor psihologice versus cele ereditare sau 
fiziologice. 

3.Constatări privind aportul terapiei suportive asupra bolnavilor de cancer mamar 
(măsura în care aceasta poate influenţa sistemul de coping cu boala şi implicit prelungirea 
duratei de viaţă). 

4.Analiza caracteristicilor şi frecvenţei  depresiei/atacurilor de panică/anxietăţii la 
pacienţii cu comorbidităti somatice şi modul cum acestea influenţează recunoaşterea şi 
evoluţia bolii.De asemenea, factorii sociali şi psihologici care pot determina dereglarea 
sistemului imunitar şi apariţia cancerului, au fost  detaliaţi pe larg în lucrare. 

Ipoteza: poate fi stresul la originea cancerului? In ce măsură poate afecta acesta starea 
mintală şi fizică a omului?  



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.2 (24) 2011 90

Am plecat de la premisa că există o legătură între cauzalitatea apariţiei cancerului şi 
stresul psihic. Aceasta ipoteză stă la baza ideii că diferitele traume care apar de-a lungul 
vieţii, pot lăsa amprente mai mult sau mai puţin importante asupra organismului în totalitatea 
lui, iar acest lucru se poate concretiza într-o multitudine de boli şi dereglări, printre care şi 
cancerul mamar. 

Material şi metode 
a. Lotul de bolnavi  luaţi în studiu 
Tabel nr.1.Subiecţi luaţi în studiu– aspecte demografice şi personale 
 

Nr 
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1. L. Victoria 82 Gimnaz. urban pensionară 2 poluat S - x 
2. N.Florica 75 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat A - x 
3. N.Maria 52 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat S x - 
4. L.Florica 56 10 clase urban Pens.boală 3 poluat A x x 
5. M.Zinica 46 medii urban Contabilă 4 poluat A - - 
6. M.Elena 66 medii urban Pensionară 2 poluat S x - 
7. M.Emilia 48 medii urban As.med 3 poluat A - x 
8. M. Floarea 53 10 clase urban Pens.boală 2 poluat S x x 
9. M.Constantina 57 Sc.p.lic. urban Pensionară 2 poluat S - x 
10. M.Rosela 42 medii urban Functionară 3 poluat A - - 
11. M.Maria 59 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat S - - 
12. H.Sofia 67 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat A - - 
13. N.Niculina 64 Sc.prof rural Pensionară 3 nepoluat A - x 
14. I.Rada 67 Sc.prof urban Pensionară 2 poluat S - - 
15. N.Maria 62 Sc.p.lic urban Pensionară 3 poluat A - - 
16. D.Nicoleta 29 10 clase rural Casnică 2 nepoluat A x x 
17. V.Petra 67 10 clase urban Pensionară 2 poluat S - - 
18. P.Florica 42 medii urban Functionară 3 poluat A - - 
19. R.Ioana 62 Sc.prof urban Pens.boală 2 poluat A - - 
20. P.Elena 74 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat S - - 
21. F.Daniela 41 medii urban Functionară 3 poluat A x x 
22. F.Cristina G 45 Sc.p.lic urban As.med 3 poluat A - - 
23. F.Georgeta 50 medii urban Secretară 3 poluat A - x 
24. I.Natalia 86 Super. urban pensionară 4 poluat A - - 
25. I.Elena 61 medii rural Casnică 3 nepoluat A - - 
26. I.Ecaterina 56 Gimnaz. urban Pens.boală 2 poluat A - x 
27. I.Vasilica 67 10 clase urban Pens.boală 2 poluat S - - 
28. G.Rodica 50 medii urban Pens.boală 3 poluat A - - 
29. C.Virginia 51 Super. urban Lector univ 4 poluat S x - 
30 C.Ioana 43 medii urban functionara 3 poluat S x - 
31. C.Ana 58 Super. urban cercetator 4 poluat S - - 
32. C.Camelia 70 Super. urban Pensionară 4 poluat A - - 
33. C.Hermina 80 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat S - X 
34. C.Maria 56 Gimnaz. rural Pensionară 3 nepoluat A - - 
35. C.Zamfira 71 Sc.p.lic urban Pensionară 3 poluat S x - 
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36. C.Georgeta 70 Gimnaz. urban Pensionară 3 poluat A - x 
37. C.Maria 69 10 clase urban Pensionară 2 poluat S - - 
38. C.Ecaterina 65 Super. urban Profesoară 3 poluat S x - 
39. C.Ioana 58 10 clase urban Muncitor 2 poluat A - - 
40. D.Ioana 61 medii urban Pens.boală 2 poluat S - - 
41. D.Svetlana 36 medii urban Secretară 3 poluat S x x 
42. D.Paulina 70 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat A - - 
43. D.Raluca 58 Sc.p.lic urban Tehn.dent 4 poluat S - - 
44. B.Sorana 57 Super. urban Inginer 4 poluat S - x 
45. B.Maria 57 medii urban Functionară 3 poluat S X X 
46. B.Maria 78 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat A - X 
47. B.Mariana 51 medii urban Functionară 3 poluat S - X 
48. B.Alexandrina 71 Super. urban Pensionară 3 poluat S X - 
49. B.Lenuta 46 medii urban Contabilă 4 poluat S X - 
50. B.Violeta 48 medii urban Functionară 3 poluat S - - 
51. B.Mariana 55 Sc.prof urban Ospatar 4 poluat A X X 
52. B.Anca 44 Super. urban Medic 5 poluat A - - 
53. A.Claudia 71 Super. urban Pensionară 3 poluat S - - 
54. B.Lizica 70 Gimnaz. urban Pensionaă 2 poluat S - - 
55. P.Lucretia 69 Sc.prof rural Pensionară 3 nepoluat A - - 
56. P.Catalina 47 Super. urban Economist 4 poluat S - - 
57. P.Vasilica 67 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat S - - 
58. P.Elena 59 medii urban Pens.boală 3 nepoluat S - - 
59. P.Aneta 53 medii urban Tehn.optic 4 poluat S X - 
60. P.Valerica 48 Sc.prof rural Bucatar 3 nepoluat A - X 
61. S.Florica 67 10 clase urban Pensionară 2 poluat S - - 
62. V.Anica 78 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat A - - 
63. S.Constanta 52 10 clase. rural Muncitoare 2 nepoluat A - X 
64. V.Mariana 56 Super. urban Profesoară 3 poluat S - - 
65. T.Zamfira 61 10 clase rural Casnică 3 poluat A - X 
66. V.Natalia 54 super urban Pictor 4 poluat S - X 
67. P.Maria 67 10 clase rural Casnică 3 nepoluat A - - 
68. L.Rozalia 50 medii rural invatatoare 3 nepoluat S - X 
69. M.Ioana 67 10 clase rural Casnică 3 nepoluat A - X 
70. N.Lucica 45 Sc.prof rural Bucatareasă 3 nepoluat A - X 
71. M.Victoria 71 Gimnaz. rural Pensionară 2 nepoluat A - X 
72. B.Ruxandra 55 Super. urban Profesoară 3 poluat S X - 
73. C.Luciana 68 10 clase urban Pensionară 2 poluat A - - 
74. M.Margareta 58 medii urban Functionară 3 poluat S X - 
75. O.Maria 79 Gimnaz. rural Pensionară 2 nepoluat A - X 
76. C.Ileana 51 Sc.p.lic urban Contabil 4 poluat S - X 
77. B.Mihaela 43 Super. rural Farmacist 4 nepoluat S X - 
78. B.Cecilia 56 medii urban As.med 3 poluat A - - 
79. D.Elena 49 medii urban Secretară 3 poluat S - X 
80. S.Aspazia 71 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat A - X 
81. R.Lucretia 69 Sc.prof rural Pensionară 3 nepoluat A - - 
82. S.ELvira 61 Sc.p.lic urban As.med 2 poluat A - X 
83. S.Oana 40 Super. urban Restaurator 4 toxic A - - 
84. S.Mariana 42 Super. urban Manager 4 poluat S - - 
85. Z.Vasilica 59 Gimnaz. urban Pens.boală 2 poluat S - X 
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86. V.Zoita 56 medii urban Secretară 3 poluat S X - 
87. V.Profira 81 Sc.prim rural Pensionară 2 nepoluat A - X 
88. V.Cristina 57 medii urban Gestionar 3 toxic A X X 
89. V.Mihaela 38 medii urban Receptioneră 3 poluat A - - 
90. O.Maria 81 Gimnaz. rural Pensionară 2 nepoluat A - X 
91. P.Maria 68 10 clase rural Pensionară 3 nepoluat A - - 
92. O.Mariana 44 Super. rural Inginer 4 nepoluat A - X 
93. R.Maria 75 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat A - - 
94. T.Lucia 64 Super. urban Pensionară 4 poluat A - - 
95. T.Maria 57 medii urban Casnică 3 poluat A - X 
96. T.Lina 71 Gimnaz. urban Pensionară 2 poluat A - X 
97. T.Diana 49 Super. urban Arhitect 5 poluat S - X 
98. F.Georgeta 48 medii urban Functionar 3 poluat S - X 
99. T.Iuliana 54 Sc.aj urban Casnică 2 poluat S - - 
100 M.Anastasia 52 10 clase urban Lucr. comerc 3 poluat A - X 

 
Tabel nr.2. Evidenţă subiecţi luaţi în studiu- aspecte fiziopatologice 
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1. L. Victoria 8
 N.M. dr - 12/48 CDI+MC op HTA/BCI/ 

osteoporoza autopalpare 3/0 

2. N.Florica 7
 N.M.dr - 14/49 CDI+MC op HTA/BCI Ex.med 

rutină 1/2 

3. N.Maria 5
 n.m.stg - 12/2007 CDI op HTA Autopalpare 2/2 

4. L.Florica 5
 n.m.stg - 14/51 CDI op obezitate leziune 2/1 

5. M.Zinica 4
 n.m.dr - 13/2007 CDI op  autopalpare 1/5 

6. M.Elena 6
 n.m.dr - 14/ 50   mamografie 0/0 

7. M.Emilia 4
 n.m.dr - 14/43 CDI+MC op  ecografie 2/6 

8. M. Floarea 5
 n.m.stg - 15/45 CDI op  autopalpare 2/5 

9. M.Constanti
na 

5
 n.m.stg - 11/50 CDI op  Ex med 1/2 

10. M.Rosela 4
 n.m.stg - 12/2008 CDI+MC op  autopalpare 1/1 

11. M.Maria 5
 n.m.dr - 14/48 CDI+CHT  autopalpare 2/0 

12. H.Sofia 6
 n.m.stg - 13/49 CDI op  autopalpare 2/2 

13. N.Niculina 6
 n.m.dr - 15/45 CDI op  Ex.med 2/0 

14. I.Rada 6
 n.m.stg - 14/40 CDI+S+MC op DZ.II/HVC 

cronica/Astm bronsic autopalpare 2/2 

15. N.Maria 6
 n.m.stg - 13/51 CDI op  autopalpare 2/1 

16. D.Nicoleta 2
 n.m.dr - 12/2007 CDI+S op Anexectomie 

bilaterala autopalpare 2/4 
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17. V.Petra 6
 n.m.dr X 10/56 CDI op BCI/HTA autopalpare 1/0 

18. P.Florica 4
 n.m.dr - 13/2009.III CDI+MC  op I.I autopalpare 2/1 

19. R.Ioana 6
 n.m.dr - 12/52 CDI+CHT I.I autopalpare 2/0 

20. P.Elena 7
 n.m.stg - 14/50 Cdi+mc OP HTA autopalpare 2/2 

21. F.Daniela 4
 N.M.DR - 14/2008 CDI+MC op  autopalpare 2/4 

22. F.Cristina G 4
 n.m.stg - 14/2008 CDI +CHT  autopalpare 2/0 

23. F.Georgeta 5
 n.m dr - 14/2007 CDI+S+MC op Mastoza chist autopalpare 2/1 

24. I.Natalia 7
 n.m.stg - 14/49 CDI op 

Limfocel 
prepectoral post 

mastect 
autopalpare 1/2 

25. I.Elena 6
 n.m dr - 14/49 CDI+MC op  mamografie 1/1 

26. I.Ecaterina 5
 n.m.stg - 10/48 CDI+MC op  autopalpare 3/4 

27. I.Vasilica 6
 N.m.dr X 14/42 CDI op  autopalpare 1/0 

28. G.Rodica 5
 n.m stg - 11/48 CID+S+MC op  mamografie 1/0 

29. C.Virginia 5
 n.m.stg - 13/2007 CID+MC op  autopalpare 1/0 

30 C.Ioana 5
 n.m.stg X 12/49 CID op recidiva autopalpare 0/0 

31. C.Ana 5
 n.m stg X 14/50 CDI op HTA/obezitate autopalpare 2/0 

32. C.Camelia 7
 n.m.stg - 13/51 MC difuza  Ex.med 1/2 

33. C.Hermina 8
 n.m.dr - 11/51 CDI + MC op T benigna san autopalpare 2/2 

34. C.Maria 5
 n.m dr - 14/48 CDI+S+L op  autopalpare 2/3 

35. C.Zamfira 7
 n.m stg - 13/50 CDI op  Ex.med 2/1 

36. C.Georgeta 7
 n.m.dr - 12/49 CDI op  autopalpare 1/1 

37. C.Maria 6
 n.m.stg - 12/52 CDI+S op HTA/BCI/I.I autopalpare 1/3 

38. C.Ecaterina 6
 n.m stg - 15/52 CDI op  autopalpare 2/3 

39. C.Ioana 5
 n.m dr - 14/51 CDI+MC  autopalpare 2/0 

40. D.Ioana 6
 n.m stg - 13/56 CID op  autopalpare 2/1 

41. D.Svetlana 3
 n.m stg - 13/2008 CID+S+MC op 

cons+ mastect rad Mastoza chist autopalpare 1/0 

42. D.Paulina 7
 n.m.stg - 12/52 CID+MC op  autopalpare 2/0 

43. D.A.Raluca 5
 n.m stg - 14/48 CID op  autopalpare 1/0 

44. B.Sorana 5
 n.m.dr - 12/50 CDI+L op 

Sterilitate 
prim 
Fibroadeno/ 
Histerectomie 

Autopalpare 0/0 

45. B.Maria 5
 n.m.stg - 12/47 T stg op  autopalpare 1/3 

46. B.Maria 7 n.m stg - 15/50 CDI op  autopalpare 2/2 
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47. B.Mariana 5
 n.m.stg X 14/2008 CDI op  Ex,med 2/11 

48. B.Alexandri
na 

7
 n.m.dr - 13/49 CDI op discopatie autopalpare 2/0 

49. B.Lenuta 4
 n.m.dr - 14/2009.I CHT  autopalpare 2/2 

50. B.Violeta 4
 n.m stg - 12/2009. I CHT T mg autopalpare 1/0 

51. B.Mariana 5
 n.m dr - 13/52 CDI op Mastoza chist. autopalpare 2/0 

52. B.Anca 4
 n.m.dr - 12 CDI +S op recidiva autopalpare 1/1 

53. A.Claudia 7
 t.m dr - 13/49 Mastect rad HTA/DZ II autopalpare 2/1 

54. B.Lizica 7
 n.m dr - 13/51 CDI op HTA autopalpare 2/1 

55. P.Lucretia 6
 n.m stg - 13/49 CDI+MC op HTA/BCI autopalpare 2/2 

56. P.Catalina 4
 n.m stg - 14/2008 CDI op  autopalpare 1/5 

57. P.Vasilica 6
 n.m stg - 16/47 CDI op HTA autopalpare 0/2 

58. P.Elena 5
 n.m.stg - 12/50 CDI+MC HTA/obezitate autopalpare 3/5 

59. P.Aneta 5
 n.m stg - 14/2008  Mastoza 

fibr.+fibroad autopalpare 2/6 

60. P.Valerica 4
 n.m stg - 14/2008 CHT  autopalpare 1/0 

61. S.Florica 6
 n.m stg - 13/49 CDI obezitate autopalpare 3/10 

62. V.Anica 7
 n.m.stg - 13/51 CHT I.V/ chist ov 

op/ sarc.extraut autopalpare 4/8 

63. S.Constanta 4
 n.m dr - 12/2007 CHT  autopalpare 1/1 

64. V.Mariana 5
 n.m.stg - 12/44 CDI+S+MC op Insuf.venoasa autopalpare 2/4 

65. T.Zamfira 6
 n.m stg - 12/50 CDI+ S  op  autopalpare 3/7 

66. V.Natalia 5
 n.m.dr - 14/45 CDI+ S op leucopenie autopalpare 1/5 

67. P.Maria 6
 n.m dr - 12/50 CDI op  autopalpare 4/6 

68. L.Rozalia 5
 n.m.dr - 13/50 CDI op  autopalpare 2/9 

69. M.Ioana 6
 n.m stg - 16/48 CDI op HTA autopalpare 3/4 

70. N.Lucica 4
 n.m dr - 15/2008 CDI op  autopalpare 2/1 

71. M.Victoria 7
 n.m dr - 15/40 CDI op Adenocar. stg autopalpare 5/7 

72. B.Ruxandra 5
 n.m.dr - 12/ CDI op Obezitate/HT

A autopalpare 3/4 

73. C.Luciana 6
 n.m dr - 12/43 CDI op Obezitate/HT

A imagistic 3/5 

74. M.Margareta 5
 n.m.dr - 13/49 CDI op  EX.med 2/5 

75. O.Maria 7
 n.m.stg - 14/52 Tmg op recidiva Ex.med 4/3 

76. C.Ileana 5
 n.m.dr - 12/50 CDI+ S op  autopalpare 2/6 

77. B.Mihaela 4
 n.m stg - 12/ CD in S op  autopalpare 1/3 
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78. B.Cecilia 5
 n.m - 13/ CDI op Dubla tumora autopalpare 2/2 

79. D.Elena 4
 n.m dr - 14/2008 CDI op  Ex.rutina 1/2 

80. S.Aspazia 7
 n.m dr - 14/50 CDI op  autopalpare 4/5 

81. R.Lucretia 6
 n.m stg - 13/49 CDI+MC op n.m dr 

op/HTA autopalpare 3/8 

82. S.ELvira 6
 n.m dr - 13/54 CDI op  autopalpare 2/5 

83. S.Oana 4
 n.m stg - 12/2007 CDI op  autopalpare 1/3 

84. S.Mariana 4
 n.m dr - 13/2008 Tmg+MC op Mastoza f autopalpare 2/4 

85. Z.Vasilica 5
 n.m.dr - 13/50 CDI+MC op  autopalpare 3/4 

86. V.Zoita 5
 n.m dr - 14/50 CDI+MC op  autopalpare 2/2 

87. V.Profira 8
 n.m dr - 14/46 Femara HTA autopalpare 6/4 

88. V.Cristina 5
 n.m dr - 14/50 Tamoxifen Calcif bg autopalpare 2/0 

89. V.Mihaela 3
 n.m stg - 13/2008 CDI+MC op  autopalpare 0/1 

90. O.Maria 8
 n.m stg - 14/52 Mastect. rad recidiva Ex med 5/2 

91. P.Maria 6
 n.m dr - 12/50 CHT  autopalpare  

92. O.Mariana 4
 n.m stg - 12/2008 MC Leziuni 

uterine bng autopalpare 2/6 

93. R.Maria 7
 n.m stg - 15/58 T mg- 

CHT adj obezitate autopalpare 1/0 

94. T.Lucia 6
 n.m stg - 11/52 CDI+N.I 

+MF op 
BCI/ limfedem/ 

miomectomie pt 
fibromatoza uterina 

mamografie 1/2 

95. T.Maria 5
 n.m dr - 12/2000 CDI op pericardita Autopalpare 1/1 

96. T.Lina 7
 n.m stg  14/48  Sterilitate autopalpare 0/2 

97. T.Diana 4
 n.m. dr - 14/2008 Tmg+MC op  imagistic 2/4 

98. F.Georgeta 4
 n.m - 13/45 CDI op  autopalpare 3/5 

99. T.Iuliana 5
 n.m dr - 14/50 CHT adj schizofrenie autopalpare  

10
0 M.Anastasia 5

 
Neoplazi
e - 12/50 Tumora 

operata depresie autopalpare 2/1 

Legenda:  
 
D.P – diagnostic principal 
D.S.- diagnostic secundar 
n.m.= neoplasm mamar 
AHC – antecedente heredocolaterale 
A.P = antecedente personale 
CDI – carcinom invaziv ductal 
CD în S – carcinom ductal în situ 
M.C – metastază carcinomatoasă 
CHT adj – tratament citostatic adjuvant 
Tmg – tumoră malignă 
MF- mastoză fibrochistică 
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NI- necroză intrachistică 
Mast. rad- mastectomie radicală 
I.V – insuficienţă venoasă 
Nr.N/A- număr naşteri/avorturi 

Alegerea lotului de bolnavi 

In vederea atingerii obiectivelor acestei lucrări a fost investigat un lot de 100 de 
pacienţi (femei) ai secţiei de tratamente oncologice pentru afecţiuni genitale din cadrul 
spitalului Filantropia, precum şi din cadrul I.O.B. 

Subiecţii au fost selectaţi dintre pacienţii internaţi sau aflaţi în tratament ambulator, în 
perioada 2008-2009. 

S-a urmărit alcătuirea unui lot de  bolnavi ale căror diagnostice să cuprindă fenomenul  
cancerului mamar, de la apariţie la dezvoltare şi tratament aplicat, cu toată gama de efecte 
cauzatoare de disconfort fizic şi psihic. 

Lotul de pacienţi este cuprins între vârstele de 29 si 82 ani, aceasta presupunând o 
medie de vârstă  de  55.5  ani, cu o abatere standard de 37.47. 

Procentul cel mai ridicat care indică şi frecvenţa bolii pe perioade de vârstă, îl 
reprezintă populaţia situată în grupa de vârstă  50-60 ani. 

S-a asigurat reprezentativitatea eşantionului de 100 de subiecţi, atât printr-un procent 
semnificativ al fiecărei  decade de vârstă, cât şi prin eterogenitatea nivelelor de şcolarizare şi 
a pregătirii profesionale, importantă în  modul de abordare şi prevenţie. 

Astfel, 17 % - aveau pregătire universitară finalizată  
            27% - liceu 
            21% - 8 clase +/- şcoală profesională sau cursuri de calificare   
              1% - maxim 4 clase, etc 
Analiza distribuţiei pe diferite grupe de vârstă relevă două aspecte caracteristice: 
- O creştere proporţională cu vârsta; 
- O creştere până la o anumită vârstă, urmată de o scădere a frecvenţei bolii la 

femeile cu vârstă înaintată.   
Tabel.3 

Departajarea pe grupe de 
vârstă 

Procentaj 

20-30                  1% 
30-40 2% 
40-50 19% 
50-60 36% 
60-70 23% 
70-82 19% 

 
b. Diagnostic şi tratament. Bateria de teste  aplicate 
          Subiecţii  au fost investigaţi printr-o serie de metode: teste obiective, teste de 

personalitate (privind predispoziţia spre anxietate), chestionare etc. 
Evaluarea cazurilor s-a realizat pe baza următoarelor instrumente: 
a. Interviu (anamneza) pentru culegerea datelor socio-demografice, istoricul familial 

de boli, respectiv antecedente heredo-colaterale şi personale, precum şi a aspectelor clinico-
evolutive din perioada anterioară internării; 

b. Interviul structurat pentru tulburări anxioase – reprezentat prin teste de 
specialitate privind anxietatea, predispoziţia spre atacuri de panică şi personalitate anxioasă, 
depresia. Am folosit în acest scop testul de personalitate Cattel ; 

c. Chestionar adaptat privind evaluarea tipurilor de evenimente de viaţă şi frecvenţa 
acestora; 



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.2 (24) 2011 97

d. Scale de dispozţtie: de anxietate Hamilton ( HAMA), de depresie Burns (BDC),  
de măsurare a intensităţii atacului de panică; 

e. Chestionar propus de autor, pentru aprecierea nivelului de funcţionalitate socio-
profesională şi familială. 

Tratament psihologic de scurtă durată aplicat 
Terapia propriu-zisă.  
S-a procedat la: 
- Terapie suportivă de tip observare-ascultare-empatizare/întărire/   redimensionare / 

restructurare ideativă / distragere 
- Sugestiologie bazată pe imagerie ăi relaxare 
- Terapie psiho-educaţională 
- Gândire pozitivă aplicată 
Terapia aplicată  
In toate cazurile am utilizat metoda observaţiei clinice cât se poate de riguros, nu 

numai pe termen scurt cât şi pe termen lung, observând evoluţia sau involuţia la fiecare 
întâlnire. De asemenea, terapiile alese au fost administrate în funcţie de necesităţile fiecărei 
paciente, de strea lor în momentul intervenţiei cât şi de disponibilitatea lor. 

Psihoterapie suportivă  
Scop: ameliorare pe termen lung, obţinerea unor modificări utile pacientului, stoparea 

deteriorărilor, ajutarea pacientului să ducă o existenţă aproape normală, în ciuda problemei 
pe care o are, reducerea stărilor afective negative asociate simptomului (anxietate, depresie, 
demoralizare, atac de panică), suport real în depăşirea impactului bolii 

Strategii 
1. învăţarea subiectului să recunoască simptomele datorate  unor stări emoţionale 

reprimate; 
2. identificarea stărilor afective ca atare; 
3. deprinderea pacientului de a-şi manifesta deschis emoţiile; 
4. învăţarea subiectului să comunice celorlalţi ceea ce simte; 
5. reorganizarea timpului şi priorităţilor; 
6. informare; 
7. activarea unor deprinderi care să permită distragerea atenţiei. 
 
1. Suport psihologic pentru managementul durerii 
Manifestat prin: 
- Ascultare empatică, empatizare; 
- Terapie de relaxare (cu teme pentru acasă); 
- Distragerea atenţiei; 
- Imagerie ghidată sau nu; 
2. Terapie pe bază de sugestii 
Au fost utilizate sugestii ca: “sânii se însănătoşesc natural când femeia învaţă să-şi 

schimbe atitudinea faţă de sine şi ceilalţi, iertând şi mergând mai departe”etc. 
Sugestii de gândire pozitivă, inducţie, schimbarea gândurilor negative şi întărire 

a eului aplicate:  
Pentru a fi sănătoasă îmi promit: să fiu blândă şi îngăduitoare cu mine însămi; să am 

grijă de mine şi să mă pun întotdeauna pe primul plan; să învăţ să cer ceea ce îmi doresc de 
la ceilalţi; să învăţ să refuz dacă nu-mi doresc; să îmi fac toate plăcerile şi să mă  bucur de 
viaţă fiindcă merit; astăzi este prima zi a restului vieţii mele. 

 
3. Gândire pozitivă aplicată: s-a aplicat  Tehnica de vizualizare  Simonton 
 Trebuie subliniat faptul că tehnicile de relaxare şi inducţie a gândirii pozitive au 

fost aplicate în special pentru cazurile de atac de panică şi anxietate, asociate  
disconfortului psihic datorat bolii. Pentru pacientele care urmau tratament ambulator în 
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special, dar şi pentru cele internate, am considerat oportună asigurarea continuităţii terapiei 
suportive şi prin exerciţii sub formă de temă pentru acasă, pentru un tonus bun şi în special 
pentru ajutorul în lupta cu boala. 

Evaluarea progresului: pacienţii au devenit capabili să-şi observe organismul fără să 
se mai sperie, evitând astfel declanşarea atacurilor de panică. Au început să privească  viaţa 
cu mult mai multă uşurinţă, fapt care a dus la reducerea semnificativă a anxietăţii, rezultate 
spectaculoase înregistrându-se şi în rândul  persoanelor fără formaţiune educaţională 
superioară. Exerciţiile fizice le-au ajutat să-şi descarce tensiunea. Stima de sine şi creşterea 
imaginii de sine au evoluat pozitiv, cu o dispoziţie bună şi o mai bună înţelegere a lucrurilor 
precum şi  acceptarea acestora fără prea multe prejudecăţi, critici şi gânduri inutile. 

 
1. Parametrii urmăriţi 
    In alcătuirea eşantionului au fost luate în considerare următoarele elemente: 
 Vârsta: subiecţii sunt cuprinşi în intervalul de 29-82 ani; Grad de instrucţie 

şcolară: avându-se în vedere faptul că experienţa şcolarităţii influenţează  prevenţia, 
precauţia în ceea ce ţine de pacient, gradul de înţelegere, aspecte bazate pe accesul la 
informaţie şi disponibilitatea către aceasta; Ocupaţia; Viciile/deprinderile negative în ce 
priveşte alimentaţia (grăsimi, tutun, alcool etc); Activitatea-gradul de implicare; Incidenţa 
bolii pe grupe de vârstă; Mediu de trai-rural sau urban; Mod de viaţă; Provenienţa; Vârsta 
primei sarcini; Număr de copii; Statusul hormonal şi instalarea menarhăi/menopauzei; 
Modul de depistare al bolii; Istoric familial de afecţiuni(cancer): Antecedente personale 
/Antecedente heredocolaterale; Gradul/stadiul de boală; Dieta/regimul de viaţă; Statut 
marital; Evenimente de viaţă care ar fi putut contribui la apariţia şi evoluţia bolii (traume 
psihice). 

2. Analiza datelor şi interpretarea rezultatelor 
Pentru evaluarea rezultatelor, atât clinice cât şi cele ale revizuirii sistematice, metoda 

deducţiei logice a fost principalul pilon al metodelor de cercetare.  
Cazurile clinice au constituit proba practică a corectitudinii concluziilor rezultate din 

studiu. 
 
I. Analiza parametrii. Structura eşantionului, ţinând seama de factorii aleşi ca şi 

parametrii ai cercetării, se prezintă astfel:  
- distribuţia  subiecţilor în funcţie de vârsta cronologică şi ponderea cancerului 

mamar în funcţie de aceasta: 
 
Tabel nr.4.  Distribuţia în funcţie de vârsta cronologică 
 

Vârsta (interval) Procentaj 
20-30 1% 

30-40 2% 
40-50 19% 
50-60 36% 
60-70 23% 
70-82 19% 

 
Se poate observa  că  36% din totalul subiecţilor au vârste situate  între 50-60 ani şi 

numai 2% - între 30-40 ani.  
 
Tabel nr.5. Ponderea cancerului mamar în funcţie de perioada de vârstă 
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Din acest tabel reiese faptul că maladia se  instalează după vârsta de 50 de ani într-o 

proporţie copleşitoare de 78% din totalul vizat. 
 
- Distribuţia subiecţilor în funcţie de studii: 
 
Tabel nr.6. Distribuţia în funcţie de studii 
 

Studii Procentaj 

4 clase                    2% 
Gimnaziu 21% 
10 clase 15% 

Şcoala ajutătoare 1% 
Şcoala profesională 10% 

Medii 27% 
Şcoala postliceală 7% 

Superioare 17% 
 
Din acest tabel reiese că numărul celor care dezvoltă un cancer mamar variază de la 1% 

în cazul subiecţilor cu şcoala primară efectuată şi 27% din cei care au absolvit o şcoală, 
respectiv incidenţa cea mai mare întâlnindu-se în rândul celor cu studii medii. 

 
- Distribuţia subiecţilor în funcţie de durata bolii ( de la momentul instalării) 
 
 
Tabelnr.7. Ponderea duratei bolii de la apariţie 
 

Durata bolii Procentaj 
1 an si sub 14% 

2 ani 9% 
3 ani 17% 
4ani 26% 
5 ani 32% 

Recidivă postoperatorie 2% 
Mortalitate 0% 

 
- Distribuţia subiecţilor în funcţie de cauzele psihologice (evenimente de viaţă), 

de dietă şi regimul de viaţă care au contribuit la apariţia cancerului de sân 
 

Tabelnr.8. Cauze psihologice generatoare de cancer 
Cauze Procentaj 
Decesul unui apropiat 33% 
Divorţ 24% 

Subiecţi cu vârsta sub 50 ani Subiecţi cu vârsta peste 50 ani 

                   22%                     78% 
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Nivel de trai scăzut 30% 
Datorii 18% 
Pierderi materiale şi financiare  majore 21% 
Neînţelegeri în căsnicie 12% 
Celibat  3% 
Depresii  9% 
Neîmpliniri  7% 
Sterilitate /infertilitate 5% 
Pierderi de sarcină 3% 
Singurătate 12% 
Acuzaţii şi procese juridice 10% 
Marginalizare 11% 
Anxietate şi obsesii 6% 
Îmbolnăviri  4% 
Handicapuri fizice 2% 
Şomaj 10% 
Lipsa veniturilor proprii 19% 
Lipsa unui sprijin în viaţă 12% 
Lipsa comunicării/inhibiţie 26% 
Eşecuri dese  20% 
Lipsa activităţii 14% 
Stagnare  8% 
Suferinţe afective nerezolvate 25% 
Dezamăgire  31% 
Deznădejde  11% 
Lipsa unui scop în viaţă 7% 
Mod de viaţă viciat 13% 
Incapacitate de redresare 22% 
Faliment  2% 
Lipsa unei locuinţe 1% 

 
Din acest tabel reiese faptul că motivul principal – respectiv “decesul” unui apropiat, 

deţine ponderea cea mai mare între cauzele presupuse generatoare de îmbolnăvire şi care 
contribuie la apariţia cancerului de sân. Este urmat îndeaproape de  itemul “dezamăgire” în 
raportul cu viaţa, iar pe locul trei aflându-se itemul “lipsa comunicării/inhibiţie”, urmat de 
“suferinţe afective nerezolvate”. 

De menţionat faptul că fiecare item din acest tabel a fost raportat la procentul de 100%.  
 
Tabel nr.9. Regim de viaţă şi ponderea deprinderilor ce pot altera starea de 

sănătate 
Consum cafea Consum alcool Consum tutun 

77% 41% 21% 
         
 
Tabel nr.10. Dieta  şi regimul alimentar 
Dieta bazată Dieta bazată pe Dieta bazată pe Dieta 
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pe carne roşie peşte şi carne albă vegetale şi lactate mixtă 
25% 14% 9% 52% 

 
- Distribuţia în funcţie de familia de provenienţa şi statutul familial 
 
Pe lângă aceşti factori esenţiali ce au fost luaţi în vedere în alegerea eşantionului pentru 

surprinderea  cât mai multor variabile implicate în structura afectivă a subiecţilor, a fost luat 
în considerare încă un element şi anume: familia, ca factor socio-afectiv de influenţa. 

Am considerat că rolul familiei este deosebit de important pentru acest studiu în 
stabilirea stării psiho-afective premergătoare bolii a subiecţilor şi ca atare, climatul familial 
dependent de tipul familiei - organizată sau neorganizată – are o influenţa de multe ori 
covârşitoare asupra evoluţiei generale a pacientului. Ca atare, în structura eşantionului a fost 
introdus şi acest aspect, modul lui de prezentare fiind reliefat în tabelul de mai jos: 

 
Tabel nr.11. Tipul familiei de provenienţă 

Tipul familiei de provenienţă  Procentaj 
Familie dezorganizată 39% 
Familie organizată 61% 

 
 
Tabel nr.12.  Statutul familial/ partenerial actual 

Statutul familial/partenerial actual Procentaj 
Divorţate 13% 
Separate 25% 

Necăsătorite 11% 
Văduve 7% 

Căsătorite 21% 
Implicate într-o relaţie 9% 

Singure 14% 
 
- Distribuţia subiecţilor în funcţie de mediu, mod de viaţă şi provenienţă 
 
Tabel nr.13.  Distribuţia după mediul de activitate 

Poluat Nepoluat Toxic 

78% 20% 2% 
 
 
Tabel nr.14. Distribuţia după modul de viaţă 

Activ Sedentar 

48% 52% 
 
 
Tabel nr.15. Distribuţia după mediul de provenienţă 

Mediu rural Mediu urban 
19% 81% 
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- Distribuţia după activitatea actuală şi gradul ocupaţional 
 
 
Tabel nr.16. Ponderea subiecţilor aflaţi în activitate 

Paciente  aflate la 
pensie 

Paciente aflate în câmpul 
muncii 

59% 41% 
 
- Distribuţia în funcţie de natalitate şi statusul hormonal 
 
 
Tabelnr.16.  Vârsta primei sarcini. 

Vârsta primei sarcini 

Nulipare Sub 20 
ani 

Sub 30 
ani Peste 30 ani Peste 40 

ani 
6% 14% 57% 21% 2% 

 
Din aceste evidenţe reiese faptul că  cel mai mare procentaj al naşterilor ca primă 

sarcină se află în intervalul de vârstă 20-30 ani şi că doar 2% din totalul pacientelor au avut 
prima sarcină la peste 40 de ani. 

 
 

Tabel17.  Ponderea subiecţilor cu copii 
Subiecţi părinţi 

Da Nu 
94% 6% 

 
Un fenomen deosebit este vârful de incidenţă atins la menopauză, aşa-zisul  

“menopausal-hook” descris de Clemensen, care consideră  că fenomenul se datorează 
modificărilor hormonale ovariene survenite în menopauză. Majoritatea autorilor afirmă că 
menopauza mai tardivă se asociază cu un risc de îmbolnăvire care poate să meargă până la 
dublu. 

 
Tabel nr. 18. Apariţia  cancerului mamar în funcţie de instalarea menopauzei 

Cancer se sân instalat în funcţie  
de momentul apariţiei menopauzei 

Premenopauză Postmenopauză 

27% 73% 

 
Se constată ca la pacientele cu cancer de sân perioada cu ponderea cea mai mare în 

instalare se află în  postmenopauză, respectiv după vârsta de 50 de ani. 
 

Tabel nr.19.  Distribuţia în funcţie de instalarea menarhăi 
Instalarea menstruaţiei % 
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Menarha înainte de 12 ani 5% 
Menarha după 12 ani 92% 
Menarha după 16 ani 3% 

 
- Distribuţia în funcţie de evoluţia bolii 
 

Tabel nr.20.  Procentajul pacientelor cu cancer metastazat 
Procentaj paciente cu cancer mamar  

metastazat 
Da Nu 

28% 72% 
 

 
- Distribuţia în functie de antecedente fiziologice 
 

Tabel nr.21. Evidenţa antecedentelor personale locale 
Antecedente personale în sfera genitală 

Da Nu 
17% 83% 

Antecedente colaterale 
Literatura semnalează asocierea dintre  riscul dezvoltării cancerului mamar şi 

antecedentele heredocolaterale de cancer mamar (la mamă, soră, mătuşă etc) (Madigan Mp. 
Ziegler RG, Benichou J, et al 1987). Majoritatea studiilor stabilesc  că aproximativ 6% dintre 
cazurile apărute înaintea vârstei de  45 ani şi în intervalul 45-54 ani sunt legate de 
antecedente de cancer mamar la rudele de gradul 1. Dacă se iau în considerare şi cancerele 
cu altă localizare, apărute la rudele de gradul I şi II, atunci 13-15% dintre cancerele mamare 
apărute înainte de 55 ani au un antecedent familial pozitiv (Thompson WD, 1994, Roses, 
2000).  

De asemenea, o femeie cu antecedente familiale pozitive are un risc mai mare de a 
dezvolta cancer mamar bilateral metacron decât o femeie fără antecedente familiale de 
cancer mamar.  

Tabelul de mai jos conferă riscul relativ conferit de instalarea cancerului mamar în 
funcţie de antecedentele heredocolaterale, concretizat în studiul efectuat. 

 
Tabel nr.22. Procentaj antecedente heredocolaterale 

Antecedente heredocolaterale 
Da Nu 
5% 95% 

 
- Distribuţia în funcţie de modalităţile de depistare a bolii 
 

Tabel nr.23. Modalităţi de depistare a bolii 
Mod de depistare a bolii % 

Autopalpare 82% 

Control clinic de specialitate 4% 
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Mamografie de control sau alte tehnici imagistice 11% 

Examen medical pentru alte afecţiuni 3% 

Total 100% 

 
II. Rezultatele şi corelarea testelor  
 
1. Analiza datelor şi interpretarea rezultatelor 
Precum se poate observa, anxietatea este prezentă la majoritatea subiecţilor examinaţi. 

S-a constatat că există o corelaţie între intensitatea mare a anxietăţii şi prezenţa unor 
probleme în cadrul familiei, a unor relaţii neadecvate între parteneri. Se poate concluziona 
că prezenţa şi intensitatea anxietăţii este determinată atât de factorii interni cât şi de factorii 
externi sociali. Sursa de stres poate fi normală  (atunci când nu este interpretată ca tulburare 
de anxietate) şi poate reprezenta o dereglare atunci când este asociată unei anxietăţi cu 
valoare ridicată. 

Proporţia în care este prezent sau absent stresul este prezentată în tabelul următor: 
 

 Procentaj 
Absenţa stresului 21% 
Prezenţa stresului 79% 

2.  
Specificul factorilor cauzali ai stresului şi  distribuţia acestora în cadrul lotului sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 
FACTORII CAUZATORI  AI  

STRESULUI 
PROCENTAJ 

Lipsa de apreciere 13% 

Restricţii 10% 
Refulări reprimate 20% 

Incapacitate de a controla evenimentele 21% 
Dezamăgiri, deziluzii emoţionale 26% 

Lipsa de afecţiune şi de prieteni 9% 
 
 

Nr. crt Tipul tulburării afective Procentaj 
1. agitaţie/nelinişte 14% 
2. impulsivitate 13% 
3. depresie/deprimare 26% 
4. negativism 10% 
5. inhibiţie afectivă 12% 
6. sentimentul de inferioritate 8% 
7. sentimentul inutilităţii 17% 

 
Precum se poate observa, un procent semnificativ din subiecţii testaţi manifestă  

depresie/deprimare (26%), agitaţie/nelinişte (14%) , iar sentimentul inutilităţii survine în 
procentaj de 17%. 

Tabelul de mai sus mai pune în evidenţă şi faptul că 13% din subiecţii examinaţi se 
caracterizează prin impulsivitate. Aceasta poate fi explicată prin capacitatea redusă de 
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control a propriilor reacţii, prin posibilităţile limitate de prevedere a consecinţelor acestor 
manifestări, prin aprecierea inadecvată a situaţiilor. 

 
Corelaţii teste  
  S-a administrat câte un chestionar obiectiv fiecărui subiect,  care să ateste şi să 

verifice ipoteza de la care am plecat şi anume  că  evenimentele de viaţă, în speţă cele 
negative,  pot  influenţa cursul firesc al vieţii şi sănătăţii psihice şi fiziologice umane.  

Aşa cum am observat la capitolul referent, s-a constatat că evenimentele cu ponderea 
cea mai mare în acest sens se referă la decesul unui apropiat (22%) precum şi la destrămarea 
unui  mariaj/căsnicii (20%). De asemenea, s-a concluzionat că 80% dintre evenimentele 
stresante de viaţă  preced în timp cele mai timpurii manifestări ale bolii. Din distribuţia 
parametrilor rezultaţi din interviu s-a constatat de asemenea, că 33% dintre subiecţi relatează 
despre decesul unui apropiat survenit înainte de apariţia simptomelor de boală; 30% dintre 
aceştia  vorbesc despre un nivel de trai scăzut; 24% dintre pacienţi invocă  divorţul sau 
separarea de partenerul de viaţă ca şi precursor al bolii iar 31% demonstrează şi recunosc ca 
şi factor negativ, posibil “deschizător de drumuri” instalării unei maladii, dezamăgirea. 

In ceea ce priveşte personalitatea şi predispoziţia către anxietate, am văzut în testul 
Cattel că prevalează gradul de anxietate la nivel mijlociu la  39% dintre subiecţi, iar dintre 
factorii premergători stării de anxietate , 42% corespund propensiunii spre culpabilitate  de 
unde derivă şi anxietatea de nesiguranţă. 

Scala de anxietate Hamilton-HAMA prezintă simptomele organice ale anxietăţii, unde 
ponderea cea mai mare o reprezintă cele cardiovasculare în procent de 66% (de unde se face 
legătura cu  existenţa atacurilor de panică), 64% prezintă tensiune nervoasă şi 57% simptome 
genitourinare, ca efect concret al alterării stării de sănătate. Gradul de depresie 
posttraumatică a fost testat prin  scala de măsurare a  depresiei Burns şi s-a constatat 
existenţa depresiei la nivel moderat la 38% dintre subiecţi. Menţionăm că gradul de depresie 
moderată se clasifică pe locul 4 din 5 criterii, simptomele relevând constanţa şi gravitatea  
tulburării. De altfel, cel mai întâlnit tip de tulburare afectivă care survine o dată cu instalarea 
bolii, se constată  a  fi depresia/deprimarea în proporţie de 26% dintre subiecţi. Atacul de 
panică a fost măsurat prin scala de măsurare a intensităţii acestei tulburări şi s-a  observat că 
28% dintre cei vizaţi prezintă anxietate uşoară, iar un atac de panică major datorat efectelor 
impactului bolii, schimbării şi dezechilibrului survenit, s-a constatat la 11% dintre aceştia. 

Chestionarul privind nivelul de funcţionalitate socio-profesională şi familială relevă un 
grad de funcţionalitate mediu afectată regăsită la 36% dintre participanţii la studiu. Dintre 
criteriile de referinţă rezultă că 21% dintre subiecţi prezintă alterarea sentimentelor şi a  
controlului emoţional şi fizic. 

 
Rezultate şi discuţii 
a. caracteristicile socio-demografice ale lotului format din 100 paciente  sunt: 
1. repartiţia pe grade vârstă 
 

Grade de 
vârstă 

Număr pacienţi 
implicaţi 

Media % 

20-30 1 25 1
% 

30-40 2 35 2
% 

40-50 19 45 19
% 

50-60 36 55 36
% 

60-70 23 65 23
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% 
70-82 19 76 19

% 
 
Din analiza precedentă rezultă că prevalenţa cea mai mare  a cancerului mamar este 

cuprinsă între 50-60 ani cu un procentaj de 36%. Vârsta medie la intrarea în studiu este: 25 
ani 

2. statutul marital: predomină categoriile de căsătorii: (21%). Celelalte categorii au 
o reprezentare redusă: separaţi 25%; 13% – divorţaţi, necăsătoriţi 11%, implicaţi într-o 
relaţie  9%, singuri 14%. 

Procentajul cel mai semnificativ de luat în considerare în apariţia cancerului mamar 
poate fi cel de 25% , aparţinând segmentului de pacienţi separaţi. 

3. nivel instructiv: distribuţia  pacienţilor  diagnosticaţi  cu tulburare anxioasă şi 
atac de panică la impact este: studii medii – ( 27%); studii postliceale şi universitare 24% => 
predomină pacienţii  cu studii medii şi liceale,  astfel că educaţia este un factor important în 
aprecierea prevalentei anxietăţii şi atacului de panică. Frecvenţa acestora este de aproape 4 
ori mai mare în cazul  subiecţilor cu studii medii şi liceale, în comparaţie cu cei cu studii 
postliceale şi universitare. Nivelul educaţional se pare a fi mai important în apariţia  
tulburărilor de anxietate şi panică decât standing-ul socio-economic sau veniturile anuale  ale 
subiectului.  

4. statutul profesional: majoritatea  pacientelor  (59%) în perioada intrării în studiu 
erau fără ocupaţie sau pensionare iar în activitate profesională  doar  41%. 

5. domiciliul: din cei 100 de subiecţi, 81% locuiau în mediu urban, 19% locuiau în 
mediu rural => prevalenţa mai mare în mediu urban.  

6. istoric familial. Stabilirea istoricului familial în cazul subiecţilor diagnosticaţi cu 
cancer de sân este importantă, deoarece subliniază rolul terenului, deci al determinismului 
predominant biologic, în geneza acestora. La cazuistica studiată, istoricul familial pozitiv 
pentru boală a fost 5% în cazul rudelor de grad I. Restul pacientelor prezintă îmbolnăvire 
datorată patologiei afective , a viciilor (alcool, tutun), traumelor etc: 

 
Tabel nr.24. Relaţia dintre riscul de cancer mamar şi antecedente personale sau 

heredocolaterale 
Cauzalitate % 

Cancer mamar corelat cu AHC 5 
Cancer mamar corelat cu AP 17 
Cancer mamar fără antecedente 

familiale sau personale 
78 

 
 

Tabel nr. 25 Proporţia dezvoltării  tulburărilor  psihologice posttraumatic 
Tulburare Procentaj 

Depresie 38% 
Anxietate 39% 
Atac de panica 28% 

 
Vârsta prioritar studiată 
Pacientele studiate au fost împărţite pe două loturi: lotul pacientelor cu cancer 

mamar provenit din cauze strict personale – de natură fiziologică şi ereditate, iar un al 
doilea lot format din pacientele al căror cancer s-a datorat majoritar traumelor psihice 
suferite. 
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Vârsta medie a pacientelor incluse în studiu a fost 55.5 ani . 
Lotul pacientelor cu cancer mamar dobândit sau predispuse genetic  şi confirmat 

histopatologic însumează 5% din totalul subiecţilor studiaţi, în timp ce lotul pacientelor cu 
cancer provenit din alte cauze însumează un procentaj de 95%. 

Media de vârstă  a pacientelor cu cancer mamar fără AHC şi AP variază între 29-82 
ani, media generală de vârstă fiind 55.5 ani, deviaţia standard  37.4 ani. Valoarea mediană a 
vârstei în acest lot este 55 ani. 

Media de vârstă a pacientelor cu cancer mamar cu AP şi AHC este 59 ani şi variază 
între 51 si 67 ani. Deviaţia standard este 11.31, iar valoarea mediană este 59ani. 

Prelucrarea statistică prin efectuarea testului T demonstrează  existenţa unei diferenţe 
statistice între valorile vârstei medii ale celor două loturi. Rezultă de aici P value = 
2.589941, unde  95.0% intervalul de confidenţă al diferenţei între vârstele medii 12.0012 +/- 
4.36078 

In ceea ce priveşte  antecedentele familiale de cancer mamar , există o diferenţă 
vizibilă în favoarea afecţiunilor benigne. Calculul statistic făcut pe baza observaţiei fişelor 
medicale arată un procentaj nesemnificativ statistic. 

Dif(B-M)= 6.39 cu o eroare standard ( SE) = 5.38, unde CI = - 4.15 la +16.93 => p 
= 0.24 

Nuliparitatea  
Aşa cum am specificat deja pe parcursul lucrării, ponderea nuliparitatii în lotul studiat 

este de  6%, comparativ cu pacientele ce au dus la capăt cel puţin  o sarcină. In concluzie, 
nuliparitatea nu constituie neapărat un factor decisiv în instalarea unui cancer mamar fără 
concursul altor factori care ar putea contribui la declanşarea bolii, cum ar fi menarha 
survenită sub 12 ani, menopauza instalată  la peste 50 ani, un status hormonal precar, 
respectiv un aport estrogenic consistent faţă de aportul de progesteron, etc. 

Vârsta primei sarcini 
Din datele culese reiese faptul ca vârsta majoritară a primei sarcini se află între 20 şi 30 

de ani cu o majoritate de 57% dintre  subiecţii vizaţi. La 22% dintre paciente- vârsta primei 
sarcini s-a situat în perioada dintre 30 si 49 ani, iar 14%  au născut prima dată înainte de 20 
de ani. După vârsta de 40 de ani, nu se constată naşteri în lotul studiat.  

Cancerul mamar în functie de vârsta instalării menopauzei 
Din procentajul rezultat al acestui paramentru, constatăm că 73% dintre bolnave 

dezvoltă un cancer mamar după instalarea menopauzei, cu preponderenţă  după 50 ani. 
Pacientele care au dezvoltat cancer mamar înainte de instalarea menopauzei se află în 
procent de 27% şi se datorează în general, unor efecte ce ţin de AHC, AP şi într-o măsură 
mai scăzută de traumele psihice, constatându-se astfel că efectele evenimentelor de viaţă îşi 
lasă amprenta în spectrul fiziologic, în special după 50 de ani. 

Rezultate – semnificaţie clinică. Aspecte biologice 

Pentru a avea o imagine generală asupra componentelor ce induc instalarea cancerului 
s-au analizat în paralel,   atât aspectele psihologice cât şi cele biologice, premergătoare 
îmbolnăvirii, astfel: au fost urmăriţi parametrii biologici, motiv pentru care s-a aplicat testul 
de diagnostic biologic în cancer, vizând aspecte precum anemia, VSH-ul, scăderea 
ponderală, nivelul leucocitelor etc. 
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Tabel nr.26. Cancerul ca şi cauză de pierdere în greutate involuntară: regresie 
logistică multiplă 
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60 

0.00
1 
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.423 

3
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Tabel nr.27. Rezultate procentaj total subiecţi 

VARIABILA % 

Hemoglobina <10g/dl 73 

Leucocite >1010/l 54 

VSH >20 81 

 

Concluzii  generale 

Cancerul mamar este un neoplasm prevalent, cu impact psihologic major. El constituie 
o experienţă de viaţă serioasă pentru orice femeie, la care cele cu robusteţe psihică reuşesc să 
se adapteze în general bine, fără să dezvolte tulburări psihice majore. Procedeul chirurgical 
conservator, tot mai frecvent utilizat astfel, pe lângă beneficiul adus pacientei prin reducerea 
timpului de recuperare fizică postoperatorie, diminuează  semnificativ efectele pe care  le are 
mastectomia asupra propriei imagini corporale a pacientei. 

In ceea ce priveşte însă calitatea vieţii sub aspect psihosocial a femeilor operate 
conservator, studiile nu au relevat o îmbunătăţire substanţială.  

La impactul emoţional al diagnosticului de cancer, se adaugă o nouă greutate în seama 
pacientelor, dată de îngrijorările, temerile, dilemele privind alegerea tipului de operaţie şi 
teama, frica de reapariţia bolii. 

In prezent, termenului de calitate a vieţii i se acordă o mai mare specificitate, iar 
evaluarea acesteia se realizează în legătură cu nevoile şi sistemul personal de valori al 
pacienţilor. 

Concluzii obiective 

Am plecat în elaborarea acestei lucrări de la impresia că în acest domeniu există prea 
multe aproximări, prea mult subiectivism, iar psihologul este efectiv dezarmat în faţa cererii 
tot mai crescânde de suport, care la rândul sau poate fi discutabil în condiţiile  oferite  din 
România. 

Din cele prezentate  pe parcursul materialului de faţă, a reieşit o concluzie deosebit de 
importantă: faptul că în cancerul de sân nu prevalează antecedentele personale sau ereditare, 
aşa cum ne-am fi aşteptat, îmbolnăvirea şi declanşarea dovedindu-se ca având cauze diverse, 
în general de ordin psihologic, într-o măsură mai mică legate de antecedentele 
heredocolaterale şi în ultima instanţă, de traumatismele fizice propriu-zise. 
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Aspectul cel mai important vizat al lucrării a  fost atât cercetarea apariţiei simptomelor 
şi debutului bolii precum şi circumstanţele favorizante, cât şi aportul factorului stres în 
cauzalitate, instalare şi dispersie. 

Punctul de plecare al lucrării de faţă l-a constituit presupunerea că maladia (canceul de 
sân) poate apărea ca şi consecinţă a diferitelor forme de stres şi a nivelului de acţiune şi 
percepţie a acestuia, aceasta manifestându-se printr-o serie de tulburări emoţionale, 
relaţionale, comportamentale datorate, aşa cum am specificat mai sus, circumstanţelor şi 
evenimentelor, mai mult sau mai puţin traumatizante, de viaţă. S-a acţionat în sensul punerii 
în evidenţă a celor mai semnificative evenimente de viaţă şi tulburări afective  ale subiecţilor 
cât şi a consecinţelor acestora în plan organic. Din analiza şi corelarea rezultatelor obţinute la 
probele aplicate, s-a constatat că marea majoritate a subiecţilor prezintă tulburări de 
afectivitate atât ante cât şi post impactul diagnosticului, însă acestea apar în mod diferit în 
cadrul lotului după frecvenţa, natura şi intensitatea lor. 

Ca atare, frecvenţa dereglărilor afective nu este aceeaşi pentru tot eşantionul studiat. 
Anumite tulburări, precum anxietatea, atacul de panică sau depresia apar cu o frecvenţă 
extrem de mare după impactul cu boala şi conştientizarea acesteia,  întâlnindu-se la marea 
majoritate a subiecţilor examinaţi (aprox.70%),  iar emotivitatea şi instabilitatea la 
aproximativ 25%  din cazuri. 

Alte tulburări (agitaţia, impulsivitatea, negativismul)  au o frecvenţă  mai redusă, fiind 
prezente aleator la jumătate din pacienţi, constându-se  şi dereglări ale  afectivităţii cu o 
frecvenţă mică (indiferenţă afectivă, sentimente de inferioritate şi inutilitate). 

Intensitatea tulburărilor afective apare ca având un caracter preponderent la majoritatea 
subiecţilor. 

Profunzimea acestor tulburări variază în funcţie de  factorii interni, cum ar fi vârsta 
subiecţilor, gradul de dezvoltare intelectuală, particularităţi psihice individuale, dar şi de 
factori externi: absenţa sau prezenţa unui climat familial propice, a unor condiţii sociale 
corespunzătoare, traume psihice grave şi repetate. Insuficienta dezvoltare cognitivă, 
motivaţională, volitivă are efecte negative asupra maturitaţii generale a personalităţii 
acestora şi implicit, asupra afectivităţii lor, ceea ce conduce la diferenţe de percepţie a 
situaţiilor traumatizante şi implicit la toleranţa faţă de stres. Prezenţa acestei mari varietăţi de 
tulburări afective confirmă un aspect al ipotezei de la care am plecat şi anume că stresul, în 
complexitatea lui,  determină apariţia unor  dezechilibre  în plan  afectiv, cu consecinţe 
majore în plan organic şi fiziologic. Consecinţele stresului se manifestă prin capacitatea 
redusă a coping-ului cu evenimentele de viaţă traumatizante dar şi predispoziţia către 
îmbolnăvire, incapacitatea subiecţilor de a-şi controla reacţiile emoţionale, de a avea o 
conduită adecvată la situaţiile cu care vin în contact, de a rezista în faţa  circumstanţelor  cu 
caracter psihotraumatizant şi, nu în ultimul rând, capacitatea de a  conştientiza, accepta  şi 
controla pozitiv situaţiile neprevăzute, cum este cea a apariţiei cancerului mamar. Este clar 
faptul că o gândire pozitivă , o capacitate de focusare pe problemă şi puterea de redresare 
psihică individuală conduc spre o recuperare mai rapidă şi mai bună, spre reabilitare, cu 
rezultate pozitive, fără pericolul de recidivă sau deteriorare fizică, implicit moarte.  

In consecinţă, Psihicul este cel care generează Puterea de a interveni în reglarea 
organismului şi sistemului de percepţie a vieţii. 

Apariţia unor dezechilibre în sfera afectivă are influenţe directe în planul fizic dar şi în 
plan comportamental, ducând la dezvoltarea unor conduite dezadaptate. 

Afectivitatea aşa cum se  dezvoltă ea din copilărie, constituie un element hotărâtor în 
viaţa psihică a adultului de mai târziu – implicit fizic (cu rezonanţă în plan fizic) întrucât 
apariţia unor dereglări în sfera afectivă are consecinţe  deosebit de grave asupra celorlalte 
procese psihice, ducând la instalarea unui al doilea handicap: transferul  problemelor de 
ordin psihoafectiv în sfera fiziologică. 

Am constatat la un număr foarte mare de subiecţi existenţa carenţelor afective, puse pe 
seama lipsei de afecţiune din partea familiei, a problemelor intrafamiliale, a tensiunilor şi a 
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atitudinii în general, a refulării şi frustrării în anumite aspecte ale vieţii, a incapacităţii de 
redresare în urma traumelor psihice şi a managementului psihologic precar în situaţii de criza 
existenţială. 

Desele insuccese de care  au parte subiecţii, reprezintă o cauza a tulburărilor afective 
ale acestora, cu consecinţe în primul rând asupra eficientei activităţilor şi rezultatelor 
obţinute, iar în al doilea rând are loc implicarea la nivel somatoform, cu consecinţele de 
rigoare. 

Este extrem de important să nu se pună accent, în demersul recuperator, doar pe 
corectarea tulburărilor de ordin fizic. 

Este indicată adoptarea unor tehnici şi metode de terapie, cu aportul indiscutabil al 
subiectului în cauză, rolul principal al acestora constând în înlăturarea anxietăţii, 
negativismului, a stărilor psihice conflictuale, a sentimentelor de inferioritate, a restructurării 
gândirii în sens pozitiv cu consecinţe benefice în plan psihic. 

Toate acestea trebuie realizate în vederea adaptării individului la situaţiile de viaţă, 
întrucât este recunoscut rolul afectivităţii  în procesul general al stării de bine şi al modului 
de coping cu viaţa. 

Echilibrarea afectivă a personalităţii pacientului afectat constituie în fond, compensarea 
esenţială a deficitului său, în planul adaptării şi integrării sociale. Din aspectul practic al 
cercetării şi din studiile de caz efectuate pe bază de discuţie, observaţie şi testare – concluzia 
la care a ajuns dincolo de cifre şi statistică, este ca majoritatea subiecţilor suportă în plan 
organic, consecinţele incapacităţii controlului emoţional . Incapacitatea gestionarii stresului 
afectează latura psihică, cu transpunere în cea fizică, afectând sistemele fiziologice de 
reglare proprii organismului. 

 Concluzia personală în urma acestei cercetări este că incidenţa cancerului mamar este 
prioritar mai mare la subiecţii supuşi stresului psihic prelungit care acţionează în plan 
organic, spre deosebire de cauze ereditare, antecedente personale sau heredocolaterale.  

De asemenea, tulburările de ordin psihic care apar la impactul cu boala, au o incidenţă 
crescută la persoanele care prezentau deja un statut psihologic labil, cea mai mare parte 
dintre aceştia dezvoltând atacuri de panică, insomnii, comportament anxios şi nu în ultimul 
rând, depresie. Surprinzător este faptul că subiecţii proveniţi din medii rurale sau sociale cu 
nivel de trai mai scăzut, au “întâmpinat” boala în mod normal, acceptat ca pe o consecinţă a 
vieţii înşişi sau logică a comportamentului lor inadecvat în ce priveşte aspecte precum 
regimul de viaţă, gestionarea dependenţelor vicioase, statutului social şi financiar precar şi 
abia iîn ultimul rând, atribuind boala cauzelor  emoţionale. 

Putem concluziona că din studiul întreprins se confirmă ipoteza şi obiectivele iniţiale, 
respectiv demonstrarea legăturii dintre cauzele de ordin psihologic şi efectele lor în plan 
fiziologic. Se confirmă ipoteza conform căreia factorii care influenţează apariţia şi instalarea 
cancerului mamar deţin un procent copleşitor de 80% faţă de alte cauze care pot determina 
dereglări de gen în organism. 

Se confirmă astfel ipoteza conform căreia ar exista o legătură între stres şi consecinţele 
acestuia în plan fiziologic, respectiv cancer mamar. 

In concluzie, se certifică şi prin acest studiu, cercetările anterioare conform cărora 
emoţiile negative care afectează viaţa, somatizează în plan organic, manifestându-se prin 
boli sau dereglări care conduc iremediabil, înspre scăderea probabilităţii de existenţă. 
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