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Introducere 

 

Kinetoterapia, componentă a științei sportului și educației fizice, studiază 

acele mecanisme articulare și neuromusculare care pot  asigura persoanelor 

fizice  activităţi motrice normale.  

Deoarece în ultimii ani kinetoterapia a devenit un domeniu tot mai 

cunoscut şi foarte apreciat de către persoanele care au beneficiat de programele 

ei specializate, considerăm că programele specifice de tonifiere musculară şi 

stretching, contribuie la îndeplinirea lor. 

Un corp cu tonus bun şi bine proporţionat este considerat un simbol de 

sănătate şi de vitalitate. Un corp tonifiat este un corp ale cărui ţesuturiși organe 

sunt fortificate, este un organism rezistent, plin de vitalitate şi  energie. Un corp 

tonifiat presupune în primul rând un sistem neuro-muscular excelent, cu un bun 

tonus muscular, cu un sistem cardio-respirator sănătos, un sistem imunitar 

eficient, iar sintetizând toate acestea, este un organism care se bucură de o stare 

de sănătate bună. 

Astăzi, milioane de personae au descoperit beneficiile activităţii 

sportive. Numeroase studii au arătat că persoanele active care practică frecvent 

exerciții fizice sub diferite forme, au parte de o viaţă completă şi mult mai 

echilibrată,  ei fiind  într-o formă optimă şi beneficiind astfel, de o mai bună 

rezistenţă.  

Din acest considerent, programele de exerciții fizice folosite în 

kinetoterapie, atât în sens profilactic cât și în sens de recuperare fizică sunt tot 

mai recomandate deoarece, cu trecerea anilor omul petrece majoritatea timpului 

în poziţie aşezată şi preferă să se deplaseze  cu maşina mai mult decât să meargă 

pe jos, sau să urce cu liftul, în schimbul scărilor. 

Ţinând cont de cele de mai sus, considerăm că pe lângă programele de 

tonifiere despre care am vorbit, stretchingul poate intra în stilul de viață al 

persoanei și poate face diferența  dintre viaţa sedentară şi viaţa activă. Acesta 

contribuie la păstrarea elasticității  muşchilor, pregăteşte organismul pentru 

efort, facilitează trecerea de la inactivitate la acţiune şi ridică tensiunea 

musculară necesară activității care urmează. 

 

Motivarea alegerii temei 

 

Absolventă a programelor de kinetoterapie, cu o experiență de practicare a 

ocupației am considerat că aspectul profilactic al programelor de exerciții fizice 

este mai puțin studiat și evidențiat în literatura de specialitate, fapt care a 

determinat preocuparea pentru inițierea și a poi desfășurarea unor studii legate 

de acest aspect. 
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Motivaţia pentru această cercetare științifică este reprezentată de necesitatea 

și dorinţa mea de a contribui la găsirea unor programe specifice de tonifiere 

musculară şi stretching eficiente în reeducarea funcţională a persoanelor cu 

diferite afecţiuni.  

În opinia noastră tema abordată în demersul nostru științific este de  

actualitate, deoarece necesitatea personalizării programelor kinetice aplicate și 

în sens profilactic s-a evidențiat tot mai frecvent. 

De aceea am considerat ca necesară, realizarea unei cercetări  în vederea 

conceperii programelor speciale de  tonifiere musculară  şi stretching,    pentru 

subiecții cuprinși în cercetarea de bază, a prezentei teze. Aceste elemente 

constituie premisa în stabilirea conduitei terapeutice optime. 

 

Scopul lucrării 

Scopul, obiectivele și sarcinile  cuprind aspectele intervenției practice în 

vederea stabilirii celor mai eficiente programe de tonifiere musculară şi 

stretching în reeducarea funcţională a persoanelor cu diferite patologii.  

În ultima perioadă, kinetoterapia a devenit din ce în ce mai cunoscută 

fiind  foarte apreciată de persoanele care au beneficiat de programele ei 

specializate şi de aceea considerăm că programele specifice de tonifiere 

musculară şi stretching, contribuie la îndeplinirea lor. 

Tema abordată este de mare actualitate, deoarece din activitatea practică 

pe care o desfășor am constatat necesitatea programelor de kinetoterapie care  

includ exerciţii pentru tonifierea musculaturii în general și a celei afectate de 

traumatisme și patologii, adaptate fiecărui individ în parte, în funcţie de 

necesităţile sale.      

De aceea am considerat ca necesară realizarea cercetării de față care să 

evidențieze impactul programelor speciale de  tonifiere musculară  şi stretching  

concepute și aplicate la subiecții cuprinși în cercetarea de bază,  a prezentei 

teze.  

Datele obținute în cadrul cercetării preliminare împreună cu întregul 

tablou al aplicării programelor de mai sus, constituie elemente de bază pentru 

stabilirea conduitei terapeutice adecvate și optime.  

Considerăm că aplicarea unor astfel de programe cu atenția îndreptată 

atât spre îndeplinirea obiectivelor cât și a celor profilactice (secundară sau 

terțiară), susține actualitatea și importanța temei. 

Alegerea temei de cercetare pentru teza de față a fost și rezultatul 

activării în cadrul Cabinetului Brutinel Philippe, Hyeres, din Franța, ca 

specialist kinetoterapeut, poziție în care am avut ocazia să întru în contact cu 

persoane cu diferite patologii. 

În exercitarea ocupației mele mi-am dat seama de necesitatea acordării 

unei atenții mai mari profilaxiei, cu accent pe tonifiere, fapt care m-a determinat 

să studiez și să cercetez acest aspect. 
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PARTEA I. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEZEI 
 

CAPITOLUL 1.ASPECTE DE METODOLOGIA CERCETĂRII 

Cercetarea a respectat o serie de principii, toate fiind încadrate în  

principiul fundamental, specifice formelor de terapie enunţate de Hipocrate, 

după dictonul „Primum non nocere!” adică „Niciodata să nu faci rău!”1. 

 Studiul are o abordare interdisciplinară, desfăşurat în echipă, într-un 

cadru medical, în colaborare cu medicul şi cu subiecții vizaţi a fi studiaţi, aşa 

cum se face terapia specifică cu bune rezultate şi satisfacţii de natură 

profesională. 

1.1. Scopul  

Scopul principal al cercetării noastre este evidențierea efectelor  

programelor  speciale de tonifiere musculară și stretching  aplicate pentru 

recuperare fizică și profilaxie. 

1.2. Obiectivele și sarcinile cercetării  

Pentru o prezentare cât mai complexă şi semnificativă exemplificăm în 

tabelul  nr.1 obiectivele şi sarcinile cercetării, pentru realizarea tezei noastre. 

Tabelul nr. 1– Obiectivele şi sarcinile cercetării 

OBIECTIVE SARCINI 

O1. Creşterea ariei de 

cunoaştere specifică şi a 

competenţelor ştiinţifice 

domeniului 

S1.1. Studierea bibliografiei, organizarea şi 

sistematizarea cunoştinţelor din diferite baze de 

date de informare 

S1.2. Ordonarea fondului de date în vederea 

stabilirii bazelor teoretice şi metodice ale tezei 

S1.3. Studierea şi cunoaşterea cercetărilor similare 

din domeniu 

O2.Realizarea  unor 

discuţii cu specialiști din 

Educaţie fizică şi 

Kinetoterapie 

S.2.1. Dirijarea cercetării în raport de tematica 

abordată, planul lucrării şi condiţii specifice  

O3. Desfăşurarea  

cercetării 

S.3.1. Delimitarea cunoştinţelor teoretico-

metodice 

S.3.2. Prelucrarea cunoştinţelor privind diferite 

aspecte care acoperă  aria specifică de cercetare 

S.3.3. Stabilirea direcţiilor de evaluare  în cadrul 

intervenției kinetoterapeutice 

S.3.4.Elaborarea ipotezelor de cercetare 

S.3.5. Obținerea acceptului subiecţilor  și 

formarea grupurilor 

                                                 
1Cordun M. 1999 – Elemente de kinetologie medicala, p.22 
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S.3.6.Alegerea metodelorde cercetare 

O4. Stabilirea   

categoriilor de subiecţi 

G1 – subiecți cu atitudine scoliotică (feminin și 

masculin) 

G2 – subiecți cu atitudine lordotică (feminin și 

masculin) 

G3 – subiecți cu atitudine hiperlordotică (feminin 

și masculin) 

O5. Elaborarea 

sistemului de metode de 

evaluare și a sistemului 

de mijloace 

S.5.1. Alcătuirea sistemului de teste aplicate 

subiecților și a mijloacelor din componenta 

programelor profilactice 

S.5.2 Stabilirea şi organizarea spaţiului unde se va 

desfăşura cercetarea 

S.5.3. Planificarea în timp a cercetării noastre 

O6. Determinarea unor 

caracteristici 

psihomotrice 

S.6.1. Aplicarea probei miotonometriei în repaus 

și contractie, pentru determinarea tonusului 

muscular 

S.6.2. Aplicarea testului Schöber pentru bilanțul 

articular ; 

S.6.3. Aplicarea probei: distanța degete –sol 

pentru  bilanțul articular ; 

S.6.4. Aplicarea testului Stibor pentru bilanțul 

articular ; 

S.6.5. Aplicarea Testului  standard pentru 

măsurarea mobilității coloanei vertebrale din 

cadrul bateriei EUROFIT 

 

1.3. Etapele cercetării  

Activitatea de cercetare s-a desfăşurat în cadrul Cabinetului Brutinel 

Philippe, HYERES din Franţa,astfel: 

- etapa I = pregătire, 2 luni (în perioada 02.11.2015 -17.12.2015) 

- etapa II = evaluare, 4 luni (în perioada 06.01.2016- 15.05.2016) 

Astăzi se poate constata faptul că, fiecare subiect dorește de la 

organismul său o stare de normalitate și performanțe din ce în ce mai înalte, 

indiferent de vârsta lui și fără a-și face probleme în privința faptului că anumite 

rezultate nu sunt posibile decât datorită unui program de intervenție sistematică  

și eficientă de  pregătire musculară și articulară. 

Considerăm că, informațiile privind nivelul stadial al tonusului muscular 

și al mobilității articulare, constituie repere importante pentru conceperea și 

implementarea programelor speciale de profilaxie. Toate acestea pot fi 

componente importante ale unei strategii de intervenție, adaptate și 

particularizate la fiecare individ. 

Acest demers a constat în stabilirea conținuturilor conform etapelor  

următoare, din tabelul nr. 2. 
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Tabelul nr.2. Etapele cercetării 

ETAPA CONȚINUT PERIOADA OBS. 

I identificarea problematicii supuse 

cercetării și a aspectelor care vizează 

tema  

2-30.11. 2015  

II cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi 

sex ale subiecților  

1-7.12. 2015  

III stabilirea strategiei kinetoterapeutice 

necesar a fi aplicată 

8-10.12.2015  

IV conceperea programelor 12-17.12.2015  

V pregătirea materialelor / instrumentelor 

necesare testării 

6.01.2016  

elaborarea și pregătirea fișelor de 

înregistrare 

8.01.2016  

VI aplicarea programelor şi monitorizarea 

efectelor prin testări 

10.01 2016  

VII evaluarea finală a subiecților cuprinşi în 

cercetare 

6.04.2016  

VIII 

 

ordonarea rezultatelor obţinute  10.04.2016  

analiza rezultatelor şi interpretarea lor 13.04.2016  

elaborarea concluziilor și a 

recomandărilor privind unele programe 

de lucru 

15.04.2016  

concluzii şi recomandări desprinse în 

urma cercetării efectuate 

15. 05. 2016  

 

1.4. Metode şi tehnici de cercetare 

 1.4.1. Metode de culegere a datelor  

 Metoda documentării bibliografice 

 Metoda observaţiei 

 Metoda anchetei prin chestionar 

 Metoda de evaluare a tonusului muscular și a mobilității coloanei 

 vertebrale 

 Pentru evaluarea tonusului muscular am  folosit miotonometria care  

prezintă  tensiunea internă intrafibrilar muscular.  

 Miotonometria s-a realizat cu ajutorul miotonometrului Szirmay, figura 

nr. 2. 
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Figura nr. 2. Miotonometrul Szirmay 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tehnica de lucru cuprinde următoarele etape: capătul eliberat  al tijei, 

aparatului se dispune pe masa grupului muscular, în regiunea cea mai 

proeminentă, presiunea fiind realizată cu propria greutate a aparatului. 

 Se obțin două măsurători - una în stare de relaxare-musculară şi o alta în 

stare de contracţie. 

Evaluarea mobilității coloanei vertebrale 

Pentru evaluarea amplitudinilor de mișcare  a coloanei vertebrale am 

folosit: 

Testul Schöber este un test care evaluează mobilitatea coloanei 

vertebrale prin flexia anterioară a trunchiului pe copase din poziția 

stând.(figurile nr. 3 și 4) 

Figura nr. 3 Testul Schöber , poziția inițială 

 

 

Figura nr. 4. Testul Schöber , poziția finală 

 

Din poziția stând, subiectului  i se 

trasează un semn  la nivelul  liniei 

ce unește spinele iliace posterioare 

ale coloanei vertebrale L5, apoi  i 

se  mai fac încă două semne la 

5cm în jos și 10 cm în sus. 

Se execută  flexia trunchiului pe 

coapse, până când subiectul atinge cu 

degetele de la mâini vârfurile 

picioarelor, măsurându-se distanțele 

dintre semne. 
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În mod normal distanța între cele două repere crește cu 5 cm. Se va nota 

astfel, Schöber = 10/15cm. 

Distanța degete-sol: se evidenţiază  prin calcularea  distanței dintre sol și 

vârful mediusului după efectuarea unei flexii a trunchiului pe coapse și implicit 

a coloanei vertebrale.  

În exprimarea cifrică mișcările în plan sagital au următoarele amplitudini: 

- flexia: 120-1350 la care segmentul cervical contribuie cu 30-450 iar cel 

dorsal 45-500 și lombar cu 400. 

- extensia: 55-750 prin însumarea segmentului cervical cu cel dorso-

lombar. 

Testul Stibor se realizează astfel: se determină apofiza spinoasă a 

vertebrei sacrale S1 şi a vertebrei cervicale C7, măsurându-se distanța dintre 

cele două puncte, apoi se execută flexia trunchiului, distanța normală dintre 

cele două puncte fiind în creștere cu 10 cm (figura nr. 5). Din poziția stând, se 

execută flexia trunchiului înainte, măsurându-se  distanța dintre cele două 

puncte. Valorile de referință  fiind în mod normal în creștere cu 10 cm. 

Figura nr. 5. Testul Stibor 

 

 Testul standard pentru măsurarea mobilității coloanei vertebrale din 

cadrul bateriei EUROFIT: 

Poziție inițială: așezat 

Acțiune motrică:  îndoirea trunchiului înainte. 

Aprecierea se realizează prin măsurare și acordare de puncte. Punctele se 

acordă în cazul execuției corecte. Sunt considerate corecte execuțiile în care 

picioarele sunt apropiate și întinse în timpul măsurării. Se acordă două 

încercări; se ia în considerare rezultatul cel mai bun. Se acordă următoarele 

puncte corespunzătoare activității segmentare (tabelul nr.3). 

 

30 

cm 
10 cm 

TESTUL 

STIBOR 
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Tabelul nr. 3.Apreciere pentru testul standard de evaluare a mobilității 

coloanei vertebrale (Bateria Eurofitt) 

Apreciere Puncte  acordate 

atingere cu palmele 10 puncte 

atingere cu degetele 8 puncte 

atingere cu vârful degetelor 6 puncte 

sub 2cm între degete și podea 5 puncte 

de la 3-5 cm între podea și degete 4 puncte 

de la 6-10 cm între podea și 

degete 

3 puncte 

între 10-15 cm între podea și 

degete 

2 puncte 

mai mare de 15 cm între podea și 

degete 

1 punct 

 

1.4.2. Metode de prelucrare și prezentare a datelor  

 

 Metode statistico-matematice 

În prelucrarea numerică a datelor am folosit: 

- parametri care descriu tendinţa centrală: media aritmetică, mediana; 

- parametri care descriu împrăștierea: abaterea standard, variaţia sau 

dispersia și coeficientul de variație; 

- indicator al variabilității: amplitudinea; 

- test validare ipoteze: testul Student “t” 

- analiza dispersională unifactorială ANOVA   

- coeficientul de corelaţie Pearson   

 Metoda grafică 

Acestea constau în reprezentarea situaţiei existente, prin intermediul 

unor diagrame, pe segmente în raport cu o variabilă, sau prin variaţia unui 

indicator, în timp, spaţiu.  

Un grafic complet presupune o diagramă şi un titlu explicativ, precum şi 

câteva precizări minime, cum ar fi legendă explicativă, care să ușureze  

transmiterea informaţiei prin imagine.  

Realizarea efectivă a diagramei se poate face prin intermediul unui 

produs informatic, de tip grafic, în Excel.  

Această procedură metodică constă în vizualizarea şi controlul pe 

parcursul pregătirii. Afișând reprezentarea grafică, pe diferite planșe se pot 

vedea progresele sau stagnările în pregătire, pe baza testelor de verificare. 

Fiecare test aplicat pe parcursul evaluării reprezentat grafic dă o imagine 

mai completă stadiului valoric atins de subiect, a progresului sau regresului 

făcut. 
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      1.5. Subiecții participanți la cercetare  

Cercetarea efectuată  pe parcursul studiului a cuprins un număr de 10 

subiecţi din ambele sexe (6 feminin și 4 masculin) pacienți din cadrul 

Cabinetului Brutinel Philippe Hyeres, din Franța unde activez ca și 

kinetoterapeut, în trei atitudini deficitare: scoliotici, lordotici și hiperlordotici, 

prezentați în tabelul nr. 4: 

- Grupul 1 – atitudine scoliotică (2 feminin și 1 masculin)  

- Grupul 2 –atitudine lordotică  (2 feminin și 2 masculin) 

- Grupul 3 – atitudine hiperlordotică (2 feminin și 1 masculin)  

Tabelul nr.  4 Subiecții cuprinși în cercetare 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Vârsta Diagnostic Sexul 

1. A.M 17 Atitudine scoliotică F 

2. A.G 19 Atitudine scoliotică F 

3. B.D 19 Atitudine scoliotică M 

4. C.A 20 Atitudine lordotică F 

5. C.K 25 Atitudine lordotică F 

6. I.L. 29 Atitudine lordotică M 

7. M.A 33 Atitudine lordotică M 

8. N.U. 36 Atitudine hiperlordotică F 

9. P.T. 40 Atitudine hiperlordotică F 

10. Y.G. 40 Atitudine hiperlordotică M 

 

1.6. Mijloace aplicate  

În vederea realizării cercetării noastre, am folosit programe cu 

conținuturi de mijloace specifice de tonifiere musculară și de stretching cu 

aplicație asupra organismului persoanelor din grupul supus analizei. 

Exerciţiile concepute şi aplicate în ședințele de recuperare şi readaptare 

psihomotrică au cuprins mijloace specifice kinetoterapiei și gimnasticii pentru 

refacerea tonusului muscular și a mobilității articulare. 

Pe parcursul ședințelor din perioada alocată cercetării am utilizat 

mijloace selectate pentru recuperarea deficiențelor coloanei vertebrale, dar și 

în sens profilactic, pentru organism în ansamblu.  

Acest tip de programe conțin mijloace  care acționează uneori pe direcții 

diferite, iar menținerea formei fizice și implicit combaterea sedentarismului 

prin anumite exerciții comportă aceleași demersuri pentru evitarea 

consecințelor nefaste.  
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CAPITOLUL 2. DELIMITĂRI PRIVIND  PRINCIPALELE 

CONCEPTE ALE  PROGRAMELOR DE TONIFIERE MUSCULARĂ 

ŞI STRETCHING LA DIFERITE TIPURI DE PROFILAXIE 

 

2.1. Noțiuni privind tonusul muscular  

Tonusul muscular, corespunde “stării de tensiune permanentă a 

activităţii musculare de lungă durată, cu consum redus de oxigen”(Drăgan, 

1981)2,  sau din alt punct de vedere “activitatea fundamental specifică realizată 

de relaţiile tip (“feed–back”) a sensibilităţii proprioceptive, sub controlul 

structurilor de tip reticular”.(Drăgan, 1981)2 

Tonusul muscular este starea de contractie parțială a mușchilor și are ca 

scop menținerea posturii și a echilibrului. 

Literatura de specialitate prezintă trei tipuri de tonus muscular conform 

figurii nr. 6. 

                   Figura nr. 6. Tipuri de tonus muscular 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Nivelul tonusului muscular are o importanță deosebită deoarece, spre 

exemplu, atitudinile/deficiențele posturale din copilărie sau adolescenţă 

nediagnosticate şi necompensate corespunzător determină degradarea 

degenerativă a aparatului locomotor la adult. 

Cauzele degenerative ale aparatului locomotor sau a aparatelor 

condiţionale posturale sunt  determinate de indicatori funcţionali şi organici 

                                                 
2Drăgan I., si colab.(1981) - Cultura fizică medicală p 46 
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(figura nr.7). Reducerea deficitelor funcţionale sunt bazate pe programe de 

recuperare având la bază relaţiile care asigură acţiunile motrice reale. 

Considerăm corecte afirmațiile conform cărora dezechilibrele musculare 

de postură şi orientare sunt determinante pentru reducerea activităţii 

funcţionale, a mişcărilor neuniforme şi de suprasolicitare. 

Înaintea acestor exerciţii se impune aplicarea unor exerciţii de stretching, 

iar optimizarea activităţii posturale şi alinierii se bazează pe acţiunea sintetizată 

pe zone. Pentru creşterea mobilităţii articulare  se urmărește îmbunătățirea și 

obţinerea unghiurilor funcţionale de mişcare, precum și redobândirea întregii 

amplitudini de mişcare, simultan cu menținerea / redobândirea elasticității 

musculare. 

Figura nr. 7. Cauze generatoare a deficitului de mobilitate articulară  
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În mod normal, reducerea deficitului de mobilitate are la bază aplicarea 

diferitelor metode  și există mai multe tipuri de acţiuni  articulare: 

- acţiuni  care impun mişcări de elongaţii corrective; 

- acţiuni care determină reducerea tonusului muscular ca urmare a 

poziţiilor de stretching pasivo-activ; 

- acţiuni bazate pe ambele variante prin cuplare asistată. 

Este cunoscut că nivelul mobilității articulațiilor este dependent de 

nivelul forței mușchilor care angrenează segmentele care se “unesc” în acea 

articulație. 

Din punct de vedere biologic, forţa reprezintă acea calitate motrică ce 

permite deplasarea în spaţiu, mobilizarea unui segment în raport cu altul, 

învingerea unei rezistenţe externe sau după caz, stabilizarea pârghiilor corpului. 

Forţa depinde de mai mulţi parametri: 

- diametrul de secţiune a muşchiului: există o corelaţie foarte strânsă între 

diametru (suprafaţă de secţiune) şi hipertrofie musculară. 

- numărul de unităţi motorii active: experimental s-a constatat că la 

subiecţi sănătoşi, nu la cei supraantrenati, în contracţie cu forţă maximă 

se ajunge la 70% din totalul unităţilor motorii active. 

- frecvenţa impulsurilor nervoase: muşchii posturali se găsesc în 

contracţie tonică posturală şi primesc între 5 şi 25 impulsuri pe secundă. 

- sincronizarea activităţii unităţilor motorii active: creşte paralel cu 

antrenamentul; la  neantrenaţi procentul este de circa 20%, în timp ce 

subiecţii antrenaţi sincronizează până la 80%. 

- mărimea unităţii motorii: unitatea motorie variază ca dimensiune. 

Unităţile motorii mici au prag de excitabilitate mic, deci vor fi recrutate 

primele, dar activitatea lor determină tensiunea musculaturii slabe. În 

timp se recrutează unităţi motorii tot mai mari astfel, prin recrutarea 

unităţilor motorii tot mai mari, forţa dezvoltată este tot mai mare. 

- raportul forţă - viteză: dacă scurtarea este rapidă forţa dezvoltată în 

muşchi scade, iar dacă alungirea este rapidă aceasta  creşte. De obicei  

rapiditatea  muşchiului de a se contracta este reprezentată de raportul de 

1/20 secunde, iar dacă se aplică o anumită încărcare, viteza va scădea 

paralel cu creşterea greutăţii. 

- raportul forţă - lungime: dacă muşchiul este alungit peste lungimea 

tisulară normală, adică peste limita fiziologică structurală va rezulta 

paradoxal o forţă scăzută. S-a constatat că la lungirea unui muşchi la de 

trei ori lungimea de echilibru, se produce ruptura. Dacă muşchiul este 

scurtat se va produce  contractură, dar mai mică. 
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2.2. Generalități privind conceptul de profilaxie  

Susținem opinia autoarei V. Grigore (2007) conform căreia “profilaxia, 

concept de vechime apreciabilă, care a cunoscut în ultima vreme numeroase 

actualizări și dezvoltări, reprezintă una dintre preocupările importante ale mai 

multor țări, prin factorii responsabili în acest sens (guvern, familie, societatea 

civilă, etc.)”3. 

Studiile legate de importanța profilaxiei evidențiază legătura dintre aceasta, 

diferitele tipuri de medicină și domeniul educației fizice, ca parte a sistemelor 

de educație. Astfel strategiile care se elaborează trebuie să vizeze cele trei 

direcții: individul, grupul/populația și social-ocupaționalul. 

Studiile au stabilit nivelele de intervenție profilactică, prin programe 

specifice: 

- profilaxie primară 

- profilaxie secundară 

- profilaxia terțiară. 

La aceste tipuri de profilaxie, scopul este diferit, de la evitarea apariției bolii 

la nivel de individ și scăderea incidenței acesteia (profilaxie primară), la 

depistarea precoce și evitarea consecințelor privind incapacitatea și evoluția 

bolii (profilaxie secundară) și evitarea handicapului și a incapacității complete 

(profilaxie terțiară). Lipsa de activitate motrică are la bază o cauzalitate de 

maximă importanţă a sănătăţii naţionale reprezentând cauzalitatea celor mai 

multor afecţiuni de natură cronică.  

Kinetoterapia, cu toate aspectele ei de prevenţie, terapie şi recuperare, 

realizează prin esenţa ei, o abordare holisică a individului, pentru creşterea 

volumului funcţional şi amplificarea vieţii calitative. 

Având în vedere tema noastră de cercetare și mai ales grupul de subiecți 

supus analizei, în încercarea noastră apelăm la kinetoterapie în sens  terapeutic 

și de recuperare – reabilitare cu aplicarea “metodelor și mijloacelor care vizează 

terapia în sine ” și “tratarea deficienţelor funcţionale dobândite în urma unor 

boli sau traumatisme, de reeducare, readaptare şi reinserţie socială, urmărind 

restabilirea cât mai deplină a capacităţilor funcţionale reduse sau 

pierdute. (Cordun M., 1999)4 

Ştiinţa antrenamentului medical (SAM), corespunde  “bazelor teoretice 

pentru o indicaţie corectă în probleme ale performanţei fizice la sănătoşi şi 

persoane cu boli cronice”(Sbenghe T., 2000)5. 

 Obiectivul SAM constă în stabilirea unei stări optime de sănătate, adică 

o bună rezistennţă şi forţă, ca urmare a realizării prin  modificări direcţionate 

cu ajutorul antrenamentului de lungă durată asupra activităţii  morfologice, a 

organelor şi sistemelor specifice.  

                                                 
3 Grigore V. (2007) - Exercițiul fizic factor activ pentru prevenirea îmbătrânirii și instalării bolilor 

degenerative, p. 19 
4Cordun M. (1999) –Elemente de kinetologie medicală, p 14. 
5 Sbenghe T. (2000) - Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare p.32. 
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Tratamentul bazat pe acţiuni motrice reprezintă etapa principală în 

profilaxia deformaţiilor coloanei vertebrale. 

Majoritatea programelor kinetoterapeutice urmăresc readucerea 

pacientului la starea  iniţială de activitate. În realitate acţionează o echipă 

interdisciplinară în care membrii săi au drept scop creşterea acţiunilor vieţii 

pacienţilor,  readucerea organismului la indicatorii funcţionali anteriori. 

Având în vedere complexitatea intervenţiei pentru inducerea unei  stări 

de sănătate bune, este necesar ca specialistul în kinetoterapie să cunoască, să  

aleagă și să stabilească cele mai importante obiective generale şi specific pentru 

aplicarea programului  kinetoterapeutic personalizat pentru fiecare pacient. 

Kinetoprofilaxia, considerată ca şi parte integrantă şi ramură de 

avangardă a terapiei prin mişcare, constituită pe axioma unanim acceptată în 

ştiințele medicale conform căreia „este mai uşor să previi decât să tratezi”6 

(Crăciun,M., 2002), kinetoprofilaxia studiază procesul de optimizare a stării de 

sănătate şi de prevenire a îmbolnăvirii, organismului uman, cu ajutorul 

exercițiilor fizice. 

 Kinetoprofilaxia, după Sbenghe T., (2002), este aplicarea exercițiilor 

aerobice pe principiile ştiinței antrenamentului medical. Ea se aplică:  

 - omului sănătos, pentru a-l feri de boli sau de apariția sindromului de 

decondiționare fizică (profilaxie primară sau de gradul I); 

- omului vârstnic, la care decondiționarea a apărut, pentru a-l feri de 

agravarea şi organicizarea ei (profilaxie secundară, sau de gradul II);  

- omului bolnav (cu boli cronice), pentru a-l feri de apariția unor agravări 

sau complicații ale acestor boli (profilaxie terțiară, sau de gradul III).  

Kinetoprofilaxia are ca scop:  

- întărirea stării de sănătate;  

- mărirea rezistenței naturale a organismului față de agenții patogeni din 

mediul extern;  

- stabilirea unui echilibru psiho-fizic normal între organism şi mediu;  

- pentru copii, obiectivul cel mai important constă în asigurarea 

condițiilor pentru creşterea şi dezvoltarea normală şi armonioasă a 

organismului şi, implicit, prevenirea apariției deficiențelor fizice şi a contactării 

unor boli care le-ar putea afecta dezvoltarea normală.  

Kinetoprofilaxia secundară are ca obiective: educarea bolnavilor cu 

afecțiuni cronice evolutive; formarea comportamentului motric adecvat 

(posturi şi mişcări în  timpul exercitării profesiunii şi înafara acesteia) pentru 

stoparea sau diminuarea evoluției bolii sau deficienței. 

Kinetoprofilaxia primară şi secundară în deviațiile scoliotice 
Scoliozele sunt deviații ale coloanei vertebrale în plan frontal care 

constau dintr-o curbură parțială sau totală sau dintr-un sistem ce cuprinde două 

sau mai multe curburi orientate în sens contrar. Deviația laterală este însoțită în 

                                                 
6 (Crăciun,M., 2002)- Kinetoprofilaxie, p.48 
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unele situații de torsionarea corpurilor vertebrale spre partea convexității 

curburii, de accentuarea unghiului posterior al coastelor şi de apariția gibozității 

vertebro-costale care este mai accentuată posterior de partea convexității 

curburii şi mai puțin accentuată anterior de partea concavității curburii.  

Ca urmare a acestor modificări toracele ia o formă ovalară/oblică,  

producându-se asimetrii esențiale ale elementelor centurii scapulare (umeri 

asimetrici, omoplați asimetrici) şi ale centurii pelviene. Bazinul şi şoldurile 

devin asimetrice față de planul transversal.  

Scoliozele pot fi determinate de cauze diferite:  

- predispozante: vârsta pubertății, sexul feminin, puseurile de creştere 

accelerată în înălțime, laxitatea articulară; 

- favorizante - declanşatoare: tulburările de nutriție, tulburările nervoase, 

sedentarismul şcolar, oboseala, boli care debilitează organismul. 

Din cele prezentate până acum, putem susține că scolioza reprezintă deviația 

laterală a coloanei vertebrale, cu convexitate spre stânga/dreapta care determină 

asimetrii de partea convexității la nivelul umărului și șoldului și implicit a 

concavității. Umărul din partea convexității curburii dorsale este ridicat și cel 

de partea concavității este coborât. Asimetriile întâlnite la nivelul șoldului sunt: 

șold coborât de partea convexității și ridicat de cea a concavității. 

Mijloacele kinetoprofilaxiei folosite în corectarea scoliozelor compensate 

țin de folosirea principiului corectiv potrivit căruia este nevoie de punerea în 

poziție corectivă (tratamentul de poziție) a uneia dintre curburi şi lucru dinamic 

corectiv cu cealaltă curbură.  

Mijloacele folosite:  

- Exerciții statice: folosind poziții corective şi hipercorective precum și  

poziții derivate din: stând, aşezat, pe genunchi, culcat şi atârnat care vor fi 

realizate prin ridicarea umărului de partea concavității dorsale,  prin ridicarea 

membrului superior de aceeaşi parte (lateral, oblic, sus) şi a şoldului de partea 

convexității lombare  

-  Exercițiile dinamice vor fi constituite din: exerciții de trunchi, înclinări 

laterale de partea convexității curburilor, rotații de partea concavității 

curburilor, extensii totale de trunchi, circumducții de partea convexității dorsale 

şi lombare, alternativ executate și prin mişcări executate de membrul inferior 

peste orizontală;  

- Exerciții cu rezistență manuală concentric şi în segment propriu de 

contracție pentru musculatura de partea convexității, excentric şi în afara 

segmentului pentru musculatura de partea concavității;  

-  Exerciții asimetrice cu membrele superioare şi inferioare;  

-  Exerciții cu obiecte portative (bastonul de gimnastică şi mingi de diferite 

forme şi structuri);  

-  Exerciții la banca de gimnastică, bârna joasă; 
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-  Exerciții aplicative: cățărare, echilibru, mers corectiv şi mai ales târâre 

joasă din poziția pe genunchi cu sprijin pe palme cu trunchiul sub orizontală cu 

brațul şi piciorul de aceeaşi parte.  

 Asocierea tuturor tipurilor de exerciții cu exerciții de respirație rămâne un 

aspect esențial pentru bunul mers al evoluției favorabile a recuperării în cazul 

scoliozelor. 

În afara utilizării exercițiilor fizice ca mijloace de corectare şi prevenire a 

agravării, ca indicații metodice recomandăm:  

- evitarea pozițiilor  de sprijin unipodal;  

- purtarea servietei pe rând în fiecare mână;  

- evitarea suprapurtării unei greutăți unilateral;  

- autocontrolul poziției în banca şcolară/birou, având ambele coate 

  sprijinite pe pupitru şi evitând înclinarea coloanei;  

- sprijinul pe scaun să fie repartizat egal pe ambele coapse;  

- să nu abuzeze de odihna pe o singură parte;  

- practicarea stretchingului sau a înotului procedeul bras. 

Kinetoprofilaxia secundară a deviațiilor lordotice 

 Lordozele sunt deviații ale coloanei vertebrale în plan sagital cu 

convexitatea îndreptată anterior. După regiunea în care sunt localizate, putem 

vorbi de lordoze tipice şi lordoze atipice. Lordozele tipice sunt cele localizate 

în regiunea lombară, unde există o curbura fiziologică cu convexitatea situată 

anterior. Lordozele atipice se localizează în regiunea dorsală, sau cuprind 

întreaga coloană vertebrală formând o lordoză lungă.  

Lordozele sunt generate de cauze:  

a. predispozante (sexul feminin, tipul morfologic infantil, abdomen 

proeminent, bazin înclinat mult înainte sub orizontală);  

b. favorizante (creşterea rapidă şi exagerată în înălțime, debilitatea fizică, 

obezitate);  

c. declanşatoare (modificări morfo-funcționale ale elementelor coloanei 

vertebrale în sens lordotic).  

Pentru a deosebi o atitudine lordotică de o lordoză adevărată se folosesc 

probe funcționale care constau din următoarele exerciții:  

a) culcat dorsal cu brațele sus, capul spre scara fixă, mâinile de ultima 

șipcă apucat, ridicarea picioarelor și trecerea lor peste verticală până când 

picioarele ating podeaua; 

b) așezat cu spatele rezemat de un plan vertical, brațele sus la un lat de 

palmă distanță de plan. Fixarea coloanei vertebrale de planul vertical prin 

contracția mușchilor abdominali şi fesieri și păstrarea poziției cu picioarele 

întinse și apropiate.  

Mijloacele kinetoprofilactice: 

-  exerciții de contracții izometrice pentru a fixa bazinul şi coloana 

lombară pe sol facilitând contracția psoasului-iliac; 
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- exerciții de flexie a coapsei/- selor pe trunchi, din diferite poziții de 

plecare; 

- exerciții de ridicare a trunchiului din poziții inițiale diferite; 

- exerciții pentru mușchii abdominali, din poziții inițiale diferite; 

- pentru fixarea trunchiului pornim din poziția cu trunchiul ridicat şi 

sprijinit la 450 şi de aici continuăm flexia până la verticală. Peste verticală, 

spre coapse, abdominalii nu se mai contractă căci trunchiul este atras de 

forța de gravitație. Modul de mai sus de contracție a abdominalilor este 

concentric;  

- de la verticală, din aşezat cu picioarele fixate, extindem trunchiul, 

menținându-l să nu cadă, prin contracția abdominalilor;  

Exercițiile prezentate mai sus pot fi îngreunate prin diverse poziții ale 

membrelor superioare: cu mâinile pe şold, pe umeri, la ceafă, întinse sus, 

întinse sus cu un obiect ținut în mâini. Stabilirea corectă a obiectivelor care  

ghidează  kinetoterapeutul în alegerea celei mai bune modalităţi de 

îndeplinire a lui,  plecând chiar de la alegerea celui mai indicat exerciţiu cu 

referire la: poziţia de plecare, tehnicile kinetice, elemente 

facilitatorii/inhibitorii şi a dozării  efortului. Suntem de acord cu 

sistematizarea mijloacelor folosite în kinetoterapie prezentată de noi sub 

forma figurii nr. 8. 

Figura nr. 8. Mijloacele folosite în kinetoterapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre cele mai importante și cel mai frecvent folosite mijloace specifice 

sunt exercițiile fizice. Acestea pot fi folosite singure (grupate în programe de 

exerciții) sau în combinații cu alte mijloace. 

MIJLOACE 

SPECIFICE NESPECIFICE 

-exerciții fizice 

-masaj 

-ergoterapie 

-posturări. 
 

-agenți fizici naturali: apă, 

aer, lumină, nămol 

-agenți electrici și magnetici 

-alți agenți: antrenament 

psihic 
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Literatura de specialitate definește exercițiul fizic drept “actul motric 

repetat sistematic, care constituie mijlocul principal de realizare a sarcinilor 

educației fizice și sportului”(Nicu, 1974)7 

Conform opiniilor V. Grigore (2007), exercițiul fizic este “act motric 

planificat și repetat sistematic folosit de regulă pentru formarea sau 

consolidarea unor deprinderi motrice, pentru dobândirea și dezvoltarea de 

abilități, cunoștințe, competențe tehnice specific unor ramuri sportive ori 

lucrului la aparate, în vederea dezvoltării armonioase, obținerii ori menținerii 

sănătății”8 

Exerciţiul fizic aplicat  în ședințele de kinetoterapie stabilite se poate 

efectua prin folosirea forțelor, astfel: 

- exerciții pasive,  prin forțe mobilizatoare externe din partea 

kinetoterapeutului sau diverse aparate; 

- exerciții active, prin forța internă, proprie a subiectului; 

- exerciții pasiv-active, în care forțele se combină, din exterior și din 

interior; 

- exerciții activ-pasive, tot prin forțe combinate, dar primele vin din partea 

subiectului și apoi intervine kinetoterapeutul. 

Aceste tipuri de exerciții necesită anumite condiții și anume: 

- cunoașterea diagnosticului  pacientului; 

- câștigarea încrederii pacientului pentru programul ce urmează a fi 

aplicat; 

- alegerea celor mai bune poziții din punct de vedere al confortului celor 

doi implicați în acțiune; 

- executarea mișcărilor să se efectueze cu amplitudine maximă, lent și 

repetat în direcția normală a mișcărilor în articulația vizată; 

- aplicare tehnică corectă a prizelor și contraprizelor pe diferite articulații, 

segmentul distal – proximal; 

- antrenarea succesivă, conform axelor de mișcare, a articulațiilor 

corpului; 

- nedepășirea pragului durerii al pacienților supuși exercițiilor; 

- antrenarea prin masaj și/sau creme încălzitoare a mușchilor ce urmează 

a fi mobilizați. 

Exercițiile fizice active presupun intervenția nemijlocită a pacientului în 

efectuarea contracțiilor musculare repetate, iar acestea pot fi clasificate în:  

- exerciții statice: atunci când contracțiile musculare repetate se efectuează  

fără deplasarea segmentelor articulare; 

- exerciții dinamice: atunci când contracțiile musculare repetate se 

efectuează  cu deplasarea segmentelor articulare. 

                                                 
7 Nicu A., 1974, Terminologia educației fizice și sportului, Editura Stadion, București, p. 38 
8 Grigore V, 2007. Exercițiul fizic – Factor activ pentru prevenirea îmbătrânirii și instalării bolilor 

degenerative, p 64 
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Exercițiile statice constau în contracții izometrice prin care se urmărește 

menținerea voluntară a unor poziții corecte sau corective, iar pe toată durata lor 

lungimea fibrei musculare ramâne constantă și tensiunea musculară crește. 

Aceste exerciții duc la creșterea forței musculare, iar practicarea lor are efecte 

pozitive și este recomandată. 

Exercițiile dinamice constau în contracții izotonice, iar pe toată durata 

lor lungimea fibrei musculare se modifică și tensiunea musculară rămâne 

constantă. 

În ședințele de recuperare și de corectare a deficiențelor fizice se folosesc 

exerciții active libere, dar și cu rezistență. 

Exercițiile active libere constau din mișcări voluntare efectuate fără 

intervenții exterioare și cuprind atât mobilizări segmentare – efectuarea 

mișcărilor se realizează în planurile și axele articulațiilor, cât și exerciții utilitar 

aplicative: mers, alergare, aruncări și prinderi, transport de greutăți, târâre, 

echilibru, cățărări și escaladări. 

Exercițiile active cu rezistență constau din mișcări voluntare efectuate cu 

intervenția rezistivă a unor forțe exterioar, cu valori mai mari sau mai mici 

decât forța mobilizatoare. De aceea, grupele musculare agoniste care 

acționează împotriva rezistenței externe depun un efort de învingere, astfel: 

- mișcarea este de tip concentric, atunci când mușchii agoniști înving 

rezistența externă și aceasta se execută la comenzile: trage sau împinge; 

- mișcarea este de tip excentric, atunci când mușchii agoniști deși se 

contractă sunt învinși de rezistența externă și aceasta se execută la 

comenzile: rezistă sau impinge. 

În funcție de volumul grupelor musculare, de ritmul dar și de intensitatea 

contracțiilor care se succed, exercițiile fizice dinamice determină intensificarea 

circulației, respirației și digestiei, funcții care sunt stânjenite de deficiențele 

fizice segmentare sau globale. 

Indiferent de localizare un program corect de recuperare a deficiențelor 

fizice  trebuie să fie conceput atât cu exerciții statice cât și cu exerciții dinamice, 

cu efect direct asupra funcției respiratorii. 

Aplicarea exerciţiilor dintr-un program va fi alternată cu frecvente mişcări 

de respiraţie şi relaxare. 

 Deosebit de folositoare  sunt exerciţiile de redresare pasivă şi pasivo-

activă, efectuate la scara fixă, la perete şi, mai ales, în faţa oglinzii. 

 În cazul atitudinilor deficiente ale coloanei vertebrale, trebuie ca 

pacientul să fie învățat să stabilească poziţia corectă, prin autocontrol continuu, 

datorită percepțiilor diferitelor posturi, informațiilor primite de scoarța 

cerebrală pe căile eferente și a deciziilor elaborate și transmise efectorilor 

(mușchi care se contractă/relaxează). 
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2.3. Noțiuni definitorii ale  programelor de tonifiere musculară 

 

Din punct de vedere al aplicațiilor  practice pentru programele de 

tonifiere musculară trebuie să luăm în considerare ca reper caracteristicile  

contracţiei musculare. 

Ca activitate, în opinia majorității specialiștilor, contracția este analizată 

sub trei categorii: 

 contracţie izometrică – în care tensiunea internă creşte fără să se 

modifice lungimea fibrei musculare; 

 contracţia izotonică – în care lungimea fibrei musculare se modifică 

producându-se mişcări articulare, tensiunea muşchiului fiind 

cvaziconstantă pe parcursul mişcării, iar forţa musculară scade pe 

parcurs; 

 contracţia izochinetică – care  reprezintă o contracţie dinamică în care 

viteza este reglată cu rezistenţa, astfel încât să fie permanent 

proporţională cu forţa dezvoltată, deci rezistenţa urmăreşte variaţiile 

lungimii fibrei. 

Rezistenţa muşchiului este disponibilitatea de execuţie a unui efort prin 

exerciţiile și/sau activitatea musculară,  pe o perioadă mai lungă de timp, sau 

capacitatea de a susţine o contracţie. 

Rezistenţa muşchiului este disponibilitatea de bază indispensabilă 

procesului de recuperare, putând deveni mai importantă decât forţa propriu-

zisă. De obicei testarea rezistenţei musculare se face cu 15 - 40% din forţa 

maximă sau cu numărul repetărilor  posibile fără încărcare continuă. 

Atât exercițiile de coordonare cât și programele din care fac parte trebuie să 

respecte principiile de gradare a dificultății lor (V. Grigore, 2003)9. Aceste 

principii se referă la planuri, axe, sensuri ale mișcării și număr de segmente 

care realizează mișcările respective. La acestea se adaugă și unele recomandări. 

Efortul fizic reprezintă un stres complex pentru organismul care nu este  

adaptat la el şi depinde de: nivelul de la care se pornește, volumul și programul 

de intervenție și conținutul acestuia, scopul aplicării programului respectiv și 

perspectiva abordării. 

Structura unei ședințe de recuperare/pregătire  (figura nr. 9) pentru creșterea 

capacității de efort fizic și caracteristicile acestuia sunt: 

- încălzirea (pregătirea pentru efort) 5-15 minute cuprinde exerciţii 

generale, lente, fără efort mare; 

- partea fundamentală, adică perioada efortului propriu-zis, în care 

exercițiile se execută în ritm, tempo și dozare mai mare (serii și număr 

de repetări), sunt adaptate patologiilor și scopului pentru care sunt 

aplicate; 

                                                 
9 Grigore V., 2003, Gimnastica. Manual pemtru cursul de bază, Editura Bren, București, p. 47 
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- partea de încheiere/de liniștire și trecere treptată spre repaus - aceasta 

durează 5-10 minute. Mișcările sunt uşoare, mersul este  relaxat și 

cuprinde mişcări respiratorii. Această a treia fază este obligatorie datorită 

vasodilataţiei , tulburărilor de ritm şi stării de lipotimie. 

 Rolul acestei a treia părți este de scădere treptată a tahicardiei, de stabilizare 

a tensiunii arteriale, de disipare (pierdere) a căldurii acumulate prin efort şi de 

„spălare" a metaboliţilor acizi acumulaţi în muşchi prin contracţii. 

Figura nr. 9 Structura unui program de recuperare – reeducare 

funcțională 

 
Efectele antrenamentului pentru creșterea capacității de efort fizic: 

 creşte capacitatea psihică de efort şi încrederea în sine; 

 se reduce activitatea cardiacă, scade tensiunea arterială mai ales cea 

sistolică ameliorând condiţia cardiacă a ventriculului stâng; 

 se amplifică activitatea alveolo-capilară; 

 se reduce vascularizarea; 

 se amplifică importanţa oxigenului din sânge; 

 creşte respiraţia celulară; 

 scade ţesutul adipos; 

 creşte masa musculară 

Evaluarea şi recuperarea presupune participarea totală a pacientului. Are un 

puternic caracter subiectiv şi presupune un mare efort de concentrare pentru că 

subiectul oboseşte repede. Începerea reeducării senzoriale poate să se facă doar 

dacă pacientul percepe vibraţia în zona anesteziată, fără să privească această 

zonă. 

 

2.3.1. Tehnicile de facilitare neuromusculară proprioceptivă 

Facilitarea neuromusculară proprioceptivă, cunoscută sub acronimul 

FNP, constă într-o terapie fizică dezvoltată după al II-lea razboi mondial pentru 

ajutarea soldaților care sufereau de tulburări neurologice.  

Tehnicile utilizate s-au răspândit între anii 1960-1970 pentru a ameliora 

supletea şi amplitudinea mişcărilor, atât la persoane suferinde cât şi la  sportivi. 

Exerciţiile din cadrul FNP sunt în ziua de astăzi foarte populare în sportul de 
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înaltă performanță,  datorită accesibilității lor și condițiilor materiale reduse pe 

care le necesită. 

Aceste tehnici se bazează pe posibilitatea impulsului nervos de a ușura 

trecerea unui alt impuls de la nivelul unei sinapse, care poate ajunge la aceeași 

sinapsă simultan sau într-un scurt interval de timp. 

Tehnicile constau din : 

- Contact manual – care se realizează fie prin presiune (stimulează 

proprioceptorii din mușchi), fie prin prize (stimulează proprioceptorii 

de la nivelul structurilor articulare) ; 

- Comenzi și comunicare ; 

- Întinderea mușchiului cu rotația segmentului; 

- Rezistența maximă ; 

- Succesiunea contracțiilor musculare ; 

- Secvențialitatea pentru întărire ; 

- Mișcări de decompensare. 

Facilitarea exercitiului fizic este posibilă și fără ajutorul unui partener, 

datorită folosirii  obiectelor și instrumentelor specifice. Acestea combinate cu 

stretchingul au dublă eficacitate, sunt ușor de utilizat și foarte interesante pentru 

că acționează asupra zonelor corpului care suferă de tensiuni musculare. 

Fiecare dintre ele oferă un câmp larg de aplicare, dar permite de asemenea,  

focalizarea asupra unui punct care este sensibil în mod particular. 

Tehnicile active cuprind:alegarea ușoară, de relaxare;  înotul și  exerciții 

de stretching. 

Tehnicile pasive - asociate manevrelor de întinderi musculare pot  

cuprinde:  

- aplicarea recelui: o răcire ușoară a articulațiilor sau a mușchilor 

solicitați timp de 15 minute, s-a dovedit a fi foarte prețioasă;  după faza de efort  

se poate folosi : burete, gheață sau săculeți criogenici ținuți la 5 grade. 

- hidroterapia sau alternarea caldului cu recele; aceasta este tehnica de 

recuperare care are de asemenea, multe avantaje la sfârșitul unei ședințe de 

reeducare. Structurile solicitate arată o discretă creștere a vascularizării lor, 

relaxându-se musculatura învecinată.  Aceasta permite prevenirea, chiar 

eliminarea apariției de tulburări funcționale. Dintre tehnicile pasive cea mai 

simplă este dușul, în timpul căruia se  alternează apa caldă cu apa rece. 

- sauna și baia relaxantă reprezintă două tehnici care vizează în mod 

particular o relaxare sistematică și se recomandă, subliniind implicarea lor 

limitată în reeducare ( articulație sau mușchi izolat). 

Nivelul și intensitatea ședințelor  

Pentru fiecare patologie este propus un program de  exerciții fizice, 

menționând exact frecvența și intensitatea exercițiilor. 

 În ciuda acestui fapt, este esențial ca programul să fie adaptat fiecarui caz 

particular luând în calcul patologiile și nivelul performanțelor existente 

anterior.   
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2.3.2. Principii și recomandări în aplicarea programelor de recuperare 

În abordarea intervenției aplicative interdisciplinare a exercițiilor fizice s-

au folosit principii pe baza cărora se lucrează atât în sport cât și în kinetoterapie. 

Dintre acestea amintim pe cele cu aplicabilitate mare în cazul programelor 

de recuperare: 

- principiul continuității; 

- principiul progresivității; 

- principiul participării active și conștiente; 

- principiul individualizării; 

- principiul asociativității. 

 

2.3.3  Tonifierea musculară- tehnică FNP pe criteriul efectelor induse 

Exerciţiile efectuate prin tehnica FNP se pot efectua fără ajutorul unui 

partener şi fără asistenţa unei aparaturi medicale costisitoare. Sunt uşor de  

învăţat şi de pus în practică, deorece  acestea fac apel la principiul: contractaţie 

- relaxare - întindere  şi la tehnica antagonistă, contractare–relaxare. 

 Prima tehnică FNP se bazează pe  principiul: contractaţie-relaxare-

întindere,în caremuşchiul efetuează o mişcare care produce o ușoară  

tensiune,  nedureroasă, urmând apoi  timp de 4-5 secunde o contracție, 

iar apoi o relaxare.  

 Tehnica „contractare-relaxare”. Cea de-a doua tehnică FNP are ca 

principiu contracţia şi relaxarea muşchilor opuşi, cum ar fi cvadricepsul 

şi muşchii tendinoşi. În acest caz este vorba despre contractarea 

cvadricepsului, lucru care duce în mod natural la relaxarea muşchilor 

tendinoşi, şi vice-versa. Un reflex de inhibare a unora facilitează 

relaxarea celorlalţi, şi invers.  

Specialiștii domeniului sistematizează tehnicile FNP, astfel: 

1. Tehnici de întărire 

2. Tehnici de inversare a antagoniștilor 

3. Tehnici de relaxare 

2.4. Programe de tonifiere musculară.Conținut, aplicabilitate, efecte 

Principala etapă în vederea conceperii unui program de exerciţii este  

evaluarea complexă privind starea de sănătate. 

Verificarea medicală trebuie să cuprindă: 

- stabilirea antecedentele heredo-colaterale; 

- verificarea clinică pentru tulburări cardio-pulmonare şi  

contraindicarea efortului fizic; 

- electrocardiogramă (EKG); 

Obiectivul principal al unui program de activitate fizică, kineto-

profilactică este, ameliorarea condiţiei cardio-respiratorii şi ameliorarea 

compoziţiei corporale. 

Sarcinile de nivel secundar pentru recuperare sunt:  

- stabilizarea forţei şi rezistenţei musculare; 
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- stabilizarea elasticităţii musculare;  

- stabilizarea posturii şi aliniamentului corpului; 

- stabilizarea coordonării. 

În opinia lui V. Marcu (1983)10 aplicaţiile mijloacelor kinetoterapiei, 

conform cu principiile metodice, se recomandă a fi cuprinse într-un regim 

specific: repaus absolut; repaus relativ; de tranziţie; tratament complex; 

recuperare  morfo-funcţională. 

 

2.5 Noțiuni definitorii privind programele de stretching 

Practicarea stretchingului înainte şi după efort permite obţinerea unei   

elasticități musculare şi previne leziunile tipice, cum ar fi  cele cantonate în 

zona  genunchilor, pentru alergători, sau cot și umăr, pentru sportivii din tenis 

şi din jocurile sportive, întinderi musculare sau contracturi. 

Stretchingul reprezintă un complex de metode și proceduri de aplicare a 

diferitelor exerciții de întindere-relaxare accesibile pentru toţi. Executarea 

programelor de stretching solicită  o bună cunoaștere a tehnicilor, altfel ele   pot 

provoca mai mult rău decât bine. Se urmărește să se diminueze tensiunea 

musculară şi să se faciliteze libertatea de mişcare.  

Stretchingul este o  metodă de mobilizare -  relaxare, aplicabilă în situații 

diferite: chiar înainte, în timpul și după  competiţii. Întinderea favorizează un 

lucru subtil  energizând organismul, iar aceste tehnici se adaptează în funcţie 

de fiecare individ. Monitorizarea rezultatelor este necesară pentru că acestea nu 

se pot observa în primele zile, ci progresiv. 

Din cele prezentate până acum, se remarcă foarte clar unul dintre 

avantajele stretching-ului, acela de a fi practicat în orice condiții și dintr- o 

multitudine de poziții, fapt care îl face nu numai util, ci și agreabil. 

Scopul exercițiilor de stretching vizează activarea și energizarea, atât 

dimineața, la începutul programului, destinderea întimpul realizării sarcinilor 

de serviciu, reducerea tensiunilor musculare determinate de pozițiile de lucru 

sau de desfășurarea activităților, ori decontractarea musculară. 

2.6. Stretchingul - arie de acțiune 

2.6.1. Aspecte generale 

Exercitiile de stretching, sub forma lor de bază, sunt mișcări natural- 

instinctive. Astfel de exerciții se pot efectua dimineața după  trezire, sau după 

o lungă perioadă de inactivitate. Ca formă de mișcare, stretchingul implică 

lungirea unui anumit mușchi sau grup de mușchi, la dimensiunea maximă.  

Stretchingul ar trebui să facă parte din viața cotidiană a fiecăruia, deoarece 

dintre beneficiile sale pentru corp și pentru spirit, enumerăm: 

- reduce tensiunile musculare și ajută corpul să se relaxeze; 

- mișcările sunt mai bine coordonate și devin mai ușoare; 

- favorizează amplitudinea mișcărilor; 

                                                 
10Marcu, V. (1983) - Masaj şi kinetoterapie, p.93 
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- constituie o excelentă prevenire a contracturilor și a altor accidente 

musculare; 

- facilitează practicarea sporturilor; 

- permite concentrarea asupra tuturor părților corpului și înțelegerea 

funcționalităților proprii a fiecăreia dintre ele; 

- permite relaxarea controlului  în așa fel încât mișcările se fac de la sine, 

datorită automatismelor formate, respectând capacitățile fizice; 

- induce o bunăstare imediată și durabilă. 

Efectuat cu regularitate, stretchingul îmbunătăţeşte mobilitatea articulaţiilor 

şi suplețea musculaturii precum şi agilitatea întregului corp. De asemenea, 

creşte forţa şi rezistenţa muşchilor, stimulează circulaţia sanguină şi a 

substanţelor nutritive, ducând astfel la fortificarea sistemului osos.  

Un alt beneficiu al stretchingului este acela că, prin mărirea mobilităţii și 

supleței se micşorează posibilitatea producerii unei accidentări în timpul 

activităţii fizice.  

 

2.6.2.Tipologia exercițiilor de stretching 

În antrenamentul sportive ca și în programele de recuperare/profilaxie 

există două tipuri de stretching și anume: stretchingul static și stretchingul 

dinamic. 

Forma statică constă din întinderea ușoară și succesivă a grupelor 

musculare și articulare până la situația extremă, pe o durată cuprinsă între 5 – 

10 secunde, în scopul îmbunătățirii mobilității articulare și elasticității 

musculare. 

Forma dinamică are un impuls și o execuție rapidă și este mai puțin 

eficientă. 

Stretchingul simplu - presupune întinderea mușchiului până la 

resimțirea unei tensiuni lejere, dar fără să se forțeze; menținerea poziției și 

relaxare, menținând poziția întinsă.Tensiunea ar trebui să dispară în mod 

progresiv, iar subiectul să poată spune „simt întinderea, dar fără durere”. 

Întinderea simplă reduce rigiditatea și contractura musculară și prepară țesutul 

pentru stretchingul complet. 

Stretchingul complet - face trecerea în mod lent de la stretchingul 

simplu fără a forța, spre stretchingul complex, prin mișcări de întindere 

milimetru cu milimetru, până se simte din nou o ușoară tensiune , menținând 

poziția timp de 5-15 secunde. Se aplică același principiu: dacă tensiunea 

persistă, înseamnă că s-a înstins prea mult. Întinderea completă constituie o 

excelentă pregătire a mușchilor și ameliorarea supleței. 

Stretchingul dinamic, constă în balansarea brațelor sau a picioarelor, 

îndoirea trunchiului într-o parte sau alta, înainte pentru a atinge vârful degetelor 

de la picioare. Aceste mișcări sunt folosite de ani întregi pentru încălzirea 

organismului. 
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Respirația trebuie să fie lentă, bine ritmată și controlată. Odată cu  

aplecarea/îndoirea înainte pentru  stretching, se expiră progresiv în același timp 

cu mișcarea corpului, după aceea se expiră lent, se menține poziția. Respiratia 

nu trebuie întreruptă, iar dacă o poziție jenează respirația  naturală, înseamnă 

că nivelul de relaxare nu este suficient  și de aceea este necesară reducerea mica 

a întinderii pentru a respira fără constrângere. 

Pentru programele profilactice de kinetoterapie s-a preluat tipologia 

exercițiilor de stretching din sfera sportului și se concep programele de 

intervenție. 

Sunt de acord cu sistematizarea exercițiilor de stretching pe care o regăsim 

în literatură. 

Pachetele de stretching pot cuprinde: 

- Stretching activ - în care  se acționează  asupra unui membru pentru a 

întinde muşchiul vizat; 

-  Stretching pasiv -  cu forţă de întindere  gravitaţională constantă (de 

exemplu: atârnatul de bară); 

- Stretching dinamic - în mişcare, fiecare poziţie este ţinută pentru mai 

puţin de o secundă, de obicei se foloseşte forţa centrifugă pentru a întinde 

un muşchi (de exemplu: rotarea braţelor sau atingerea piciorului cu braţul 

opus); 

- Stretching asistat - în care un coleg, antrenor sau kinetoterapeut,  ajută 

să se intre  în poziţie şi aplică forţă pe anumite membre, pentru a întinde 

muşchii. 

Figura nr. 10 reprezintă întinderile acceptabile pentru muşchi şi ţesuturi. 

Supleţea va creşte în mod natural odată cu practicarea stretchingului, pe măsura 

întinderilor realizate simple şi complete. 

Figura nr. 10. Întinderi musculare 

   

←-------------------------Întinderea------------------------→ 

 

←  Simplă →        ← Completă →      ←Violentă→ 

 

Menţinere 5-15 sec.  Menţinere 5-15 sec. Evitarea cu orice preț 

Ideea că nu există succes fără suferinţă este încă destul de răspândită şi 

asociem uneori durerea cu performanța fizică, de aceea trebuie luate în seamă 

semnalele corpului pentru că suferința aduce mereu o disfuncționalitate. 

 După ședințele de efort  intens, trebuie să se diminueze progresiv 

intensitatea activităţii până când ritmul cardiac a coborât la normal și ca urmare, 
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se pot efectua câteva mişcări de stretching pentru a preveni durerile şi 

rigiditatea musculară. 

 

2.6.3. Exemple de exerciții de stretching 

Exerciţii pentru gât : 

Exercitii pentru brațe:  

Exerciţii pentru umeri: 

Exerciţii pentru spate: 

Exerciţii pentru membrele inferioare: 

 

2.6.4. Reguli pentru exercițiile de stretching 

Pentru efectuarea exercițiilor de stretching este necesar să se țină cont de 

anumite reguli. Dintre acestea prezentăm: 

- înainte de efectuarea oricăror exerciţii de întindere trebuie să se efectueze o 

încălzire de 5-10 minute. Este bine să se  înceapă cu rotarea pumnului , îndoirea 

braţelor şi rotarea umerilor; 

- mijloacele de stretching sunt aplicate la finalul unui antrenament mai solicitant 

(fitness, aerobic, etc.) sau program de recuperare/ ărofilaxie, dar trebuie să se 

aştepte ca ritmul cardiac să încetinească puțin, deoarece accelerarea circulaţiei 

sângelui la nivel muscular poate determina crampe sau ameţeli; 

- se va menţine poziţia până când muşchiul vizat se relaxează, apoi se repetă 

pentru încă 15 secunde; 

- este important ca întinderea să se facă lent, gradat, fară bruscări; 

- se păstrează poziţia fără legănare ori arcuire; 

- respiraţia trebuie sa fie regulată, ritmată și în nici un caz nu trebuie să fie 

blocată;. 

- resimţirea durerii puternice necesită imediat oprirea acțiunii. Apariţia durerii 

indică fie o executare greşită a exerciţiilor, fie o problemă medicală.  

 

2.6.5. Efectele terapeutice ale exercițiilor de stretching 

Deoarece scopul principal al stretchingului este întărirea și creșterea 

mobilității articulare, este necesară o bună încălzire a acesteia înaintea începerii 

exercițiilor specifice (pentru a evita întinderile sau rupturile musculare). Pentru 

încălzire se poate folosi gimnastica aerobică sau alergarea ușoară, timp de 

câteva minute. 

Executarea corectă și eficientă a stretchingului impune, menținerea în 

poziție fixă a fiecarui tip de exercițiu, executat timp de câteva secunde (30 de 

secunde -1 minut, în funcție de grupa musculară solicitată). 

Cu toate că stretchingul nu are aceleași beneficii asupra organismului 

precum gimnastica aerobică sau joggingul, trebuie să știm că efectuate regulat 

(de câteva ori pe săptămână), aceste exerciții mențin/cresc mobilitatea și 

suplețea organismului, necesare efectuării unei mișcări libere, nedureroase, în 

special la vârste mai înaintate. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/necesitatea-si-importanta-incalzirii_1588
http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/sfaturi-privind-initierea-programelor-de-exercitii-fizice_1581
http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/sfaturi-privind-initierea-programelor-de-exercitii-fizice_1581
http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/aerobicul_1569
http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/aerobicul-un-mod-eficient-de-a-arde-grasimea_1582
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CAPITOLUL 3. MĂSURARE ȘI EVALUARE SPECIFICĂ 

CERCETĂRII 

În vederea realizării tezei de față, am considerat necesar să prezentăm 

câteva aspecte legate de măsurare și evaluare folosite în kinetoterapie. 

Kinetoterapia reprezintă așadar terapia prin mişcare, efectuată prin 

programe de recuperare medicală.  

Scopul recuperării este de a-l învăţa pe pacient să folosească rezervele 

naturale şi toate metodele şi mijloacele de care dispunem pentru obţinerea 

capacității  de a efectua anumite mişcări sau gesturi care sunt dificil sau 

imposibil de efectuat, din cauza sechelelor generate de traumatism/patologie, 

pentru a reda pacientului, în minimum de timp, maximum de integritate fizică 

pierdută. 

Din punct de vedere al recuperării funcţionale mijloacele şi metodele 

kinetoterapeutice  trebuie să atingă următoarele  ţinte: 

 preintervenţia care începe la finalul terapiei chirurgicale sau ortopedice; 

 adresa directă; 

 continuitatea în  relaţie cu nevoile funcţionale; 

 motivaţională  prin care se acționează asupra capacităţii affective a  

pacientului; 

 completă care vizează toate segmentele corporale; 

 continuă după încheierea programului și adoptarea unei vieţi bazate pe 

autoorganizare. 

Pentru realizarea cercetării noastre ne-a interesat aspectul profilactic și 

testele pentru evaluarea mobilității în diferite articulații, precum și nivelul 

tonusului muscular. 

Evaluarea tonusului muscular se realizează cu ajutorul aparatului 

denumit miotonometru. Subiectul dezbracat, în stare bună de igienă corporală, 

adoptă o poziţie de culcat dorsal (decubit dorsal) iar kinetoterapeutul măsoară 

tonusul muscular în repaus şi în contracţie la grupele musculare mari (biceps, 

cvadriceps, etc.). În continuare subiectul adoptă o poziţie de culcat facial 

(decubit ventral) pentru a se determina tonusul de repaus şi de contractie la 

grupele musculare mari (triceps, muşchii gambei, muşchii coapsei, etc.). 

 Evaluarea execuției exercițiilor de forță se realizează  printr-un set 

de 8 probe care măsoară nivelul corectitudinii execuției exercițiilor de forță 

subiecților privind activitatea musculară.   

  Evaluarea mobilităţii articulare se realizează cu ajutorul următoarelor 

teste: 

Testul Schober  vizează flexia trunchiului pe coapse prin determinarea 

apofizei spinoase a vertebrei sacrale S1 măsurând distanța între cele două 

repere. Se va nota Schober = 10/15cm.Testul Schober evaluează amplitudinea 

de mișcare în articulația coloanei vertebrale. 

Distanța degete-sol: se apreciază prin măsurarea distanței dintre sol și 

vârful mediusului după executarea flexiei coloanei vertebrale. 
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Testul Stibor vizează  flexia trunchiului pe coapse dintre vertebra 

sacrală S1 şi vertebra cervicală C7  măsurându-se distanța dintre cele două 

puncte, distanța normală dintre cele două puncte fiind în creștere cu 10cm. 

 Testul din bateria EUROFITT:  îndoirea trunchiului înainte din poziția 

așezat. Aprecierea se realizează prin măsurare și acordare de puncte, conform 

tabelului aferent testului. 

 

CAPITOLUL 4. CONCLUZIILE PRIMEI PĂRȚI 

 

Studiul literaturii de specialitate, atât cea referitoare la activitatea fizică 

și exercițiul fizic, la antrenamentul sportiv, dar și cea de kinetoterapie ne-a 

condus la concluzia că din punct de vedere teoretic și metodologic sunt bine 

reprezentate principalele noțiuni definitorii ale conceptelor necesare pentru 

înțelegerea demersurilor practice și de profilaxie și/sau recuperare fizică. Sunt 

astfel bine delimitate aspectele teoretico-metodice privind programele de 

tonifiere, tehnicile FNP, stretchingul, principiile și recomandările uzuale pentru 

aplicarea acestora, precum și beneficiile lor. 

Am constatat că există similitudini în ceea ce privește tipologia 

exercițiilor, structura lecțiilor/programelor și ședințelor de intervenție practică, 

între sportul de performanță și recuperarea fizică. 

Aplicarea programelor de exerciții fizice, elaborate în vederea atingerii 

unui scop se realizează prin metode bine definite, pe baza unor date obținute 

prin evaluare. 

Exercițiul fizic în kinetoterapie presupune energizarea generală a 

organismului, creșterea rezistenței la efort și detoxifierea acestuia. 

Realizarea unor programe speciale de tonifiere și stretching are la bază 

conduita terapeutică optimă în funcție de atitudinea deficitară. 

Intervenția practică privind stabilirea celor mai eficiente programe 

urmărește reeducarea funcțională a persoanelor cu diferite atitudini. 

Obiectivele fundamentale ale reeducării sunt bazate pe redobândirea 

aptitudinii de mișcare, reeducarea sensibilității și  recuperarea capacității 

funcționale. 

Stretchingul este accesibil pentru toți, dar presupune o bună cunoaștere 

a tehnicilor specific. Exercițiile de stretching pot fi practicate oriunde, din 

poziții diferite, cu minim de dotare, fără probleme particulare. Practicarea 

stretchingului trebuie să devină un mod de viață, beneficiile sale pentru corpul 

uman fiind nelimitate. 

Metoda stretchingului facilitează învățarea diferitelor discipline sportive, 

evitând instalarea rigidității odată cu vârsta a III-a. 

Informațiile privind nivelul stadial al tonusului reprezintă obiective 

importante în conceperea programelor de recuperare fizică. 

Terapiile conservatoare privind principiile de intervenție în kinetoterapie 

sunt modificate permanent de noile tehnologii. Activitatea biomecanică a 
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corpului tradusă prin deplasarea în diferite direcții și poziții are la bază 

permanent, informațiile primite de la proprioceptori și exteroceptori. 

Principalele tehnici de corectare a posturii urmăresc menținerea și 

corectarea prin metode de fixare, mișcări pasive, contracții izometrice și 

facilitare neuroproprioceptivă. 

Creșterea mobilității articulare se bazează pe obținerea unghiurilor 

funcționale de mișcare și redobândirea amplitudinii în articulațiile asupra 

cărora se acționează. 

Programele de kinetoterapie sunt efectuate pe perioade lungi de timp, 

având rol fundamental în corectarea diferitelor atitudini deficitare. Mișcările de 

compensație au un ritm rapid pentru a suprasolicita coloana vertebrală și restul 

articulațiilor, respirația fiind supravegheată, iar progresivitatea se bazează pe 

gradarea efortului. Individualizarea tratamentului se supune principiului tratăm 

bolnavi și nu boli. 

Executarea exercițiilor de stretching înaintea și după efectuarea 

ședințelor de recuperare/antrenamente de tonifiere musculară, duce la 

dezvoltarea elasticității cât și prevenția anumitor leziuni musculare. Un tonus 

muscular scăzut determină degradarea degenerativă a aparatului locomotor la 

adult. 

Exercițiile fizice din cadrul programelor de tonifiere și de stretching 

vizează și profilaxia secundară sau terțiară (după caz), împreună cu recuperarea 

fizică. Kinetoprofilaxia secundară presupune executarea unor programe de 

exerciții fizice cu rol de stopare a evoluției  unor deficiențe deja instalate și 

îmbunătățirea elasticității și mobilității articulare. La persoanele de gen feminin 

se constată o creștere mai rapidă a mobilității articulare și a elasticității 

musculare. La persoanele de gen masculin se constată o creștere mai rapidă a 

masei musculare și implicit a forței principalelor grupe musculare. 

 În aplicarea programelor de recuperare/kinetoprofilaxie, se iau în 

considerare unele criteria generale și particulare (legate de pacienți). Nârsta, 

nivelul tonusului muscular și al amplitudinii mișcării în principalele articulații 

reprezintă câteva dintre aspectele generale, iar obiectivele kinetice stabilite în 

urma evaluării, gradul de gravitate al deficitului, cauza/ boală, traumatism, etc. 

sunt aspect particulare, pe baza cărora se stabilește atât durata cât și dozarea 

efortului fizic proiectat. 
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PARTEA A  II-A  STUDIU PRELIMINAR PRIVIND NIVELUL 

STADIAL AL STATUSULUI PERSOANELOR PARTICIPANTE LA 

CERCETAREA PROPRIU-ZISĂ 

 

CAPITOLUL 5. PREZENTAREA CADRULUI OPERAȚIONAL AL 

STUDIULUI  PRELIMINAR 

5.1. Rolul și importanța studiului preliminar 

Pornind de la înțelegerea sistemului privind programele specifice de 

tonifiere musculară și stretching, se poate alcătui un complex de pregătire cu 

soluții favorabile adaptării organismului persoanelor din perspectivă 

profilactică. 

În vederea realizării cercetării de bază din partea a III-a a prezentei teze, 

este deosebit de importantă stabilirea statusului persoanelor participante la 

cercetare și a nivelului acestuia. 

În acest sens studiul preliminar are importanță mare în elaborarea 

tabloului specific intervenției aplicative, în care cunoașterea particularităților 

specifice diverselor patologii, aspectele particulare fiecărui subiect, determină  

liniile directoare ale strategiei kinetoterapeutice. 

Readaptarea kinetoterapeutică și psihomotrică  a subiecților trebuie să se 

realizeze în raport cu nevoile subiecților. 

 

5.2 Scopul studiului preliminar 

Scopul studiului preliminar  constă în  realizarea unui tablou sintetic 

privind statutul persoanelor componente ale grupului supus analizei, cu accent 

pe tonusul grupelor musculare implicate în realizarea mișcărilor din cadrul 

motricității generale și a mobilității coloanei vertebrale a organismului, la 

momentul evaluării, ca stadiu inițial necesar conceperii unor programe 

specifice de tonifiere musculară, aplicabile în sens profilactic. 

 

5.3 Etapele cercetării preliminare  

Cercetarea s-a derulat pe un număr de 10 subiecți cu deviații ale coloanei 

vertebrale în plan sagital și în plan transversal, cu vârste cuprinse între 17-40 

ani, pe durata de șase luni. 

Cercetarea s-a desfășurat la Cabinetului Brutinel Philippe, HYERES din 

Franţa, astfel: 

- etapa I = pregătire, 2 luni (în perioada 07.11.2015 -17.12.2015)  

- etapa II = evaluare, 4 luni (în perioada 06.01.2016 - 15.05.2016) 

Prima etapă a constat în:  

- identificarea aspectelor şi problemelor în legătură cu tema; 

- pregătirea materialelor / instrumentelor /aparatelor necesare evaluării; 

- stabilirea strategiei de evaluare utilizată la grupul de pacienţi; 

- selectarea testelor de evaluare pentru identificarea potenţialului de 

intervenție practică; 
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- elaborarea și pregătirea fișelor de înregistrare; 

- stabilirea grupului de subiecţi; 

- selectarea probelor de control / testelor de evaluare pentru stabilirea 

nivelului tonusului  muscular, a forței principalelor grupe musculare și a 

nivelului mobilității coloanei vertebrale. 

A doua  etapă a cuprins: 

- evaluarea subiecților și recoltarea datelor; 

- ordonarea și prelucrarea datelor recoltate; 

- analiza rezultatelor obţinute în urma testelor și interpretarea lor; 

- elaborarea tabloului sintetic privind tonusul muscular, forța principalelor 

grupe musculare și mobilitatea coloanei vertebrale; 

- elaborarea concluziilor și a recomandărilor privind programele de 

intervenție. 

 

Tabelul nr. 5. Prezintă o diagramă Gannt cu etapele și conținutul perioadei 

studiului preliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLICAȚIILE PROGRAMELOR SPECIFICE DE TONIFIERE MUSCULARĂ ȘI STRETCHING ASUPRA ORGANISMULUI  PERSOANELOR CU ATITUDINI 

DEFICITARE, DIN PERSPECTIVĂ PROFILACTICĂ 

36 
 

TABEL NR.5. – DIAGRAMA GANNT 

Nr. 

Crt. 

Etapa Activitatea Perioada 

Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie  Aprilie  Mai 

1. Etapa 1. 

Pregătirea 

desfășurării 

studiului 

preliminar 

1.Identificarea aspectelor și problemelor în 

legătură cu tema  
       

2.Pregătirea materialelor / instrumentelor 

/aparatelor necesare evaluării 
       

3.Stabilirea strategiei de evaluare utilizată 

la grupul de pacienţi 
       

4.Selectarea testelor de evaluare pentru 

identificarea potenţialului de intervenție 

practică 

       

5.Elaborarea și pregătirea fișelor de 

înregistrare 
       

6.Stabilirea grupului de subiecţi        
7.Selectarea probelor de evaluare pentru 

stabilirea nivelului tonusului  muscular și al 

mobilității coloanei vertebrale precum și 

forța principalelor grupe musculare 

       

2. Etapa 2. 

Recoltarea 

datelor, 

prelucrarea 

și 

interpretarea 

datelor 

1.Evaluarea subiecților și recoltarea datelor        

2.Ordonarea și prelucrarea datelor recoltate         

3.Analiza rezultatelor obţinute în urma 

testelor și interpretarea lor 
       

4.Elaborarea tabloului sintetic privind 

tonusul muscular, nivelul forței  principale 

lor grupe musculare și mobilității coloanei 

vertebrale a subiecților 

       

5.Elaborarea concluziilor și a recomandări 

lor privind unele programe de interventie 
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5.4 Obiectivele și sarcinile studiului preliminar  

 

 Obiectivele studiului preliminar: 

- determinarea nivelului tonusului muscular pe baza activității mecanice a 

corpului cu viteze diferite și adaptarea la poziții în spațiu, deplasarea 

unor obiecte ca principală activitate a sistemului nervos central. 

- măsurarea tonusului muscular pe baza stării de tensiune activă a fibrelor 

musculare, printr-o contracție de lungă durată. 

- stabilirea nivelului inițial al forței principalelor grupe musculare 

- determinarea nivelului mobilității coloanei vertebrale 

 Sarcinile studiului preliminar: 

1. Realizarea informării și documentării specifice temei; 

2. Selectionarea metodelor de cercetare; 

3. Stabilirea probelor de control /testelor; 

4. Pregătirea materialelor necesare evaluării inițiale: centimetru, ruleta, 

goniometru, tabele pentru înregistrarea datelor; 

5. Stabilirea  grupului participant la cercetare; 

6. Testarea inițială a subiecților componenți ai grupului participant la cercetare 

privind  (stabilirea nivelului tonusului prin miotonometrie; evaluarea 

corectitudinii execuției exercițiilor de forță; evaluarea mobilității coloanei 

vertebrale); 

7. Analiza și interpretarea rezultatelor; 

8. Formularea concluziilor privind nivelul stadial al tonusului muscular și al 

mobilității coloanei vertebrale; 

9. Elaborarea unui tablou sintetic privind nivelul stadial al tonusului muscular și 

al mobilității coloanei vertebrale. 

10. Formularea de recomandări privind structura și conținutul programelor de 

intervenție kinetică în sens profilactic.  

 

5.5 Subiecții studiului preliminar 

Grupul supus analizei a cuprins un număr de 10 subiecți. Toti au 

prezentat  deviații ale coloanei vertebrale în plan sagital și în plan transversal.  

Subiecții au  vârste cuprinse între 17-40 ani, conform tabelului nr. 6, iar 

evaluarea s-a desfasurat pe durata etapei a II-a a studiului preliminar care a 

cuprins patru luni.  

În vederea stabilirii nivelului stadial al tonusului muscular  s-a procedat 

în prealabil la evaluarea subiecților din punct de vedere al corectitudinii posturii 

și conturarea unui profil al atitudinilor posturale. 

Pentru studiul preliminar s-au reținut în grup doar pacienții care au 

prezentat atitudini deficitare (scoliotice, lordotice și hiperlordotice) nu și 

deficiențe instalate. 
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Tabelul nr. 7  Subiecții cuprinși în cercetarea preliminară 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Vârsta Diagnostic Sexul 

1. A.M 17 Atitudine scoliotică F 

2. A.G 19 Atitudine scoliotică F 

3. B.D 19 Atitudine scoliotică M 

4. C.A 20 Atitudine lordotică F 

5. C.K 25 Atitudine lordotică F 

6. I.L. 29 Atitudine lordotică M 

7. M.A 33 Atitudine lordotică M 

8. N.U. 36 Atitudine hiperlordotică F 

9. P.T. 40 Atitudine hiperlordotică F 

10. Y.G. 40 Atitudine hiperlordotică M 

 

Figura nr. 12.  Reprezentarea profilului subiecților eșantionului în 

funcție de diagnostic 

 

 

5.6 Metode şi tehnici folosite în studiul preliminar  

În studiul preliminar am folosit următoarele: 

- metode pentru recoltarea datelor (miotonometria, necesară evaluării 

tonusului muscular atât în repaus cât și în contracție; observația, folosită 
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în determinarea corectitudinii execuției exercițiilor de forță și a nivelului 

de însușire a bazelor generale ale mișcărilor; metoda testelor pentru 

determinarea mobilității coloanei vertebrale); 

- metode statistice pentru prelucrarea datelor recoltate (s-au calculat 

următorii inidcatori: media aritmetică, mediana, amplitudinea, abaterea 

standard, dispersia, coeficientul de variație); 

- metoda grafică prentru prezentarea rezultatelor. 

 

5.6.1. Determinarea nivelului tonusului muscular 

 În vederea realizării sarcinilor cercetării preliminare și implicit 

îndeplinirea obiectivelor, am ales și aplicat, în cadrul evaluării, probe/teste 

consacrate cu rerspectarea metodologiei, protocoalelor specifice fiecăruia. 

 Astfel, pentru determinarea nivelului stadial al tonusului muscular, am 

folosit miotonometria, măsurările fiind efectuate atât în repaus cât și în 

contracție (prezentate în figura nr. 13). 

Figura nr. 13. Evaluarea tonusului muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miotonometria măsoară tonusul muscular şi reprezintă starea de tensiune 

internă a fibrelor musculare.  

 Miotonometria exprimă: 

–     hipertonia sau hipotonia musculară; 

–     homeostazia proceselor metabolice; 

–     tonusul sau gradul de excitabilitate al sistemului nervos; 

–     starea de oboseală sau capacitatea de concentrare. 

 Aplicarea miotonometriei ne-a furnizat date pentru diferite stări ale 

tonusului muscular și grupe de atitudini  deficitare, conform figurii nr. 14. 

 

 

EVALUARE TONUS 

MUSCULAR 

MIOTONOMETRIE 

cu miotonometrul Szirmay 

ÎN 

REPAUS 

ÎN 

CONTRACȚIE 
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Figura nr. 14.Tonusul muscular 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

5.6.2. Determinarea  corectitudinii execuției exercițiilor de forță  

În cercetare, pentru evaluarea nivelului pregătirii fizice, am conceput un 

set de probe, ca urmare a experienței practice acumulate de-a lungul anilor și a 

încercărilor efectuate în timp, în activitatea de kinetoterapeut. Așadar, probele 

au fost special concepute de autoarea tezei și adaptate la nevoile cercetării 

preliminare. 

De asemenea, probele au ținut seama de specificul activității profilactice 

privind condiția fizică, importanța capacităților investigate, vârsta subiecților, 

nivelul de pregătire al acestora, tipul de atitudine deficitară și nu în ultimul 

rând, de obiectivele cadru și cele de referință. 

Evaluarea corectitudinii execuției s-a realizat prin probe pentru 

evaluarea nivelului de însușire  a bazelor generale ale mișcărilor și execuția 

exercițiilor de forță.. 

Având în vedere faptul că orice strategie de evaluare are în componență 

unele elemente obligatorii, pe lângă descrierea probelor am elaborat criterii de 

apreciere și pentru o mai ușoară interpretare a rezultatelor am stabilit grile de 

punctaj. 

Prezentarea rezultatelor la probele de evaluare a corectitudinii execuției  

sunt prezentate în tabelele nr. 16-23. 

Sistemul de evaluare conține probe pentru aprecierea corectitudinii 

execuției exercițiilor/grupe musculare și a nivelului de însușire a bazelor 

În contracție 

Date oferite de 

miotonometrie 

În repaus 

Atitudine 

scoliotică 

Atitudine 

lordotică 

Atitudine 

hiper 

lordotică 

Atitudine 

scoliotică 

Atitudine 

lordotică 

Atitudine 

hiper 

lordotică 
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generale ale mișcărilor. Pentru fiecare dintre cele 5 caracteristici ale bazelor 

generale ale mișcărilor se acordă 2 puncte, astfel: 

-executarea actelor și acțiunilor motrice cu direcție precisă – 2 p; 

-executarea actelor și acțiunilor motrice cu amplitudine care tinde spre 

maxim – 2 p; 

-executarea actelor și acțiunilor motrice cu gradul de încordare 

corespunzător – 2 p; 

-executarea actelor și acțiunilor motrice cu ținută specifică corectă a 

corpului – 2 p; 

-executarea actelor și acțiunilor motrice cu ritm și tempo adecvate  2 p; 

Total 10 puncte.  

Așadar pentru execuție integral corectă se pot obține 10 puncte. 

Grila de punctaj pentru probele de evaluare a pregătirii fizice generale: 

CALIFICATIV PUNCTE 

Foarte bine 9-10 

Bine 6-8 

Suficient 4-5 

Insuficient Sub 4 puncte 

 

5.6.3. Determinarea  mobilității coloanei vertebrale 

Pentru evaluarea amplitudinilor de mișcare în articulațiile coloanei 

vertebrale am folosit următoarele teste: 

 Testul Schöber  care este un test care evaluează mobilitatea coloanei 

vertebrale prin flexia anterioară a trunchiului pe copase din poziția stând. 

Distanța degete-sol-este un test care evaluează mobilitatea coloanei 

vertebrale. Se măsoara distanța dintre sol și vârful mediusului după executarea 

flexiei coloanei vertebrale, din poziția stând.  

Testul Stibor este un test care evaluează mobilitatea coloanei vertebrale 

prin flexia anterioară a trunchiului pe copase din poziția stând, măsurându-se 

distanța dintre cele două puncte.  

 Testul standard pentru măsurarea mobilității articulației coxo-femurale 

și  a coloanei vertebrale din cadrul bateriei EUROFIT: 

Din poziția inițială așezat, se îndoaie trunchiul înainte. Aprecierea se 

realizează prin măsurare și acordare de puncte. Se acordă următoarele puncte, 

corespunzătoare activității segmentare: 

- atingere cu palmele – 10 p 

- atingere cu degetele – 8p 

- atingere cu vârful degetelor – 6p 

- sub 2cm între degete și podea – 5p 

- de la 3-5 cm între degete și podea -4p 

- de la 6-10 cm între degete și podea – 3p 

- între 10-15 cm între degete și podea – 2p 

- mai mare de 15cm între degete și podea – 1p 
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CAPITOLUL 6. REZULTATELE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA 

LOR 

 

6.1. Prezentarea, analiza și interpretarea rezultatelor  obținute la 

miotonometrie 

 Prezentăm în continuare în tabelele nr.8-11 și figurile nr. 15-16 datele 

recoltate pentru fiecare subiect participant la studiul preliminar. 

 Indicatorii statistici/total grup calculați au fost: media aritmetică, mediana, 

abaterea standard, amplitudinea, dispersia, coeficientul de variație și  testul t. 

 Din datele recoltate la testarea tonusului muscular, miotonometria de 

repaus, la subiecții feminini, s-au înregistrat următoarele: 

- pentru  musculatura  biceps drept valorile înregistrate s-au încadrat în 

limitele normale pentru  majoritatea subiecților, cu exceptia unui subiect 

care a prezentat  valori peste pragul normal (65 U.z.); 

- pentru  musculatura  biceps stâng valorile înregistrate s-au încadrat în 

         limitele normale pentru 4 subiecți, iar 2 subiecți au prezentat valori 

         peste pragul normal (66 U.z., respectiv 63 U.z.); 

- pentru  musculatura antebrațului drept valorile înregistrate s-au încadrat 

în limitele normale pentru toți subiecții; 

- pentru  musculatura antebrațului stâng valorile înregistrate s-au încadrat 

în limitele normale pentru  majoritatea subiecților, cu excepția unui 

subiect care a prezentat valori peste pragul normal (61 U.z.); 

- pentru  musculatura cvadriceps drept valorile înregistrate s-au încadrat în 

limitele normale pentru 3 subiecți, iar 3 subiecți au prezentat valori peste 

pragul normal (62 U.z., 65 U.z. si 67 U.z.); 

- Pentru  musculatura triceps stâng valorile înregistrate au depășit valorile 

normale la toți subiecții, indicându-se o stare de oboseală; 

- Pentru  musculatura solear drept valorile înregistrate s-au încadratîn 

limitele normale pentru toți subiecții; 

- pentru  musculatura cvadriceps stâng valorile înregistrate au depășit 

valorile normale la toți subiecții, indicându-se astfel o stare de oboseală; 

- pentru  musculatura triceps drept valorile înregistrate  au depășit valorile 

normale la 5 subiecți (64 U.z., 65U.z., 68 U.z., 67 U.z., 68 U.z.), 

indicându-se o stare de oboseală și doar un subiect s-a încadrat în valorile 

normale; 

- pentru  musculatura solear stâng valorile înregistrate s-au încadrat în 

limitele normale pentru 5 subiecți, doar 1 subiect înregistrând valori 

peste limitele normale (61 U.z.); 
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Tabelul nr.8.Rezultate obținute prin miotonometrie în repaus, inițial total grup 

Nr. 

Crt. 

Nume 

prenu

me 

Biceps 

dr. 

Biceps 

stg. 

Ante 

brat dr. 

Ante 

brat stg. 

Cvadri 

ceps dr. 

Cvadri 

ceps stg. 

Triceps dr. Triceps 

stg. 

Solear 

dr. 

Solear 

stg. 

Biceps 

femural 

dr. 

Biceps 

femural 

stg. 

1 A.M 55 56 54 55 60 61 60 63 54 55 61 62 

2 A.G 57 58 56 58 60 62 64 66 56 58 63 64 

3 B.D 53 55 51 53 58 59 62 62 51 53 57 59 

4 C.A 58 60 55 58 60 61 65 67 55 58 62 63 

5 C.K 58 60 58 60 62 63 68 69 58 60 62 63 

6 I.L. 50 55 50 53 58 58 58 60 50 53 59 60 

7 M.A 53 56 53 54 62 64 64 66 53 54 61 62 

8 N.U. 65 66 59 60 65 66 67 69 59 60 67 68 

9 P.T. 60 63 60 61 67 68 68 69 60 61 67 69 

10 Y.G. 57 58 53 55 63 64 65 67 53 55 65 67 

Media 

aritmetică 56,60 58,7 54,9 56,7 61,50 62,60 64,10 65,80 54,9 56,7 62,40 63,70 

Mediana 

 57,00 58,0 54,5 56,5 61,00 62,50 64,50 66,50 54,5 55,0 62,00 63,00 

Abaterea  

Standard  4,20 3.62 3,35 3,06 2,92 3,06 3,31 3,16 3,35 3,06 3,24 3,33 

Dispersia  

 17,60 13.12 11,21 9,34 8,50 9,38 10,99 9,96 11,21 9,34 10,49 11,12 

Amplitudi 

nea 15,00 11,0 10,0 8,00 9,00 10,00 10,00 9,00 10,0 8,00 10,00 10,00 

Coeficient 

de variație 

0.074 0,062 0,061 0,054 0,047 0,049 0,052 0,048 0,061 0,054 0,052 0,052 
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- pentru  musculatura biceps femural drept  valorile înregistrate au depășit 

valorile normale la toți subiecții, indicându-se o stare de oboseală; 

- pentru  musculatura biceps femural stâng  valorile înregistrate au depășit 

valorile normale la toți subiecții. 

 Datele înregistrate la testarea tonusului muscular, miotonometria de 

repaus la subiecții masculini prezintă: 

- valori în limite normale au fost înregistrate la musculatura biceps drept, 

biceps stâng, antebraț drept, antebraț stâng, solear drept și solear stâng 

pentru toți subiecții; 

- valori înregistrate peste limită au apărut pentru cvadriceps drept, 

cvadriceps stâng,  biceps femural drept și biceps femural stâng  la câte  2 

subiecți, iar la triceps drept și triceps stâng pentru 3 subiecți. 

La evaluarea în contracție, miotonometria la subiecții feminini a înregistrat 

următoarele date: 

- la musculatura biceps drept, antebraț drept, antebraț stâng, cvadriceps 

drept, solear drept, solear stâng, biceps femural drept și biceps femural 

stâng, rezultatele s-au situat în limite normale, pentru toți subiecții; 

- la musculatura biceps stâng, cvadriceps stâng, triceps drept și triceps 

stâng, 1 subiect  s-a situat sub media valorilor normale. 

 În ceea ce privește subiecții masculini, miotonometria  în contracție, a 

înregistrat următoarele rezultate: 

- pentru musculatura biceps drept, biceps stâng, antebraț drept, antebraț 

stâng, solear drept și solear stâng toți subiecții s-au încadrat în limite 

normale; 

- pentru musculatura triceps drept, triceps stâng, 2 subiecți au înregistrat 

valori sub media normală; 

- pentru musculatura cvadriceps drept, cvadriceps stâng, biceps femural 

drept și biceps femural stâng, 1 subiect a înregistrat valori sub media 

normală. 
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Tabelul nr. 9.Rezultate obținute prin miotonometrie în contracţie, inițial total grup 

 
Nr. 

Crt. 

Nume 

prenu

me 

Biceps 

dr. 

Biceps 

stg. 

Ante 

brat dr. 

Ante 

brat stg. 

Cvadri 

ceps dr. 

Cvadri 

ceps stg. 

Triceps dr. Triceps 

stg. 

Solear 

dr. 

Solear 

stg. 

Biceps 

femural 

dr. 

Biceps 

femural 

stg. 

1 A.M 120 119 119 118 120 119 115 113 120 120 120 120 

2 A.G 117 118 116 114 118 116 116 114 116 116 118 118 

3 B.D 123 125 130 128 128 127 128 128 130 128 129 128 

4 C.A 116 114 114 112 120 119 114 113 115 115 115 115 

5 C.K 115 113 116 114 118 116 112 110 112 112 112 112 

6 I.L. 120 123 130 127 122 122 122 120 130 127 121 120 

7 M.A 123 126 127 126 118 116 119 117 127 126 121 122 

8 N.U. 112 110 113 110 112 110 110 110 114 114 113 113 

9 P.T. 110 108 110 110 110 108 108 106 110 110 110 110 

10 Y.G. 127 128 127 125 121 120 118 117 125 123 116 114 

Media 

aritmetică 118,30 118,40 120,20 118,40 118,70 117,30 116,20 114,80 119,9 119,10 117,50 117,20 

Mediana 

 118,50 118,50 117,50 116,00 119,00 117,50 115,50 113,50 118,0 118,00 117,00 116,50 

Abaterea  

Standard  5,29 7,01 7,57 7,37 5,03 5,52 5,90 6,16 7,56 6,59 5,56 5,45 

Dispersia  

 28,01 49,16 57,29 54,27 25,34 30,46 34,84 37,96 57,21 43,43 30,94 29,73 

Amplitudi 

nea 17,00 20,00 20,00 18,00 18,00 19,00 20,00 22,00 20,00 18,00 19,00 18,00 

Coeficient 

de variație 

0,045 0,059 0,063 0,062 0,042 0,047 0,051 0,054 0,063 0,055 0,047 0,047 
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6.2. Prezentarea, analiza și interpretarea rezultatelor  obținute la 

evaluarea corectitudinii execuției exercițiilor de forță 

Pentru evaluarea nivelului forței musculaturii membrelor superioare și 

inferioare la subiecții componenți ai grupului supus cercetării, reflectat în 

corectitudinea execuțiilor din punct de vedere al bazelor generale ale 

mișcărilor, am ales opt probe și am conceput o grilă de apreciere a 

corectitudinii, prin calificative și puncte. Centralizarea rezultatelor pentru 

subiecții feminini este prezentată în tabelul nr. 16 și figura nr. 23. 

Tabelul nr. 16. Centralizator cu rezultatele la evaluarea execuției 

exercițiilor de forţă, inițial, feminin 
Proba CALIFICATIV 

FOARTE BINE 

CALIFICATIV 

BINE 

CALIFICATIV 

SATISFĂCĂTOR 

Împins cu bara pe 

orizontal 
 4 2 

Extensia braţelor la 

scripete 
1 2 2 

Flexii cu bara din 

stând depărtat 
4 2  

Genuflexiuni cu 

bara 
 3 3 

Ridicări cu bara pe 

vârfuri 
 4 1 

Tracţiuni cu priză 

largă lahelcometru 
4 2  

Împins cu gantere  4 2 
Crunch   3 3 

Figura nr. 23. Testare inițială evaluarea execuției exercițiilor de forță - 

feminin 

 

 
 

0

1

2

3

4

N
r.

 s
u

b
ie

cţ
ilo

r

Probele

Evaluarea execuției exercițiilor de 
forţă- iniţial, feminin

CALIFICATIV FOARTE BINE

CALIFICATIV  BINE

CALIFICATIV
SATISFĂCĂTOR



IMPLICAȚIILE PROGRAMELOR SPECIFICE DE TONIFIERE MUSCULARĂ ȘI STRETCHING 

ASUPRA ORGANISMULUI  PERSOANELOR CU ATITUDINI DEFICITARE, DIN PERSPECTIVĂ 

PROFILACTICĂ 

47 
 

Tabelul nr. 17.Centralizator rezultate evaluarea execuției exercițiilor de 

forță, inițial, masculin 
Proba CALIFICATIV 

FOARTE BINE 

CALIFICATIV 

BINE 

CALIFICATIV 

SATISFĂCĂTOR 

Împins cu bara pe 

orizontal 

4 - - 

Extensia braţelor la 

scripete 

1 3 - 

Flexii cu bara din 

stând depărtat 

4 - - 

Genuflexiuni cu 

bara 

- 4 - 

Ridicări cu bara pe 

vârfuri 

1 2 1 

Tracţiuni cu priză 

largă la helcometru 

1 3 - 

Împins cu gantere 1 3 - 

Crunch  - 4 - 

Figura nr. 24. Testarea inițială evaluarea execuției exercițiilor de forță, 

masculin 

 

 
 

6.3. Prezentarea, analiza și interpretarea rezultatelor  obținute la 

evaluarea mobilității coloanei vertebrale 

Pentru evaluarea mobilităţii coloanei vertebrale s-a conceput tabelul nr. 18 
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Tabelul nr. 18. Centralizator cu rezultate privind mobilitatea coloanei 

vertebrale - Testare iniţială, total grup  
Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Sexul  Testul 

Schober 

(cm) 

Testul 

Stibor 

(cm) 

Distanta 

degete sol 

(cm) 

EUROFIT 

 (puncte) 

1. A.M F 15 50 - 10 6 

2. A.G F 16 52 - 8 5 

3. B.D M 15 51 - 9 4 

4. C.A F 16 53 - 7 5 

5. C.K F 14 49 - 12 5 

6. I.L. M 15 50 - 10 4 

7. M.A M 14 48 - 13 3 

8. N.U. F 14 47 - 15 2 

9. P.T. F 13 47 -18 3 

10. Y.G. M 13 46 -20 2 

 

În figurile nr.25 şi 26 se prezintă centralizarea rezultatelor la toţi 

subiecţii cuprinşi în cercetare la testarea iniţială, la cele 4 probe ale evaluării 

mobilităţii coloanei vertebrale. 

În figura nr. 27. Prezentăm rezultatele în funcţie de atitudinea deficitară 

şi în funcţie de gen: feminin şi masculin. 
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FIGURA NR. 25.  CENTRALIZATOR EVALUARE MOBILITATE COLOANĂ VERTEBRALĂ 
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Figura nr. 26. Centralizator testare inițială 
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Figura  nr. 27.Centralizator testare inițială teste mobilitatea coloanei 

vertebrale în funcție de genul subiecților 
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În funcţie de atitudinea deficitară în tabelul nr. 19, prezentăm subiecţii 

cu atitudine scoliotică la testarea iniţială , la cele 4 probe pentru evaluarea 

mobilităţii coloanei vertebrale. 

 

Tabelul nr. 19. Centralizator rezultate - Testare iniţială grup cu atitudine 

scoliotică 

 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Sexul  Testul 

Schober 

(cm) 

Testul 

Stibor 

(cm) 

Distanta 

degete sol 

(cm) 

EUROFIT 

1. A.M F 15 50 - 10 6 

2. A.G F 16 52 - 8 5 

3. B.D M 15 51 - 9 4 

 

Din punct de vedere al rezultatelor centralizate pentru subiecții cu 

atitudine scoliotică se poate constata că la cele patru teste aplicate pentru 

măsurarea mobilității coloanei vertebrale, modificările produse se încadrează 

în valorile standard din punct de vedere adaptativ, conform figurii nr. 28. 

 

Figura nr. 28 Centralizator rezultate - Testare iniţială grup cu atitudine 

scoliotică 

 

 

În funcţie de atitudinea deficitară în tabelul nr. 20, prezentăm subiecţii 

cu atitudine lordotică la testarea iniţială, la cele 4 probe pentru evaluarea 

mobilităţii coloanei vertebrale. 
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Tabelul nr. 20. Centralizator rezultate - Testare iniţială grup cu atitudine 

lordotică 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

Sexul  Testul 

Schober 

(cm) 

Testul 

Stibor 

(cm) 

Distanța 

degete sol 

(cm) 

EUROFIT 

4. C.A F 16 53 - 7 5 

5. C.K F 14 49 - 12 5 

6. I.L. M 15 50 - 10 4 

7. M.A M 14 48 - 13 3 

 

Sub aspectul valorilor rezultate, centralizate pentru subiecții cu atitudine 

lordotică se poate constata că la cele patru teste aplicate pentru măsurarea 

mobilității coloanei vertebrale, modificările produse se încadrează în valorile 

standard din punct de vedere adaptativ, conform figurii nr. 29. 

 

Figura nr. 29. Centralizator rezultate - Testare iniţială grup cu atitudine 

lordotică 

 

În funcţie de atitudinea deficitară în tabelul nr. 21, prezentăm subiecţii 

cu atitudine hiperlordotică la testarea iniţială, la cele 4 probe pentru evaluarea 

mobilităţii coloanei vertebrale. 
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Tabelul nr. 21. Centralizator rezultate - Testare iniţială grup cu atitudine 

hiperlordotică 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

Sexul  Testul 

Schober 

(cm) 

Testul 

Stibor 

(cm) 

Distanța 

degete sol 

(cm) 

EUROFIT 

8. N.U. F 14 47 - 15 2 

9. P.T. F 13 47 -18 3 

10. Y.G. M 13 46 -20 2 

 

În urma  rezultatelor  centralizate pentru subiecții cu atitudine 

hiperlordotică se poate constata că la cele patru teste aplicate pentru evaluarea 

mobilității coloanei vertebrale, modificările produse se încadrează în valorile 

standard din punct de vedere adaptativ, conform figurii nr. 30. 

 

Figura  nr. 30. Centralizator rezultate - Testare iniţială grup cu atitudine 

hiperlordotică 

 

 

 

Centralizarea rezultatelor privind indicatorii statistici calculați la testarea 

inițială pentru evaluarea mobilității coloanei vertebrale, se prezintă în tabelul 

nr. 22. 
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Tabelul nr. 22. Indicatori statistici probe mobilitatea coloanei vertebrale, 

testarea iniţială 

 

Nr. crt. 

 

 

 

 

Numele si 

prenumele 

 

 

 

Sexul 

 

 

 

 

Testul 

Schober 

(cm) – 

initial 

 

Testul 

Stibor 

(cm) – 

initial 

 

Distanta 

degete sol 

(cm) – 

initial 

 

Eurofit  

(puncte) 

– initial 

 

 

1. A.M F 15 50 -10 6 

2. A.G F 16 52 -8 5 

3. B.D M 15 51 -9 4 

4. C.A F 16 53 -7 5 

5. C.K F 14 49 -12 5 

6. I.L. M 15 50 -10 4 

7. M.A M 14 48 -13 3 

8. N.U. F 14 47 -15 2 

9. P.T. F 13 47 -18 3 

10. Y.G. M 13 46 -20 2 

INDICATORI   STATISTICI 

Media aritmetică  14,50 49,30 -12,20 3,90 

Dispersia   1,17 5,34 18,62 1,88 

Abaterea standard   1,08 2,31 4,32 1,37 

Amplitudinea   3,00 7,00 13,00 4,00 

 

Figura  nr. 31. Interpretare statistică probe mobilitate coloană vertebrală 
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CAPITOLUL 7. CONCLUZII DESPRINSE DIN STUDIUL 

PRELIMINAR 

Ca urmare a datelor recoltate în urma desfăşurării etapelor cercetării 

preliminare și interpretarii lor, la nivelul determinării  tonusului muscular 

putem concluziona: 

- pentru determinarea tonusului muscular au fost testate 6 grupe 

musculare: biceps dr./stg, antebraț dr./stg, cvadriceps dr./stg, triceps 

dr./stg., solear dr./stg, biceps femural dr./stg.; 

- au fost calculați următorii indicatori statistici: media aritmetică, 

mediana, abaterea standard, dispersia, coeficientul de variație și 

amplitudinea; 

- există  niveluri  ale tonusului cu valori diferite în repaus şi în 

contracţie; 

- în funcţie de grupele musculare, de mișcarile uzuale/ mai complexe 

și specializate  în care  sunt implicate, cât şi de existența deficiențelor 

fizice, tonusul înregistrat la nivelul subiecților  are valori diferite; 

- atât subiecţii masculini cât şi cei feminini s-au încadrat în valorile 

standard ale determinării tonusului; 

- apar însă diferențe semnificative în  funcţie de vârstă şi atitudini 

deficitare. 

În ceea ce privește evaluarea  pregătirii fizice generale, precum și probele 

pentru evaluarea nivelului de însușire a bazelor generale ale mișcărilor (direcție 

precisă, amplitudine, ținută corectă, grad de încordare, ritm și tempo) necesare 

executării exercițiilor, cu și la aparatele de fitness, a subiecților cuprinși în 

cerecarea preliminară, putem concluziona: 

- pentru testarea capacităților fizice ne-am orientat spre un set de 8 

probe pentru evaluarea execuției exercițiilor de forță; 

- probele au cuprins toate grupele musculare mari, importante: 

musculatura membrelor superioare (mușchii bicepși, tricepși și cei ai 

pieptului), musculatura membrelor inferioare (mușchii coapsei, 

gambei și fesieri), musculatura trunchiului (mușchii spatelui și ai 

umerilor) și musculatura abdominală; 

- pentru grupele musculare s-au efectuat: 3 probe pentru musculatura 

membrelor superioare, câte 2 probe pentru musculatura trunchiului și 

a membrelor inferioare și o probă pentru musculatura abdominală; 

- pentru subiecții de gen feminin la musculatura membrelor superioare 

s-a înregistrat o medie aritmetică a punctelor obținute  de 6.50, 

calificativ bine și 4 subiecți  “reușiti” la două din probe, respectiv 

mușchii tricepși și pectorali, iar la musculatura bicepșilor o medie de 

9, calificativ foarte bine și toți 6 subiecți “reușiti”; 

- pentru subiecții de gen feminin la musculatura membrelor inferioare 

– mușchii coapsei s-a înregistrat o medie aritmetică a punctelor 

obținute  de 5.50, calificativ suficient și 3 subiecți  “reușiti”, iar la 
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mușchii gambei o medie de 6.16, calificativ bine și 4 subiecți 

“reușiti”; 

- pentru subiecții de gen feminin la musculatura  trunchiului– mușchii 

spatelui s-a înregistrat o medie aritmetică a punctelor obținute  de 9, 

calificativ foarte bine  și toți subiecții  “reușiti”, iar la mușchii 

deltoizi o medie de 6.16, calificativ bine și 4 subiecți “reușiti”; 

- pentru subiecții de gen feminin la musculatura abdominală s-a 

înregistrat o medie aritmetică a punctelor obținute de 5.66, calificativ 

suficient și doar 3 subiecți  “reușiti”; 

- pentru subiecții de gen masculin la musculatura membrelor 

superioare s-a înregistrat o medie aritmetică a punctelor obținute  de 

7 și 8, calificativ bine și 4 subiecți  “reușiti” la două din probe, 

respectiv mușchii tricepși și pectorali, iar la musculatura bicepșilor o 

medie de 9.50, calificativ foarte bine și toți 4 subiecți “reușiti”; 

- pentru subiecții de gen masculin la musculatura membrelor inferioare 

– mușchii coapsei s-a înregistrat o medie aritmetică a punctelor 

obținute  de 8.75, calificativ bine și toți 4 subiecți  “reușiti”,  iar la 

mușchii gambei o medie de 7, calificativ bine și 3 subiecți “reușiti”; 

- pentru subiecții de gen masculin la musculatura  trunchiului– mușchii 

spatelui s-a înregistrat o medie aritmetică a punctelor obținute  de 

8.25, calificativ bine  și toți 4 subiecți  “reușiți”, iar la mușchii 

deltoizi o medie de 8, calificativ bine și 4 subiecți “reușiti”; 

- pentru subiecții de gen masculin la musculatura abdominală s-a 

înregistrat o medie aritmetică a punctelor obținute de 7, calificativ 

bine și toți 4 subiecți  “reușiti”; 

În ceea ce privește mobilitatea coloanei vertebrale, se poate observa ca 

urmare a rezultatelor prezentate următoarele concluzii: 

- dezadaptările coloanei vertebrale pot fi determinate de protuzii 

discale, iar acestea sunt rezultatul unor deficienţe de atitudine; 

- reducerea protuziei va determina implicit corectarea poziției coloanei 

vertebrale si implicit a posturii generale a corpului; 

- chiar dacă subiecții prezintă atitudini deficitare ale coloanei 

vertebrale, semnul să-și corijeze poziția este durerea;  

- pentru ameliorarea atitudinilor deficitare și corectarea poziției 

coloanei vertebrale, subiecții au efectuat o ședință la 2-3 zile sub 

supravegherea kinetoterapeutului, dar și ca lucru individual; 

- în cadrul programului de intervenție,  subiecții în cauză, trebuie să 

respecte măsurile de profilaxie toată viața; 

- pentru determinarea mobilității coloanei vertebrale s-a aplicat un 

număr de 4 teste: testul Stibor, testul Schober, Distanța degete-sol și 

testul din cadrul Bateriei Eurofit; 

- au fost calculați următorii indicatori statistici: media aritmetică,  

abaterea standard, dispersia și amplitudinea; 



IMPLICAȚIILE PROGRAMELOR SPECIFICE DE TONIFIERE MUSCULARĂ ȘI STRETCHING 

ASUPRA ORGANISMULUI  PERSOANELOR CU ATITUDINI DEFICITARE, DIN PERSPECTIVĂ 

PROFILACTICĂ 

58 
 

PARTEA A III-A CERCETARE PRIVIND IMPLICAȚIILE 

PROGRAMELOR SPECIFICE DE TONIFIERE MUSCULARĂ ȘI 

STRETCHING ASUPRA ORGANISMULUI  PERSOANELOR CU 

ATITUDINI DEFICITARE, DIN PERSPECTIVĂ PROFILACTICĂ 

 

CAPITOLUL 8.  CADRUL METODOLOGIC AL CERCETĂRII  

8.1. Premise 

Multitudinea de observații independente ale specialiștilor în educație 

fizică/kinetoterapie semnalează înmulțirea copiilor sau persoanelor 

tinere/adulte cu atitudini deficitare,  din punct de vedere al posturii generale a 

corpului / aliniamentului postural, ceea ce reclamă atenție, cercetare și 

intervenții profilactice. 

Astfel, în realizarea cercetării din partea a III-a a tezei am pornit de la 

premisa că  determinarea nivelului tonusului muscular și a mobilității coloanei 

vertebrale a organismului, la momentul evaluării, reprezintă momentul 

principal al profilaxiei, ceea ce determină conceperea unor programe specifice 

de tonifiere și stretching  cu o contribuție importantă la îmbunătățirea 

parametrilor specifici. 

Multitudinea atitudinilor deficitare la diferite grupe de populație necesită 

atenție și implicit conceperea și aplicarea programelor profilactice. 

8.2.  Ipoteze 

În realizarea cercetării am pornit de la următoarele ipoteze: 

1. Programele specifice de tonifiere musculară determină modificări 

adaptative semnificative la nivelul grupelor musculare vizate, cu efecte 

de profilaxie secundară. 

2. Programele de stretching pentru diferite categorii de deficiențe 

determină creșterea mobilității coloanei vertebrale și a elasticității 

musculare și implicit îmbunătățirea parametrilor specifici referitori la 

deficiențele fizice supuse analizei. 

3. Aplicarea programelor de tonifiere musculară și stretching în sens de 

profilaxie secundară conduce la formarea unei atitudini pozitive față de 

acestea și creșterea nivelului de satisfacție al subiecților. 

8.3. Scopul cercetării de bază 

Scopul cercetării  constă în  determinarea implicațiilor programelor  

specifice de tonifiere musculară și stretching  aplicate asupra lotului de subiecți 

cuprinşi în cercetare. 

8.4. Obiectivele și sarcinile cercetării  

- determinarea nivelului tonusului muscular și a mobilității coloanei 

vertebrale după intervenția practică aplicativă; 

- evidenţierea eficienţei diferitelor scheme terapeutice (programe 

profilactice) concretizată în îmbunătăţirea tonusului muscular și creșterea 

mobilității coloanei vertebrale. 
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Sarcinile cercetării: 

- informare și documentare pentru întocmirea unei bibliografii care să 

conțină referiri științifice la tema aleasă; 

- selecționarea metodelor și mijloacelor cuprinse în strategia de 

intervenție aplicată în demersul experimental asupra subiecților; 

- elaborarea unor programe de tonifiere şi stretching; 

- conceperea unor  scheme pentru profilaxia/reeducarea funcţională a 

persoanelor cu diferite atitudini deficitare: scolioză, lordoză și 

hiperlordoză; 

- monitorizarea și înregistrarea parametrilor interesați; 

- testarea finală a subiecților componenți ai grupului de cercetare 

pentru evaluarea tonusului muscular și a mobilității coloanei 

vertebrale a organismului pentru un număr de 10 subiecți după 

aplicarea programelor de tonifiere musculara si stretching, special 

concepute; 

- analiza și interpretarea rezultatelor; 

- evidentierea eficienţei programelor specifice de tonifiere musculară 

şi stretching; 

- formularea concluziilor privind efectele programelor specifice de 

tonifiere musculară şi stretching;  

- formularea de recomandări privind reeducarea funcţională a 

persoanelor cu diferite afecţiuni și abordări în sens profilactic ale 

programelor de tonifiere musculară și stretching. 

8.5. Etapele cercetării 

Cercetarea s-a desfășurat la Cabinetul Brutinel Philippe, HYERES din 

Franţa  în perioada 06.01.2016 – 15.05.2016 structurată în  pregătirea testării.  

Acest demers a constat în:  

- pregătirea materialor / instrumentelor necesare cercetării; 

- stabilirea strategiei kinetoterapice utilizate la subiecţii participanți; 

- elaborarea și pregătirea fișelor de înregistrare; 

- conceperea programelor de intervenție particularizate; 

- aplicarea programelor; 

- recoltarea datelor prin testare finală; 

- ordonarea datelor obţinute și prelucrarea lor; 

- evidențierea efectelor programelor aplicate  prin interpretarea rezultatelor și 

   analiză comparativă T1 – T2; 

- elaborarea concluziilor și a recomandărilor privind unele programe de lucru; 

- concluzii şi recomandări desprinse în urma cercetării efectuate; 

8.6. Subiecții participanți la cercetare și durata acesteia 

Cercetarea de baza s-a derulat pe un număr de 10 subiecți cu deviații ale 

coloanei vertebrale în plan sagital și în plan transversal, cu vârste cuprinse între 

17-40 ani, pe durata de patru luni, în cadrul Cabinetului Brutinel Philippe, 

HYERES, din Franţa  în perioada 06.01.2016 – 15.05.2016. 
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Subiecții și-au dat acordul cu privire la participarea în această cercetare, 

fiind selectionați aleatoriu. 

8.7 Metode şi tehnici de cercetare folosite 

În realizarea cercetării am folosit următoarele metode de cercetare: 

studiul bibliografic, metoda experimentului, testelor, metode de prelucrare 

statistică (media aritmetică, abaterea standard, varianța, amplitudinea și 

coeficientul de variabilitate), metoda anchetei prin chestionar, metoda grafică. 

Metoda testelor a fost aplicată pentru obținerea unor date după aplicarea 

strategiei kinetice concepute și a programelor de intervenție. Testele au fost 

aceleași ca în studiul preliminar, astfel: miotonometrie; evaluarea execuției 

exercițiilor de forță;  Testul  Schober, Testul Stibor, Distanța degete-sol, Testul 

EUROFIT. 

    8.8.  Programe de intervenție 

Pentru intervenția terapeutică s-a folosit pentru subiecții cu atitudini 

deficitare diferite o strategie care a cuprins: 

- corectarea deficiențelor secundare și reintegrarea în aliniamentul normal al 

corpului a bazinului, umerilor și a altor deviații secundare; 

- exerciții de tonifiere a musculaturii spatelui, abdomenului și a membrelor; 

- exerciții statice prin menținerea unor poziții asimetrice corecte și corective, 

alternate cu poziții corecte hipercorective ale centurilor scapulară, pelviană și 

colanei vertebrale, toate fiind realizate prin dispunerea asimetrică a membrelor; 

- exerciții dinamice efectuate cu segmentul la nivelul căruia este localizată 

deficiența sau cu segmentele supra şi subdiacente; 

- exerciții de respirație; 

- exerciții utilitar-aplicative; 

- exerciții de redresare; 

- exerciții cu obiecte portative (bastoane, mingi medicinale, helcometru, aparat 

fitness, gantere, haltere, bicicleta ergometrică, corzi elastice, stepper) 

La toți subiecții, programul a cuprins un număr de 2 ședințe/săptămână  

(marți și joi) plus  3 zile de ședințe pentru tonifierea masei musculare, timp de 

4 luni. 

Într-o săptămână fiecare subiect a parcurs următorul program: 

- 3 zile ședinte de tonifiere musculară (luni +miercuri + vineri) cu 

durata de 50 minute + 10 minute stretching - programul 1  

- 2 zile ședințe de recuperare medicală - profilaxie secundară (marți + 

joi) cu durata de 30 minute + 30 minute stretching – programul 2 

8.8.1. Program de exerciții pentru atitudine scoliotică 

Pentru recuperarea scoliozei in „S” am aplicat un program ce a cuprins un 

numar de 15 exerciţii pentru recuperarea scoliozei „S” cu durata de 30 minute, 

aplicate simultan cu un program de exerciţii de stretching, cu durata de 30 

minute. Fiecare exerciţiu a fost efectuat de 2x cu pauze active şi pasive, având 

durată cuprinsă între 30secunde -1 minut. 
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Exerciţiile au vizat corectarea atitudinii deficitare – scolioza, având diferite 

poziţii iniţiale, corespunzător cu aparatura folosită: baston, bancă, scară fixă, 

saltele de gimnastică, etc. 

 

8.8.2. Program de exerciții pentru atitudine lordotică și hiperlordotică  

La subiecții cu atitudine lordotică şi atitudine hiperlordotică am folosit 

următoarea strategie de intervenție: 

- tonifiere  în condiții de scurtare a musculaturii abdominale prin menținerea 

trunchiului în flexie sau prin exerciții active libere, de tip flexii sau rezistive – 

mișcări concentrice în cursă internă; 

- tonifiere în condiții de alungire a musculaturii sacrolombare, aceleași exerciții  

la care se adaugă cele active rezistive – mișcări excentrice în cursă externă; 

- manipularea vertebrală cu rotație în direcția confortabilă (fără durere); 

- manipularea cu rotație în direcția dureroasă; 

- tehnica de înclinare laterală numai în partea nedureroasă; 

- translația laterală; 

- masaj; 

- exerciții utilitar-aplicative; 

- exerciții de redresare activă și pasivă, sub forma autocontrolului; 

- exerciții cu obiecte portative/ și la aparate (bastoane, scară fixă). 

La toți subiecții, programul a cuprins un număr de 2 ședințe/săptămână  plus  

3 zile de ședințe pentru tonifierea masei musculare, timp de 4 luni. 

Într-o săptămână fiecare subiect a parcurs următorul program: 

- 3 zile ședinte de tonifiere musculară (luni +miercuri + vineri) cu 

durata de 50 minute + 10 minute stretching - programul 1  

- 2 zile ședințe de profilaxie secundară (marți + joi) cu durata de 30 

minute + 30 minute stretching – programul 2 

  Programul de exerciţii pentru atitudine lordotică şi hiperlordotică a 

cuprins un număr de 10 exerciţii, cu 2x repetări, cu pauze active şi pasive 

cuprinse între 30”-1 minut, timp de 30 minute. 

 

8.8.3. Programe de stretching 

Pentru aplicarea programelor  privind exercițiile de stretching se folosesc 

mijloace  adaptate musculaturii și gradului de agilitate pentru fiecare subiect, 

dintre care amintim: 

- exerciții adaptate subiectului în funcție de atitudinea deficitară; 

- exerciții adaptate forței, mobilității și supleței, care vizează  

activarea și energizarea organismului; 

- exerciții pentru activarea gesturilor  și a amplitudinii mişcării; 

- exercitâții pentru întreg corpul; 

- exerciții pentru diferite segmente; 

- exerciții cu diferite obiecte și la aparate: baston, scară fixă. 
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Programele de exerciții pentru stretching care sunt cuprinse în cercetare vor 

fi efectuate și după încheierea programului de intervenție deoarece acestea: 

- reduc tensiunea musculară ajutând la relaxarea corpului; 

- coordonarea mișcării se realizează mai eficient; 

- îmbunătățesc amplitudinea mișcărilor; 

- constitue o excelentămetodă de prevenire  a  accidentelor musculare; 

- permite înțelegerea proprie a fiecărui exercițiu; 

- îmbunătățește respirația; 

- acționează eficient asupra articulațiilor corpului. 

În demersul cercetării am conceput un set de 8 exerciții de stretching pe care 

fiecare subiect le poate efectua zilnic, de mai multe ori pe zi, precum și în cadrul 

antrenamentului de tonifiere musculară, pe care l-am denumit – program 1 de 

stretching; și un program 2 ce cuprinde un număr de 21 de exerciții, efectuate 

în cadrul ședințelor de profilaxie  secundară a deficiențelor,  prezentate în 

continuare. 

Programul nr. 1  Exerciții de stretching pentru întreg corpul 

Acest program cuprinde un set de 8 exerciţii efectuat după programul de 

tonifiere musculară timp de 10 minute pentru fiecare şedinţă, planificat de 

3x/săptămână, timp de 4 luni, conform anexei nr. 6. 

El poate fi aplicat zilnic, de mai multe ori, dimineaţa sau seara, şi chiar 

în weekend, în timpul liber. Se recomandă efectuarea exercițiilor de stretching 

și acasă sau la locul de muncă, de câte ori e nevoie sau se simte nevoia unei 

întinderi. 

Programul nr. 2. Exerciții de stretching pentru profilaxia mobilității 

coloanei vertebrale 

Acest program de stretching cuprinde un set de 21 de exerciţii  necesare 

profilaxiei coloanei vertebrale (anexa nr. 7), fiind aplicat în şedinţa de 

recuperare a atitudinii deficitare la subiecţii din grupul supus analizei. Durata 

programului este de 30 minute, de 2x/săptămână, timp de 4 luni. 

O parte dintre aceste exerciţii pot fi executate şi zilnic, în timpul liber al 

subiecţilor, dimineaţa sau seara, atât şi în weekend. 

În funcţie de planificarea pe microciclu, dozarea exerciţiilor cuprinde 

între 6-12 repetări pe serie, cu pauza 10”  raportat la capacităţile subiecţilor. 

Pentru mobilitatea coloanei vertebrale și recuperarea atitudinii deficitare 

(scolioză, lordoză și hiperlordoză) am proiectat 16 microcicluri de pregătire, 

care au cuprins între 1-2 serii de exerciții și 6-12 repetări/serie. Distribuția 

seriilor și repetărilor este prezentată în tabelul nr. 24. 
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Tabel nr. 24. Distribuția microciclurilor profilactice 

Săptămâna Nr. Serii Nr. repetări 

Microciclul I 1 6 

Microciclul II 2 6 

Microciclul III 1 6 

Microciclul IV 2 6 

Microciclul V 1 8 

Microciclul VI 2 8 

Microciclul VII 1 8 

Microciclul VIII 2 8 

Microciclul IX 1 10 

Microciclul X 2 10 

Microciclul XI 1 10 

Microciclul XII 2 10 

Microciclul XIII 1 12 

Microciclul XIV 2 12 

Microciclul XV 1 12 

Microciclul XVI 2 12 

 

CAPITOLUL 9. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

INTERVENȚIEI APLICATIVE 

 

9.1. Considerații asupra programelor specifice de tonifiere musculară și 

stretching 

            Intervenția practică a constat din aplicarea unor programe pentru 

tonifiere musculară și stretching. Programele de tonifiere musculară au cuprins 

exerciții pentru condiția fizică generală fitness și exerciții specific pentru 

recuperarea atitudinilor deficitare. 

            În cadrul ședinței de fitness, partea introductivă a cuprins și exerciții de 

stretching necesare pregătirii musulaturii pentru efectuarea exercițiilor de forță. 

9.1.1. Programe de tonifiere musculară: structură, conținut 

Programele de tonifiere musculară au cuprins grupe ale membrelor 

inferioare și superioare, abdomenului, spatelui și au fost eșalonate în 
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microcicluri de pregătire. Astfel, pe perioada desfășurării cercetării din partea 

a III-a programele de lucru pentru tonifierea principalelor grupe musculare au 

cuprins microciclurile I-XVI. 

Din punct de vedere al eșalonării programelor de tonifiere musculară și 

stretching aplicate pe parcursul cercetării, am optat pentru o structură 

complexă, după cum urmează; 

- 4 luni de pregătire și aplicare a programelor, ianuarie 2016 – aprilie 2016; 

- 16 microcicluri  - fiecare microciclu cuprinzând câte  3 ședințe de 

tonifiere musculară (cu durata de 50minute) și 3 ședințe de stretching (cu 

durata de 10 minute); 

- un număr de 48 ședințe cu un total de 40 ore de tonifiere și 8 ore de 

stretching; 

Structura de eșalonare a programelor de intervenție folosită în cercetare, 

are la bază caracteristicile generale de pregătire, recomandate de specialiști și 

adaptate de mine în raport cu necesitățile pacienților. 

Structura programului de tonifiere musculară se prezintă în tabelul nr. 25.   

Programul de tonifiere musculară  aplicat subiecților pe parcursul 

cercetării  a fost structurat în trei părți: 

  - Partea introductivă sau partea de pregătire a organismului pentru efort, 

care a urmărit pe de o parte activarea sistemelor muscular și cel articular 

angrenate în efort, pe de altă parte a urmărit creșterea gradată a parametrilor 

cardiovasculari; 

 - Partea fundamentală a constat inițial (primele 8 săptămâni ale 

programului) din exerciții realizate în scopul acomodării cu aparatura de lucru 

și învățării execuției acestora. În următoarele 8 săptămâni ale programului s-a 

urmărit ca prin însușirea mișcării corecte să se îmbunătățească  capacitatea de 

efort și creșterea tonusului muscular  a subiecților participanți. 

 - Partea de încheiere a inclus exerciții de stretching active și pasiv 

asistate cu scopul întinderii și detensionării mușchilor mari solicitați în 

antrenament. Totodată s-a urmărit revenirea funcțiilor organismului la valori 

apropiate celor cu care subiectul a început activitatea.  

Tabelul nr. 25. Structura generală a programului de tonifiere musculară 

STRUCTURA GENERALĂ A PROGRAMULUI DE TONIFIERE 

MUSCULARĂ 

OBIECTIVE GENERALE • Creșterea capacității de efort și 

mișcare 

 • Integrarea socială 

OBIECTIVE SPECIFICE • Învățarea tehnicii de lucru la 

aparate  

• Tonifierea generală a 

musculaturii  

• Dezvoltarea mobilității articulare 
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Ceea ce ne-am propus a fost alcătuirea unui compendiu de exerciții 

folosite în programul de tonifiere musculară în ideea de a putea fi selectate și 

adaptate particularităților fiecărei deficiențe.  

Programul de tonifiere musculară și stretching  s-a desfășurat pe 

parcursul a 16 săptămâni fiind format din două etape. 

 Etapa I-a (tabelul nr. 26) a cuprins microciclurile M.C. I-IV și M.C. V-

VIII , timp în care s-a urmărit realizarea următoarelor obiective: 

- Acomodarea cu aparatura de lucru și capacitarea subiectului pentru 

lucru independent 

- Învățarea și corectarea  tehnicilor specifice diferitelor metode de 

stretching 

Etapa a II-a a cuprins microciclurile M.C. IX-XII și M.C. XIII-XVI 

având următoarele obiective: 

- Consolidarea  tehnicii de execuție pentru exerciții la aparate 

- Dezvoltarea capacității de efort și a forței musculare 

- Dezvoltarea atitudinii pozitive față de mișcare 

Programul de tonifiere musculară și stretching  a respectat structura de 

bază a oricărui alt program de exerciții fizice: pregătirea organismului pentru 

efort, efortul propriu-zis realizat în partea fundamentală și revenirea 

organismului după efort în partea de încheiere. Aceste etape s-au desfășurat 

prin intermediul unui efort combinat de intensitate moderată.  

METODE  • Metoda efortului aerob 

 • Metoda izotonică, a contracțiilor 

concentrice și excentrice 

 • Metoda izometrică 

MIJLOACE 

PĂRȚI COMPONENTE STRUCTURA EXERCIȚIILOR 

Introductivă   • Exerciții pentru încălzirea 

musculaturii și articulațiilor 

angrenate în efort  

• Exerciții din elementele tehnice 

de bază ale gimnasticii de 

recuperare 

Fundamentală  • Exerciții pentru mobilitate 

articulară 

 • Exerciții pentru tonifierea 

întregii  musculaturii   

• Exerciții de dezvoltare a forței și 

anduranței  

• Exerciții de coordonare 

Încheiere   • Exerciții de relaxare musculară 

 • Exerciții de stretching 
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Tabelul nr. 26. Programul de tonifiere musculară etapa I 
PROGRAM TONIFIERE MUSCULARĂ 

ETAPA I-a 

M.C.I-IV  + M.C. V-VIII 

PERIOADA DE 

APLICARE: 

8 SĂPTĂMÂNI 

PARAMETRII EFORTULUI COMBINAT 
In

te
n
si

ta
te

 Volum efort 

C
o
m

p
le

x
it

at

e 

F
re

cv
en

ță
 

m
iș

că
ri

 

F
re

cv
en

ță
 

șe
d
in

ță
 

D
u
ra

tă
 

șe
d
in

ță
 

N
u
m

ăr
 

ex
er

ci
ți

i 

 N
u
m

ăr
 

re
p
et

ăr
i 

mică 40% 

FC 

120-140 

b./min. 

 60 de 

minute 

8 

exerciții 

10-15 

repetări 

mică tempo lent 

și moderat 

3 ședințe/ 

săptămână 

(luni/ 

miercuri/ 

vineri) 

Programul a fost efectuat timp de 4 săptămâni (MC I-IV) a câte 3 

ședințe/săptămână incluzând exerciții realizate în scopul tonifierii musculaturii 

și pentru învățarea tehnicii de execuție pentru exerciții la aparate. 

Fiecare ședință a fost încheiată cu exerciții de stretching – programul 1, 

cu durata de 10 minute. Durata programului a fost de 50 de minute timp în care 

în partea fundamentală au fost introduse exericții pentru toate grupele de 

mușchi. 

În ceea ce privește obiectivele etapei a II-a din prezenta cercetare acestea 

(tabelul nr. 36) se referă la: 

- Consolidarea tehnicilor specifice exercițiilor de stretching; 

- Consolidarea tehnicii de execuție la aparate a diferitelor exerciții 

pentru creșterea masei musculare  

- Dezvoltarea capacității de efort 

- Dezvoltarea forței principalelor grupe musculare 

- Dezvoltarea atitudinii pozitive față de mișcare 

- Creșterea încrederii în programul de profilaxie secundară privind 

deficiențele coloanei vertebrale 

 

Tabelul nr. 36 Program tonifiere musculară și stretching Etapa II  
 

Programul a fost efectuat timp de 4 săptămâni (MC IX-XVI) a câte 3 

ședințe/săptămână incluzând exerciții realizate în scopul tonifierii musculaturii 

și a dezvoltării forței principalelor grupe musculare. 

Fiecare ședință a fost încheiată cu exerciții de stretching – programul 1, 

cu durata de 10 minute. Durata programului a fost de 50 de minute timp în care 

în partea fundamentală au fost introduse exericții pentru toate grupele de 

mușchi care ne-au interest în cercetare. 
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Programul de anduranță a fost efectuat pe parcursul a 8 săptămâni cu o 

frecvență de o ședință pe săptămână, față de etapa I prezentând o creștere a 

numărului de serii și repetări efectuate, conform tabelelor nr. 41 și 42. 

Intensitatea de lucru a atins 75% din posibilităţile subiecţilor cu o 

frecvenţă cardiacă de 180 bătăi/minut. 

 

 

PROGRAMUL DE ACTIVARE ȘI TONIFIERE MUSCULARĂ 

 

PROGRAMUL DE 

LUCRU 

OBIECTIVE 

LE 

PROGRAMU 

LUI 

TIPUL 

DE 

EFORT 

INTENSI

TATE 

DURA 

TA 

FREC 

VENȚĂ 

ETAPA II-a  

M.C.IX- XII  

M.C. XIII-XVI 

Consolidarea   

tehnicilor 

specifice 

diferitelor 

metode de 

stretching   

combinat mică 

120 -140 

bătăi/minu 

60 de 

minute 

3 ședințe 

pe 

săptămână 

ETAPA 

A II-A 

M.C. 

IX- XII  

M.C. 

XIII-

XVI 

ANTR. 

TEHNIC 

CORECTIV 

Consolidarea   

tehnicii de 

execuție pentru 

exerciții la 

aparate  

combinat mică 

120 -140 

bătăi/minu 

60 de 

minute 

3 ședințe 

pe 

săptămână 

ANTR. 

ANDURAN

ȚĂ 

Dezvoltarea 

capacității de 

efort 

combinat medie 

140 -160 

bătăi/minu 

60 de 

minute 

3 ședințe 

pe 

săptămână 

ANTR. 

FORȚĂ 

Dezvoltarea 

forței 

musculare 

combinat medie 

140 -160 

bătăi/minu 

60 de 

minute 

3 ședințe 

pe 

săptămână 

Antrenament de anduranță  

 

Perioadă de aplicare Zi de lucru 

2/4 Ex. Anduranță  

1/4 Ex. Forță 

1/4 Ex. Stretching 

Săptămânile 9 -16 Miercuri 

Parametrii programului de anduranță 
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ta
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d
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ță
 

Exerciții durată 

S
tr

et
ch

in
g
 

N
u
m

ăr
 

re
p
et

ăr
i 

Ex. 

anduranță 

Ex. 

forță 
medie 

75% 
FC 

180b/min 

60  

min 

30 

min 

20 

min 

10  

min 

10-15/ 

serie 

medie tempo 

lent/ 

constant 

3 sedințe/ 

săptămână  

( miercuri) 
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Tabelul nr. 46. EȘALONAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMELOR DE TONIFIERE MUSCULARĂ  ȘI STRETCHING 

Nr. 

Crt 

Program Număr 

microciclu 

 

/programul 

de 

stretching 

ANUL 2016 

Luna  IANUARIE FEBRUARIE 

Săptă 

mâna  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Durata 

ședințe

i (min.) 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50

’ 

50’ 50

’ 

50

’ 

50’ 50

’ 

50

’ 

1. Tonifiere 

musculară 
Microciclul I 

 

X x x                      

Microciclul II 

 

   x x x                   

Microciclul III 

 

      x x x                

Microciclul IV 

 

         x x x             

Microciclul V 

 

            X x x          

Microciclul VI 

 

               x x x       

Microciclul VII 

 

                  x x x    

Microciclul VIII 

 

                     x x x 

2. Stretching  Program 1 

 (10 minute) 

 

X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Durata totala (2 luni): 20 ore tonifiere + 4 ore stretching 

- săptămânal: Tonifiere:3 ședinte x 50 minute = 150 minute, Stretching: 3x10 minute = 30 minute 

- lunar: Tonifiere = 600 minute, Stretching = 120 minute 
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Tabelul nr. 47. EȘALONAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMELOR DE TONIFIERE MUSCULARĂ  ȘI STRETCHING 

Nr. 

Crt

. 

Program Număr 

microci

clu 

 

/progra

mul de 

stretchi

ng 

 ANUL 2016 

Luna  MARTIE APRILIE 

Sapta 

mana  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Durata 

sedintei 

(min.) 

50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 

1. Tonifiere 

musculara 

Microciclul IX 

 

x X x                      

Microciclul X 

 

   x x x                   

Microciclul XI 

 

      x x x                

Microciclul XII 

 

         x x x             

Microciclul XIII 

 

            x x x          

Microciclul XIV 

 

               x x x       

Microciclul XV 

 

                  x x x    

Microciclul XVI 

 

                     x x x 

2. Stretching  Program 1 

 (10 minute) 

 

x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Durata totală (2 luni): 20 ore tonifiere + 4 ore stretching 

- săptămânal: Tonifiere:3 ședinte x 50 minute = 150 minute, Stretching: 3x10 minute = 30 minute 

- lunar: Tonifiere = 600 minute, Stretching = 120 minute 
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9.2 Rezultate obținute după aplicarea programelor specifice de tonifiere 

și stretching 

9.2.1.Rezultate obținute după aplicarea programelor de  tonifiere   

musculară 

  Din datele recoltate se poate observa o grupare a rezultatelor pe tipuri de 

grupe musculare dispuse la nivelul diferitelor segmente. 

 Datele din tabelele nr. 48-55 prezintă rezultatele obținute la testarea finală 

efectuată după intervenția aplicativă realizată prin programele de tonifiere 

musculară și stretching concepute și particularizate pentru subiecții participanți 

la cercetare. 

Centralizatoarele (tabelele nr. 48-55) cu rezultatele obținute prin cele două 

testări (T1 și T2) prezintă cifrele aferente indicatorilor statistici calculați pentru 

datele colectate înainte și după aplicarea programelor de tonifiere și de 

stretching. 

 Diferenţele dintre cele două stări: contracţie – repaus fiind încadrate în 

valorile standard, corespund subiecţilor cu diferite afecţiuni.  

 Pentru determinarea tonusului muscular datele obţinute sunt înscrise în 

tabelele nr. 48 - 49,  exprimate statistic prin: media aritmetica, mediana, 

abaterea standard, dispersia, amplitudinea și coeficientul de variație, grupate pe 

subiecți cu atitudini: scoliotice, lordotice și hiperlordotice, atât subiecți de gen 

feminin cât și masculin. 

 Mediile aritmetice diferă semnificativ între  cele două testări: iniţială  și 

finală, dar și în repaus/contracție. 

 Gradul de împrăştiere a valorilor şirului, reprezentate de abaterea 

standard, are valorile cuprinse între 1.5 – 3%.  

 Coeficientul de variaţie are valoari cuprinse între 40% - 65%, indicând o 

scădere a omogenităţii şirului.  

 Valoarea testului „Student” calculat:  demonstrează că p > 0.05 respingând 

H0;  se validează ipotezele cercetării.  
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 Tabelul nr.48.Rezultate obținute prin miotonometrie în repaus, final total grup 

 
Nr. 

Crt. 

Nume 

prenu

me 

Biceps 

dr. 

Biceps 

stg. 

Ante 

brat dr. 

Ante 

brat stg. 

Cvadri 

ceps dr. 

Cvadri 

ceps stg. 

Triceps dr. Triceps 

stg. 

Solear 

dr. 

Solear 

stg. 

Biceps 

femural 

dr. 

Biceps 

femural 

stg. 

1 A.M 56 57 55 56 59 60 58 60 53 54 59 60 
2 A.G 55 56 54 56 58 60 62 64 54 56 61 62 
3 B.D 52 54 50 51 56 57 60 60 50 53 55 57 
4 C.A 56 58 53 56 58 60 64 66 54 57 61 61 
5 C.K 57 59 56 58 60 61 66 67 56 58 60 61 
6 I.L. 50 52 50 50 55 56 56 58 50 52 58 59 
7 M.A 52 55 53 53 58 60 60 62 53 54 57 60 
8 N.U. 62 64 57 58 63 62 64 66 56 58 64 64 
9 P.T. 60 60 58 59 65 64 62 60 57 58 64 64 
10 Y.G. 56 57 52 54 61 62 63 65 52 54 63 65 

Media 

aritmetică 55,60 57.20 53,80 55,10 59,30 60,20 61,50 62,80 53,50 55,40 60,20 61,30 
Mediana 

 56,00 57,00 53,50 56,00 58,50 60,00 62,00 63,00 53,50 55,00 60,50 61,00 
Abaterea  

Standard 3,66 3.36 2,74 3,03 3,06 2,35 3,03 3,19 2,42 2,27 3,01 2,50 
Dispersia 

 13,38 11.29 7,51 9,21 9,34 5,51 9,17 10,18 5,83 5,16 9,07 6,23 
Amplitu 

dinea 12,00 12,00 8,00 9,00 10,00 8,00 10,00 9,00 7,00 6,00 9,00 8,00 
Coeficient 

de variație 
0,066 0,059 0,051 0,055 0,052 0,039 0,049 0,051 0,045 0,041 0,041 0,041 
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Tabelul nr. 49. Rezultate obținute prin miotonometrie în contracţie, final total grup 

 
Nr. 

Crt. 

Nume 

prenu

me 

Biceps 

dr. 

Biceps 

stg. 

Ante 

brat dr. 

Ante 

brat stg. 

Cvadri 

ceps dr. 

Cvadri 

ceps stg. 

Triceps dr. Triceps 

stg. 

Solear 

dr. 

Solear 

stg. 

Biceps 

femural 

dr. 

Biceps 

femural 

stg. 

1 A.M 121 120 120 119 122 120 116 114 120 120 121 121 
2 A.G 118 119 117 115 119 117 117 115 118 118 120 120 
3 B.D 125 125 132 130 130 129 130 130 132 130 131 130 
4 C.A 118 115 116 114 121 120 116 115 117 116 118 118 
5 C.K 116 114 117 115 119 117 114 112 114 114 114 114 
6 I.L. 122 121 130 129 124 124 124 122 130 130 124 124 
7 M.A 124 125 128 127 119 117 120 118 128 127 122 123 
8 N.U. 114 112 115 112 114 112 112 112 116 116 115 115 
9 P.T. 112 110 112 112 112 110 110 108 112 112 112 112 
10 Y.G. 129 128 127 126 123 122 119 118 127 125 118 116 
Media 

aritmetică 119,90 118,90 121,40 119,90 120,30 118,80 117,80 116,40 121,40 120,80 119,50 119,30 
Mediana 

 119,50 119,50 118,50 117,00 120,00 118,50 116,50 115,00 119,00 119,00 119,00 119,00 
Abaterea  

Standard  5,28 6,05 7,15 7,31 5,08 5,55 5,87 6,15 7,20 6,70 5,50 5,44 
Dispersia  

 27,88 36,54 51,16 53,43 25,79 30,84 34,40 37,82 51,82 44,84 30,28 29,57 
Amplitu 

dinea 17,00 18,00 20,00 18,00 18,00 19,00 20,00 22,00 20,00 18,00 19,00 18,00 
Coeficient 

de variație 

0,044 0,051 0,059 0,061 0,042 0,047 0,050 0,053 0,059 0,055 0,046 0,046 
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Tabelul nr.50  – Rezultate la miotonometria în repaus, grup cu atitudine scoliotică, final 

 

Nr. 

Crt. 

Nume 

prenume 

Biceps 

dr. 

Biceps 

stg. 

Ante 

brat 

dr. 

Ante 

brat 

stg. 

Cvadri 

ceps 

dr. 

Cvadri 

ceps 

stg. 

Triceps 

dr. 

Triceps 

stg. 

Solear 

dr. 

Solear 

stg. 

Biceps 

femural 

dr. 

Biceps 

femural 

stg. 

1 A.M 56 57 55 56 59 60 58 60 53 54 59 60 

2 A.G 55 56 54 56 58 60 62 64 54 56 61 62 

3 B.D 52 54 50 51 56 57 60 60 50 53 55 57 

 

Tabelul nr. 51– Rezultate la miotonometria în contracţie, grup cu atitudine scoliotică, final 

Nr. 

Crt. 

Nume 

prenume 

Biceps 

dr. 

Biceps 

stg. 

Ante 

brat 

dr. 

Ante 

brat 

stg. 

Cvadri 

ceps 

dr. 

Cvadri 

ceps 

stg. 

Triceps 

dr. 

Triceps 

stg. 

Solear 

dr. 

Solear 

stg. 

Biceps 

femural 

dr. 

Biceps 

femural 

stg. 

1 A.M 121 120 120 119 122 120 116 114 120 120 121 121 

2 A.G 118 119 117 115 119 117 117 115 118 118 120 120 

3 B.D 125 125 132 130 130 129 130 130 132 130 131 130 

 

 Comparând rezultatele celor două testări (tabelul nr. 50 – 51),se observă că atât subiecții feminini cât și cei masculin au 

înregistrat valori în limite normale la majoritatea grupelelor musculare supuse probei de miotonometrie și doar un subiect (gen 

feminin) la mușchii tricepși drept și stâng, precum  și la mușchii biceps femural drept și stâng a înregistrat valori peste pragul 

de semnificație, indicând o ușoară stare de oboseală musculară. 
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 În figurile nr. 32-33 și anexa  nr. 1.A.5. se prezintă grafic situația 

subiecților cu atitudine scoliotică la testarea finală a probei de miotonometrie, 

în repaus și în contracție. 
 

Figura nr.32.Miotonometria în repaus,grup cu atitudine scoliotică,final 

 

 

Figura nr. 33.  Miotonometria în contracţie, subiecţii cu atitudine 

scoliotică, final 
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Anexa nr.1.A.9. Reprezentarea grafică a rezultatelor la proba de verificare 

exprimate în date numerice – Proba de miotonometrie 

A. 9. Probe pentru verificarea tonusului muscular MIOTONOMETRIA 

A.9.a.1.Testarea reprezentării în mușchiul – Biceps dr. în repaus, testare 

inițială 

Media aritmetică 56,60 

Mediana 57,00 

Abaterea  Standard  4,20 

Dispersia  17,60 

Amplitudinea 15,00 

Minimă 50,00 

Maximă 65,00 

Coeficient de variație 0,074        7,40% 

 

 A.9.a.2. Testarea reprezentării în mușchiul – Biceps dr. în repaus, testare 

finală 

Media aritmetică 55,60 

Mediana 56,00 

Abaterea  Standard  3,66 

Dispersia  13,38 

Amplitudinea 12,00 

Minimă 50,00 

Maximă 62,00 

Coeficient de variație 0.066         6.60% 

 

A.9. Tabelul nr. 1.a Reprezentare mușchiul Biceps dr. 
Testări  Media 

aritme 

tică 

Mediana Abaterea 

standard 

Amplitudi 

nea  

Amplitudinea 

minimă 

Amplitudinea 

maximă 

Dispersia Coeficient 

de 

variație 

Testarea 

inițială 

56,60 57,00 4,20 15,00 50,00 65,00 17,60 0.074 

Testarea 

finală 

55,60 56,00 3,66 12,00 50,00 62,00 13,38 0.066 

Testul T  Student Ipoteze Constante Valoare 

calculată P  H0 H1 α df1 df2 

 m1=m2 m1≠m2 0,05 2 18 0,577071 

Concluzie P = > 0,05. Statistic rezultatele diferă semnificativ. Se respinge 

ipoteza nulă. 
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A.9 Fig. nr. 1.a. Miotonometrie – Mușchiul Biceps drept 
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A.9.a.3.Testarea reprezentării în mușchiul – Biceps dr. în contracție, testare 

inițială 

 

Media aritmetică 118,30 

Mediana 118,50 

Abaterea  Standard  5,29 

Dispersia  28,01 

Amplitudinea 17,00 

Minimă 110,00 

Maximă 127,00 

Coeficient de variație 0,045       4.50% 

 

 A.9.a.4. Testarea reprezentării în mușchiul – Biceps dr. în contracție, testare 

finală 

Media aritmetică 119,90 

Mediana 119,50 

Abaterea  Standard  5,28 

Dispersia  27,88 

Amplitudinea 17,00 

Minimă 112,00 

Maximă 129,00 

Coeficient de variație 0,044       4.40% 

 

A.9. Tabelul nr. 2.a Reprezentare mușchiul Biceps dr. 

 
Testări  Media 

aritmetică 

Mediana Abaterea 

standard 

Amplitudine

a  

Amplitudine

a minimă 

Amplitudine

a maximă 

Dispersi

a 

Coeficien

t de 

variație 

Testare

a 

inițială 

118,3

0 

118,5

0 

5,29 17 110 127 28,01 0,045 

Testare

a finală 

119,9

0 

119,5

0 

5,28 17 112 129 27,88 0,044 

Testul T  Student Ipoteze Constante Valoare 

calculată P  H0 H1 α df1 df2 

 m1=m2 m1≠m

2 

0,05 2 18 0,507141 

Concluzie P = > 0,05. Statistic rezultatele diferă semnificativ. Se respinge 

ipoteza nulă. 
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A.9.Fig. nr. 3.a. Miotonometrie – Mușchiul Biceps drept contracție 
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A.9.Figura nr. 2.a.Testul t - Miotonometrie Biceps dr. – repaus  

Indicatori 

statistici  Variable 1 Variable 2 Explicații 

Mean 55,60 56,6 

Media 

eșantioanelor 

Variance 13,38 17,6 

Dispersia 

eșantioanelor 

Observations 10,00 10 Volumul  

Hypothesized 

Mean Difference 0,00 

 

Diferența testată 

df 18,00  Grade de libertate 

t Stat -0,57 

 Valoarea t 

calculată 

P(T<=t) one-tail 0,29   

t Critical one-tail 1,73    

P(T<=t) two-tail 0,58  Rezultatul testului 

t Critical two-

tail 2,10 

 

Pragul critic al lui t 
  

A.9.Figura nr.4.a. Testul t - Miotonometrie Biceps  dr. – contracție  

Indicatori 

statistici  Variable 1 Variable 2 Explicații 

Mean 118,30 119,90 

Media 

eșantioanelor 

Variance 28,01 27,88 

Dispersia 

eșantioanelor 

Observations 10,00 10,00 Volumul  

Hypothesized 

Mean Difference 0,00   Diferența testată 

df 18,00   Grade de libertate 

t Stat -0,68   

Valoarea t 

calculată 

P(T<=t) one-tail 0,25    

t Critical one-tail 1,73     

P(T<=t) two-tail 0,51   Rezultatul testului 

t Critical two-tail 2,10   

Pragul critic al lui 

t 

 

 



IMPLICAȚIILE PROGRAMELOR SPECIFICE DE TONIFIERE MUSCULARĂ ȘI STRETCHING ASUPRA ORGANISMULUI  PERSOANELOR CU ATITUDINI 

DEFICITARE, DIN PERSPECTIVĂ PROFILACTICĂ 

80 
 

Tabelul nr. 52   – Rezultate obținute la miotonometria în repaus, grup cu atitudine lordotică, final 

Nr. 

Crt. 

Nume 

prenume 

Biceps 

dr. 

Biceps 

stg. 

Ante 

brat 

dr. 

Ante 

brat 

stg. 

Cvadri 

ceps 

dr. 

Cvadri 

ceps 

stg. 

Triceps 

dr. 

Triceps 

stg. 

Solear 

dr. 

Solear 

stg. 

Biceps 

femural 

dr. 

Biceps 

femural 

stg. 

4 C.A 56 58 53 56 58 60 64 66 54 57 61 61 

5 C.K 57 59 56 58 60 61 66 67 56 58 60 61 

6 I.L. 50 52 50 50 55 56 56 58 50 52 58 59 

7 M.A 52 55 53 53 58 60 60 62 53 54 57 60 

Tabelul nr. 53  – Rezultate obținute la miotonometria în contracţie, subiecţii cu atitudine lordotică, final 

 

Nr. 

Crt. 

Nume 

prenume 

Biceps 

dr. 

Biceps 

stg. 

Ante 

brat 

dr. 

Ante 

brat 

stg. 

Cvadri 

ceps 

dr. 

Cvadri 

ceps 

stg. 

Triceps 

dr. 

Triceps 

stg. 

Solear 

dr. 

Solear 

stg. 

Biceps 

femural 

dr. 

Biceps 

femural 

stg. 

4 C.A 118 115 116 114 121 120 116 115 117 116 118 118 

5 C.K 116 114 117 115 119 117 114 112 114 114 114 114 

6 I.L. 122 121 130 129 124 124 124 122 130 130 124 124 

7 M.A 124 125 128 127 119 117 120 118 128 127 122 123 

  

 Din punct de vedere al rezultatelor obținute la  cele două testări (tabelul nr. 52-53), se observă că subiecții feminini cât 

și cei masculin au înregistrat valori în limite normale la majoritatea grupelelor musculare supuse probei de miotonometrie, iar  

la mușchii cvadriceps stâng, tricepși drept și stâng, precum  și la mușchii biceps femural drept și stâng s-au  înregistrat (la 

subiecții feminini) valori peste pragul de semnificație, indicând o ușăară stare de oboseală musculară. 
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 Figurile nr. 34-35 și anexele nr. 1.A.6 – 1.A.7. prezintă  grafic rezultatele 

subiecților cu atitudine lordotică la testarea finala a probei de miotonometrie, 

atât în repaus, cât și în contracție. 

 

Figura nr.34 – Miotonometria în repaus,grup cu atitudine lordotică, final 

 

Figuranr. 35 – Miotonometria în contracţie, grup cu atitudine lordotică, 

final 
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Tabelul nr.  54 – Rezultate obținute la miotonometria în repaus, grup cu atitudine hiperlordotică, final 

 

Nr. 

Crt. 

Nume 

prenume 

Biceps 

dr. 

Biceps 

stg. 

Ante 

brat 

dr. 

Ante 

brat 

stg. 

Cvadri 

ceps 

dr. 

Cvadri 

ceps 

stg. 

Triceps 

dr. 

Triceps 

stg. 

Solear 

dr. 

Solear 

stg. 

Biceps 

femural 

dr. 

Biceps 

femural 

stg. 

8 N.U. 62 64 57 58 63 62 64 66 56 58 64 64 

9 P.T. 60 60 58 59 65 64 62 60 57 58 64 64 

10 Y.G. 56 57 52 54 61 62 63 65 52 54 63 65 

 

Tabelul nr. 55  – Rezultate obținute la miotonometria în contracţie, subiecţii cu atitudine hiperlordotică , final 

Nr. 

Crt. 

Nume 

prenume 

Biceps 

dr. 

Biceps 

stg. 

Ante 

brat 

dr. 

Ante 

brat 

stg. 

Cvadri 

ceps 

dr. 

Cvadri 

ceps 

stg. 

Triceps 

dr. 

Triceps 

stg. 

Solear 

dr. 

Solear 

stg. 

Biceps 

femural 

dr. 

Biceps 

femural 

stg. 

8 N.U. 114 112 115 112 114 112 112 112 116 116 115 115 

9 P.T. 112 110 112 112 112 110 110 108 112 112 112 112 

10 Y.G. 129 128 127 126 123 122 119 118 127 125 118 116 

 

 La testarea finală a subiecților cu atitudine hiperlordotică (tabelele nr. 54-55) la proba de miotonometrie în repaus, se 

constată o depășire a valorilor medii, ceea ce indică o stare de neadaptare totală a subiecților, stare pe care o asociem și 

cauzei  atitudinii deficitare a coloanei vertebrale.
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  Figurile nr. 36-37 și anexa nr. 1.A.8. prezintă grafic distribuția 

rezultatelor subiecților cu atitudine hiperlotdotică, la cele două testări: repaus 

și contracție. 

 

Figura  nr.  36 – Miotonometria în repaus, grup cu atitudine 

hiperlordotică, final 

 

Figura  nr. 37  – Miotonometria în contracţie, subiecţii cu atitudine 

hiperlordotică , final 
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Figura nr. 38. Centralizator cu rezultatele obținute la miotonometrie repaus final, grup feminin 

 

 Figura  nr. 38 prezintă distribuția rezultatelor subiecților de gen feminin la testarea finală în repaus la proba de 

miotonometrie, a grupelor musculare supuse analizei. 
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Figura nr. 39. Centralizator cu rezultatele la miotonometrie repaus final, grup masculin 

 

 Figura  nr. 39 prezintă distribuția rezultatelor subiecților de gen masculin la testarea finală în repaus la proba de 

miotonometrie a grupelor musculare supuse analizei. 
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Figura  nr. 40. Centralizator cu rezultatele șa  miotonometrie contracție final, grup feminin 

 

 Figura  nr.40 prezintă distribuția rezultatelor subiecților de gen feminin la testarea finală în contracție la proba de 

miotonometrie a grupelor musculare supuse analizei. 
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Figura  nr. 41. Centralizator cu rezultatele la miotonometrie contracție final, grup masculin 

 

 

 Figura  nr.41 prezintă distribuția rezultatelor subiecților de gen masculin la testarea finală în contracție la proba de 

miotonometrie a grupelor musculare supuse analizei. 
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9.2.2. Rezultate  obținute la evaluarea corectitudinii execuției 

exercițiilor de forță 

 Pentru evaluarea corectitudinii execuției exercițiilor de forță,  datele 

obţinute sunt înscrise în tabele şi figuri, conform anexelor nr. 2.B.1.1.- 2.B.1.8 

pentru subiecții de gen feminin și 2.B.2.1. – 2.B.2.8. pentru subiecții de gen 

masculin. 

Tabelul nr.56. Centralizator  cu rezultatele la evaluarea execuției 

exercițiilor de forţă, final, feminin 
Proba CALIFICATIV 

FOARTE BINE 

CALIFICATIV 

BINE 

CALIFICATIV 

SATISFĂCĂTOR 

Împins gantere de pe 

bancă orizontal   

4 2 - 

Extensia braţelor la 

scripete 

2 4 - 

Biceps la cablu cu 

sfoara 

6 0 - 

Extensii la scripete   1 5 - 

Ridicări pe vârfuri cu 

bara 

2 4 - 

Tracţiuni cu priză 

apropiată la helcometru 

6 0 - 

Fluturări laterale cu 

gantere   

3 3 - 

Abdomene cu rola  1 5 - 

Figura nr.42 Testare finală – Evaluarea execuției exercițiilor de forță 

musculare - feminin 
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În tabelul nr. 57 și figura nr. 43 prezentăm centralizarea rezultatelor la 

subiecții de gen masculin, privind evaluarea finală a execuției exercițiilor de  

forță.  

Tabelul nr. 57.Centralizator rezultate evaluarea  execuției exercițiilor de 

forţă, final, masculin 
Proba/ Calificativ 

 

FOARTE 

BINE 

BINE SATISFĂCĂTOR 

Împins haltera de pe 

banca - declinat   

3 1 0 

Extensia brațelor cu 

gantere deasupra capului 

4 0 0 

Ciocane rotative din 

înclinat 

4 0 0 

Flexii picioare din culcat 

la aparat 

4 0 0 

Ridicări pe vârfuri cu 

bara 

3 1 0 

Ramat la aparat cu priză 

îngustă 

4 0 0 

Umărul anterior cu 

sfoara  

3 1 0 

Crunch pe minge  3 1 0 

Figura nr. 43.Testare finală – Evaluarea execuției exercițiilor de forță - 

masculin 
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9.2.3.Rezultate privind mobilitatea coloanei vertebrale 

 Pentru mobilitatea coloanei vertebrale datele obţinute sunt înscrise în 

tabelele nr. 58-61 şi figurile nr. 44-49, (atât pentru întregul grup cât și pentru 

fiecare atitudine) pe cele patru probe: Testul Schöber, Testul Stibor, Distanța 

degete-sol și Testul din bateria EUROFIT și exprimate statistic prin: medie 

aritmetică, abatere standard, amplitudine, varianță și coeficient de variabilitate. 

Tabel nr. 58. Centralizator cu rezultate la testare finală, total grup 

 
Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Sexul  Testul 

Schöber 

(cm) 

Testul 

Stibor 

(cm) 

Distanta 

degete sol 

(cm) 

EUROFIT 

1. A.M F 17 55 - 2 8 

2. A.G F 19 55 2 6 

3. B.D M 18 54 3 5 

4. C.A F 20 56 - 2 6 

5. C.K F 17 53 - 4 6 

6. I.L. M 18 52 0 5 

7. M.A M 18 50 - 3 4 

8. N.U. F 17 49 - 5 3 

9. P.T. F 16 50 - 8 5 

10. Y.G. M 15 48 -12 3 

 

Figura nr. 44. Centralizator cu rezultate finale la mobilitatea coloanei 

vertebrale 

 

 

La toate cele patru probe se constată că subiecții cuprinși în cercetare și-

au îmbunătățit semnificativ mobilitatea coloanei vertebrale, rezultatele 
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centralizate aratând creșteri semnificative, ceea ce ne facem să concluzionăm 

că dacă ești perseverent, ai răbdare și voință, poți recupera/ameliora anumite 

deficiențe fizice și uneori poți depăși anumite bariere mentale și fizice. 

În figurile nr. 45-46 se prezintă distribuția rezultatelor la cele patru teste 

cuprinse în cercetarea noastră, pe subiecți feminin și masculin. 

Figura nr. 45.Rezultate finale la mobilitatea coloanei vertebrale,  

grup feminin 

 

Figura nr. 46. Rezultate finale la mobilitatea coloanei vertebrale 

 grup masculin 
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Tabelul nr. 59 Centralizator  cu rezultate la testarea finală - grup cu 

atitudine scoliotică 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Sexul Testul 

Schöber 

(cm) 

Testul 

Stibor 

 (cm) 

Distanta 

degete sol 

(cm) 

EUROFIT 

(puncte) 

1. A.M F 17 55 - 2 8 

2. A.G F 19 55 2 6 

3. B.D M 18 54 3 5 

 

Figura nr. 47 Rezultate la testarea finală - grup cu atitudine scoliotică 

 

 

În ceea ce privește situația subiecților cu atitudine scoliotică (tabelul nr. 

59, figura nr. 47) se constată îmbunatățiri semnificative la testele aplicate, față 

de testarea inițială, ceea ce ne permite să afirmăm că programele aplicate de-a 

lungul perioadei de intervenție a fost unul foarte bun și eficient, exercițiile 

efectuate atingându-și scopul final. 
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Tabelul nr. 60. Centralizator cu rezultate la testarea finală - grup cu 

atitudine lordotică 

 
Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Sexul  Testul 

Schöber 

(cm) 

Testul 

Stibor 

(cm) 

Distanta 

degete sol 

(cm) 

EUROFIT 

4. C.A F 20 56 - 2 6 

5. C.K F 17 53 - 4 6 

6. I.L. M 18 52   0 5 

7. M.A M 18 50 - 3 4 

 

 

Figura  nr. 48. Rezultate la testarea finală - grup cu atitudine lordotică 

 

 

 

La subiecții cu atitudine lordotică (tabelul nr. 60, figura nr. 48) 

programele aplicate și-au atins obiectivele, arătând o creștere a mobilității 

coloanei vertebrale la toate cele patru teste folosite în cadrul investigației. 
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Tabelul nr. 61. Centralizator cu rezultate la testarea finală - grup cu 

atitudine hiperlordotică 

 
Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Sexul Testul 

Schöber 

(cm) 

Testul 

Stibor 

(cm) 

Distanta 

degete sol 

(cm) 

EUROFIT 

8. N.U. F 17 49 - 5 3 

9. P.T. F 16 50 - 8 5 

10. Y.G. M 15 48 -12 3 

 

 

Figura  nr. 49.  Rezultate la testarea finală - grup cu atitudine 

hiperlordotică 

 

 
 

Centralizarea rezultatelor la subiecții hiperlordotici din tabelul nr. 61 și 

figura nr. 49 prezintă valori care se încadrează în limite acceptabile din punct 

de vedere al adaptării optimale pentru deficiențele prezentate. 
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În tabelele nr. 62- 69 prezentăm interpretarea testului ANOVA în funcție 

de atitudinea deficitară la evaluarea mobilității coloanei vertebrale. 

 

Tabelul nr. 62.Evaluarea mobilității coloanei vertebrale 

 

Testul Schöber 

Nr. Subiecți Atitudine  

scoliotică 

Atitudine 

lordotică 

Atitudine 

hiperlordotică 

1 17 20 17 

2 19 17 16 

3 18 18 15 

4 - 18 - 

 

Tabelul nr. 63. Centralizator ANOVA – Testul Schöber 

 

Anova: Single Factor -  Testul Schöber 
 

SUMMARY             

Grupare Frecvența 

Total 

valori 

Media 

aritmetică Dispersia     

       

Atitudine 

Scoliotică 3 54 18 1,00     

Atitudine 

lordotică 4 73 18,25 1,58     

Atitudine 

hiperlordotică 3 48 16 1     

              

ANOVA             

Sursa 

Variatiei SS df MS F P-value F crit 

Între grupuri 9,750 3 3,250 2,22857 0,18547 4,75706 

În cadrul 

grupului 8,750 6 1,458       

Total 18,5 9         

unde:  

• Source  of  Variation  reprezintă  descompunerea în variaţie explicate 

(Between  Groups)  şi variaţie neexplicată (Within Groups)  

• SS este coloana sumelor de pătrate  

• df este coloana gradelor de libertate asociate sumelor de pătrate  

• MS conţine mediile sumelor de pătrate  

• F este valoarea calculate a staticii F  

• P-value probabilitatea critică  
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• F crit  valoarea critică   

 

Tabelul nr. 64. Evaluarea mobilității coloanei vertebrale 

 

Testul Stibor 

Nr. subiecți Atitudine  

scoliotică 

Atitudine 

lordotică 

Atitudine 

hiperlordotică 

1 17 20 17 

2 19 17 16 

3 18 18 15 

4 - 18 - 

 

Tabelul nr.  65. Centralizator ANOVA – Testul Stibor 

 

Anova: Single Factor -  Testul Stibor 

SUMMARY             

Groups Frecvența 

Total 

valori 

Media 

aritmetică Dispersia     

       

Atitudine 

Scoliotică 3 164 54,67 0,33     

Atitudine 

lordotică 4 211 52,75 6,25     

Atitudine 

hiperlordotică 3 147 49 1     

              

ANOVA             

Source of 

Variation SS df MS F P-value F crit 

Between 

Groups 50,183 2 25,092 8,20117 0,01464 4,73741 

Within 

Groups 21,417 7 3,060       

Total 71,6 9         

 

unde:  

• Source  of  Variation  reprezintă  descompunerea în variaţie explicate 

(Between  Groups)  şi variaţie neexplicată (Within Groups)  

• SS este coloana sumelor de pătrate  

• df este coloana gradelor de libertate 96ssociate sumelor de pătrate  

• MS conţine mediile sumelor de pătrate  

• F este valoarea calculate a staticii F  

• P-value probabilitatea critică  
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• F crit  valoarea critică   

Tabelul nr. 66. Evaluarea mobilității coloanei vertebrale 

 

Distanța degete – sol 

Nr. Subiecți Atitudine  

scoliotică 

Atitudine 

lordotică 

Atitudine 

hiperlordotică 

1 17 20 17 

2 19 17 16 

3 18 18 15 

4 - 18 - 

 

Tabelul nr. 67. Centralizator ANOVA – Distanța degete-sol 

 

Anova: Single Factor -  Distanța degete-sol 
 

SUMMARY             

Groups Frecvența 

Total 

valori 

Media 

aritmetică Dispersia     

       

Atitudine 

Scoliotică 3 3 1,00 7,00     

Atitudine 

lordotică 4 -9 -2,25 2,92     

Atitudine 

hiperlordotică 3 -25 -8,33 12,33     

              

ANOVA             

Source of 

Variation SS df MS F P-value F crit 

Between 

Groups 135,483 2 67,742 10,00053 0,00887 4,73741 

Within 

Groups 47,417 7 6,774       

Total 182,9 9         

 

unde:  

• Source  of  Variation  reprezintă  descompunerea în variaţie explicate 

(Between  Groups)  şi variaţie neexplicată (Within Groups)  

• SS este coloana sumelor de pătrate  

• df este coloana gradelor de libertate asociate sumelor de pătrate  

• MS conţine mediile sumelor de pătrate  

• F este valoarea calculate a staticii F  

• P-value probabilitatea critică  

• F crit  valoarea critică   
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Tabelul nr. 68. Evaluarea mobilității coloanei vertebrale 

 

Bateria EUROFIT 

Nr. subiecți Atitudine  

scoliotică 

Atitudine 

lordotică 

Atitudine 

hiperlordotică 

1 17 20 17 

2 19 17 16 

3 18 18 15 

4 - 18 - 

 

Tabelul nr. 69. Centralizator ANOVA – Bateria EUROFIT 

 

Anova: Single Factor -  Bateria EUROFIT 

SUMMARY             

Groups Frecvența 

Total 

valori 

Media 

aritmetică Dispersia     

       

Atitudine 

Scoliotică 3 19 6,33 2,33     

Atitudine 

lordotică 4 21 5,25 0,917     

Atitudine 

hiperlordotică 3 -25 -8,33 12,33     

              

ANOVA             

Source of 

Variation SS df MS F P-value F crit 

Between 

Groups 416,417 2 208,208 45,4273 9,7906 4,7374 

Within 

Groups 32,083 7 4,583       

Total 448,5 9         

 

unde:  

• Source  of  Variation  reprezintă  descompunerea în variaţie explicate 

(Between  Groups)  şi variaţie neexplicată (Within Groups)  

• SS este coloana sumelor de pătrate  

• df este coloana gradelor de libertate asociate sumelor de pătrate  

• MS conţine mediile sumelor de pătrate  

• F este valoarea calculate a staticii F  

• P-value probabilitatea critică  

• F crit  valoarea critică   
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Tabelul nr. 70. CENTRALIZATOR DATE – PROBE MOBILITATE COLOANĂ VERTEBRALĂ 

- total grup/total testări 

 
Nr. crt. 

 

 

 

 

 

Numele si 

prenumele 

 

 

 

 

Sexul  

 

 

 

 

 

Testul 

Schöber 

(cm) – 

initial 

 

 

Testul 

Schöber 

(cm) – 

final 

 

 

Testul 

Stibor 

(cm) – 

initial 

 

 

Testul 

Stibor 

(cm) – 

final 

 

 

Distanta 

degete 

sol (cm) 

– initial 

 

 

Distanta 

degete sol 

(cm) – 

final 

 

 

EUROFIT  

(puncte) – 

initial 

 

 

 

EUROFIT  

(puncte) – 

final 

 

 

 

1. A.M F 15 17 50 55 -10 -2 6 8 

2. A.G F 16 19 52 55 -8 2 5 6 

3. B.D M 15 18 51 54 -9 3 4 5 

4. C.A F 16 20 53 56 -7 -2 5 6 

5. C.K F 14 17 49 53 -12 -4 5 6 

6. I.L. M 15 18 50 52 -10 0 4 5 

7. M.A M 14 18 48 50 -13 -3 3 4 

8. N.U. F 14 17 47 49 -15 -5 2 3 

9. P.T. F 13 16 47 50 -18 -8 3 5 

10. Y.G. M 13 15 46 48 -20 -12 2 3 

Media aritmetică   14,50 17,50 49,30 52,20 -12,20 -3,10 3,90 5,10 

Dispersia   1,17 2,06 5,34 7,96 18,62 20,32 1,88 2,32 

Abatere standard   1,08 1,43 2,31 2,82 4,32 4,51 1,37 1,52 

Amplitudinea  3,00 5,00 7,00 8,00 13,00 15,00 4,00 5,00 

Coeficientul de corelație Pearson   0,90 0,94 0,91 0,96 
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9.3. Beneficii  privind aplicarea programelor 

Principalele beneficii privind aplicarea programelor de stretching și 

tonifiere: 

- ajută la reducerea tensiunilor musculare şi ajută corpul să se relaxeze; 

- gesturile devin mai uşor de coordonat;  

- permite dezvoltarea amplitudinii mişcării; 

- reprezintă o modalitatea specifică de prevenire pentru blocaje şi alte 

accidente musculare (cu putere egală, un muşchi elastic, încălzit  şi întins 

rezistă mai bine tensiunii în comparaţie cu un muşchi rigid şi neîncălzit); 

- ușurează învățarea și executarea mișcărilor; 

- ușurează învățarea diferitelor probe și ramuri sportive; 

- contribuie la menţinerea unei mobilități adaptate vârstei; 

- permite acțiunea direcționată asupra părţilor corpului şi înţelegerea 

funcţională a fiecăreia dintre ele; 

- contribuie la formarea stereotipului dinamic; 

- îmbunătățește suplețea musculară; 

- îmbunătățește circulația; 

- îmbunătățește poziția corpului; 

- îmbunătățește activitatea cardiac; 

- ajută la adoptarea unei stări bune, imediate şi timp îndelungat. 

 

9.4. Opinii ale subiecților  privind programele parcurse 

Opiniile subiecților referitoare la programele parcurse s-au înregistrat 

prin două chestionare, unul de  satisfacție (anexa nr. 8) și unul de atitudine 

(anexa nr. 9) special concepute. 

Chestionarul de satisfacție a fost compus din 11 itemi, dintre care 5 au 

fost referitori la aspecte diferite și 1 (item 6) a avut 6 derivați cu referire la 

servicii, atitudinea specialiștilor și altor categorii de personal, programele 

aplicate. Itemii sunt grupați în informații legate de sursa de informare, 

motivația alegerii centrului, calitatea serviciilor, intenții viitoare, s.a.m.d. 

Fiecare participant la cercetare, în funcție de itemi, a fost solicitat să 

aprecieze propriul nivel de satisfacție pe o scală de la 1 – 10, pentru cele cinci  

variante de răspuns/întrebare. Analiza cantitativă și calitativă a fost folosită 

pentru interpretarea rezultatelor obținute. Centralizarea datelor de la 

chestionarul de satisfacție  sunt prezentate în tabelul nr. 71. 
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Tabelul nr.71. Centralizator răspunsuri chestionar de satisfacție 

Nr.intrebării Răspuns 1 Răspuns 2 Răspuns 3 Răspuns 4 Răspuns 5 

1 8 6 4 7 0 

2 10 7 10 4 2 

3 7 3 - - - 

4 5 4 1 0 0 

5 8 0 2 - - 

6 a 6 4 0 0 0 

6 b 0 10 0 0 0 

6 c 10 0 0 0 0 

6 d 10 0 0 0 0 

6 e 2 7 1 0 0 

6 f 2 8 0 0 0 

 

Chestionarul de atitudine a fost compus din 17 itemi  referitori la 

participarea subiecților în programul de recuperare - dezvoltare fizică dintre 

care 11 întrebări au avut răspunsuri cu două variante la alegere (tabelul nr. 73, 

figura nr. 56), 4 itemi cu 3 variante la alegere și 2 itemi cu 4 variante la alegere. 

 

Tabelul nr.73   Centralizator itemii 1-11 

Itemul  Răspuns 1- DA Răspuns 2-NU 

1 10 subiecți 0 

2 10 subiecți 0 

3 10 subiecți 0 

4 10 subiecți 0 

5 10 subiecți 0 

6 10 subiecți 0 

7 10 subiecți 0 

8 10 subiecți 0 

10 6 subiecți 4 subiecți 

11 10 subiecți 0 
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CAPITOLUL 10. CONCLUZIILE CERCETĂRII DE BAZĂ 

În urma cercetării de bază prezint următoarele concluzii: 

- pentru corectarea deficiențelor secundare am folosit: exerciții de tonifiere a 

musculaturii spatelui, abdomenului și a membrelor; exerciţii statice cât şi 

dinamice; exerciţii de respirație; exerciții utilitar-aplicative; exerciții de 

redresare precum şi exerciții cu obiecte portative; 

- în cadrul programului de recuperare a scoliozei „S” am folosit un numar de 15 

exerciţii desfăşurate concomitent cu un program de exerciţii de stretching, 

fiecare cu durata de 30 minute; 

- pentru derularea programului de exerciţii privind atitudinea lordotică şi 

hiperlordotică s-a folosit un număr de 10 exerciţii, cu două repetări, desfăşurate 

concomitent cu un program de exerciţii de stretching, fiecare cu durata de 30 

minute. 

- programele de stretching au fost în număr de două, astfel: un set de 8 exerciții 

de stretching efectuate zilnic de către subiecţi, de mai multe ori pe zi, precum 

și în cadrul antrenamentului de tonifiere musculară, pe care l-am denumit – 

program 1 de stretching; și un al doilea set de 21 de exerciții, efectuate în cadrul 

ședințelor de profilaxie secundară a deficiențelor; 

- conceperea şi desfăşurarea progtamului săptămânal a cuprins: pentru tonifiere 

musculară s-a lucrat 3 ședinte cu durata de 50 minute, total 150 minute; iar 

pentru stretching tot 3 şedinţe dar cu durata de 10 minute, total 30 minute; 

- datele obţinute la determinarea tonusului muscular, exprimate statistic prin: 

media aritmetica, mediana, abaterea standard, dispersia, amplitudinea și 

coeficientul de variație, grupate pe subiecți cu atitudini: scoliotice, lordotice și 

hiperlordotice, atât la subiecții de gen feminin cât și masculin, diferă 

semnificativ între  cele două testări: iniţială  și finală, precum și în 

repaus/contracție;  

- la proba specifică dezvoltării muşchilor pieptului, subiecţii de gen feminin cu 

atitudine scoliotică au reuţit să obțină calificative de foarte bine, iar câte un 

subiect cu atitudine lordotică şi hiperlordotică  au reuşit să-şi corecteze nivelul 

de execuţie, primind calificativ de bine;  în schimb, 3 subiecți de gen masculin 

au primit calificativ foarte bine și un subiect a primit calificativ bine; 

- la proba specifică dezvoltării muşchilor tricepşi, subiecții de gen feminin cu 

atitudine scoliotică au primit calificativ foarte bine iar subiecţii cu celelalte 

atitudini calificativ bine; în schimb, toți cei 4 subiecți de gen masculin au primit 

calificativ foarte bine, 

- la proba specifică dezvoltării muşchilor bicepşi, toți subiecţii de gen feminin și 

masculin au primit calificative de foarte bine;   

- la proba specifică dezvoltării muşchilor coapsei, un subiect de gen feminin a 

obținut calificativ foarte bine, iar ceilalți, calificativ  bine; în schimb, toți cei 4 

subiecți de gen masculin au primit calificativ foarte bine, 

- la proba specifică dezvoltării muşchilor gambei, 2 subiecți de gen feminin unul 

cu atitudine scoliotică și unul cu atitudine lordotică au primit calificative de 
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foarte bine,  iar  ceilalți 4 subiecţi au primit calificativ bine; în schimb,  

subiectul de gen masculin cu atitudine scoliotică și cei 2 subiecți cu atitudine 

lordotică  au obţinut calificativul foarte bine, iar cel cu atitudine hiperlordotică  

a primit calificativ bine; 

- la proba specifică dezvoltării muşchilor umerilor şi ai spatelui, toți subiecţii de 

gen feminin cât și  masculin au primit calificative foarte bine;  

- la proba specifică dezvoltării muşchilor spatelui, doi subiecţi de gen feminin cu 

atitudine scoliotică și un subiect cu atitudine lordotică au primit calificativ 

foarte bine iar ceilalți 3 subiecţi calificativ bine; în schimb, subiectul de gen 

masculin cu atitudine scoliotică și cei 2 subiecți cu atitudine lordotică  au 

obţinut calificativul foarte bine, iar cel cu atitudine hiperlordotică a primit 

calificativ bine; 

-  la proba specifică dezvoltării muşchilor abdominali, un subiect de gen feminin 

cu atitudine scoliotică a primit calificativ foarte bine iar ceilalți 5  subiecţi 

calificative  bine; în schimb, subiectul de gen masculin cu atitudine scoliotică 

și cei 2 subiecți cu atitudine lordotică  au obţinut calificativul foarte bine, iar 

cel cu atitudine hiperlordotică a primit calificativ bine; 

- la toate probele privind mobilitatea coloanei vertebrale s-a constatat că subiecții 

cuprinși în cercetare și-au îmbunătățit semnificativ rezultatele. 

 

CAPITOLUL 11. CONCLUZII FINALE 

În urma rezultatelor prezentate formulăm următoarele concluzii: 

- studierea docimologiei specifice a permis formularea unor ipoteze și 

premise de mare importanță pentru tematica abordată, iar în acest sens, 

ipotezele noastre argumentează necesitatea elaborării și experimentării 

unor teste specifice; 

- programele de intervenție  concepute și aplicate au condus la îndeplinirea  

obiectivelor impuse de caracteristicile atitudinilor deficitare prezentate 

de subiecții cuprinși în cercetare; 

- programele folosite au cuprins mijloace care au acționat în direcții 

diferite, dar căutarea condiției  fizice și combaterea sedentarismului prin  

exercitii exigente comportă  aceleași demersuri pentru evitarea 

consecințelor nefaste; 

- corectarea posturii şi a aliniamentului s-a realizat întotdeauna pe zone, 

iar pentru creşterea mobilităţii articulare  s-a urmărit atât obţinerea 

unghiurilor funcţionale de mişcare, precum și redobândirea întregii 

amplitudini de mişcare; 

- studiul literaturii de specialitate, indicațiile medicului specialist ca 

rezultat al consultului realizat pentru fiecare dintre subiecții participanți 

la cercetarea noastră, ne-au permis să reflectăm asupra unora dintre 

cauzele generatoare de atitudini/deficiențe fizice. În acest sens putem 

afirma că dintre cauzele  care au generat deficiențe de mobilitate au fost 

multiple,  ele  ţinând de: articulaţii, muşchi, complexul nerv-muşchi şi 
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nerv, și forță musculară; 

- cauzele care au ţinut de articulaţii  s-au împărțit în: redori, anchiloze și 

mobilizări articulare exagerate; 

- pentru ameliorarea atitudinii deficitare, dispariția durerii și corectarea 

poziției coloanei vertebrale subiecții s-au antrenat zilnic (3 ședințe de 

tonifiere + 2 ședințe de recuperare pe săptămână), timp de 4 luni, iar 

subiecții în cauză trebuie să respecte măsurile de profilaxie toată viața; 

- parcurgerea programelor de pregătire prin metodele de tonifiere şi 

stretching a cerut  disciplină şi rigoare; 

- pentru a învăța exercițiile de stretching, cea mai bună metodă, este aceea 

a propriului exemplu; 

- accentul în exercițiile de stretching trebuie pus pe senzaţia care 

generează întinderea şi nu pe punctul limită al fiecăruia; 

- la începutul programului de  corectare s-a insistat  pe exercițiile de 

mobilitate și supleţe; 

- subiecţilor li s-a solicitat să-și exerseze propria forţă, să îşi dezvolte  

propria putere și să îşi depăşească în mod constant, propriile limite; 

- toate activitățile s-au efectuat cu adoptarea unor poziții care să evite 

suprasolicitarea și apariția unor noi deficiențe; 

- exercițiile dinamice s-au  executat din toate pozițiile fundamentale și 

derivatele acestora, aceste exerciții fiind folosite și pentru prevenirea 

atrofiei musculare și îmbunătățirea circulației; 

- la subiecții scoliotici tonifierea s-a realizat pe componenta musculară 

paravertebralaă, în condiții de alungire; 

- corectarea deficiențelor a urmărit reintegrarea în aliniamentul normal al 

corpului, bazinului, umerilor; 

- exercițiile statice au constat în menținerea poziției asimetrice corective, 

poziții corecte hipercorective ale centurii scapulare, cât și dispunerea 

asimetrică a membrelor superioare și inferioare; 

- atitudinea lordotică a fost corectată prin exerciții pentru componenta 

neuropsihică, privind ștergerea reflexului de atitudine greșită, redresarea 

bazinului și corectarea poziției capului. 

- rezultatele au aratat că practic, utlizând aceleaşi mijloace , aplicate cu 

respectarea regulilor exersării, preluate din domeniul activităţilor 

motrice, legilor biomecanicii şi adaptate capacităţilor funcţionale ale 

organismului se înregistrează efecte diferite, profilactice şi/sau 

terapeutice; 

- prin aplicarea Programelor de intervenție I și II din cadrul cercetării, la 

finalul acestora, evaluarea tonusului muscular reprezentat prin valoarea 

indicelui Testului t, demonstrează creșteri semnificative pentru: biceps 

drept și stâng, antebraț drept și stâng, cvadriceps drept și stâng, triceps 

drept, solear drept și stâng, biceps femural drept și stâng, confirmând  

validarea ipotezelor cercetării la pragul > 0,05 având loc modificări 
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adaptative semnificative, la nivelul grupelor musculare vizate; excepție 

face grupa de mușchi triceps stâng,în repaus,  la care deși s-a constatat 

progres, valorile înregistrate nu sunt semnificative statistic: p< 0,05. 

 

Din punct de vedere al valorilor prelucrate statistic, pentru testele 

aplicate, putem concluziona că: 

- media aritmetică pentru valorile comparative între cele două testări, 

demonstrează creșteri semnificative de la valoarea inițială la valoarea 

finală, precum și o stare de ameliorare a atitudinilor deficitare ale 

subiecților; 

- abaterea standard prezintă valori semnificative demonstrând o distribuție 

omogenă care confirmă ipotezele cercetării și justifică importanța și 

eficiența programelor de intervenție pe care noi le-am introdus în 

ameliorarea deficiențelor și în sens profilactic; 

- valorile  înregistrate pentru amplitudine și dispersie se grupează în jurul 

valorilor standard, fiind încadrate în constantele medii; 

- coeficientul de variație cu valoare în jurul pragului de semnificatie 1,  ne 

permite să afirmăm că ipotezele sunt confirmate și subiecții prezintă 

modificări adaptative omogene ale coloanei vertebrale,  justificând 

importanța și eficiența programelor de intervenție pe care noi le-am 

introdus în ameliorarea deficiențelor; 

- analiza calitativă și cantitativă a rezultatelor obținute de subiecți la testele 

pentru determinarea tonusului muscular și a  execuției exercițiilor de 

forță, a contribuit la elaborarea programelor concepute în pregătire; 

- rezultatele datelor obținute în urma aplicării chestionarului de satisfacție 

arată că 90% dintre subiecți au fost mulțumiți și foarte mulțumiți de: 

serviciile medicale, programele de intervenție, aparatura medicală 

ultraperformantă, prețurile și atitudinea personalului; 

- chestionarul de satisfacție aplicat, a permis corectarea strategiei 

manageriale pe termen mediu și lung al cabinetului cuprins în cercetare; 

- datele recoltate prin chestionarul de atitudine privind participarea 

subiecților în programul de recuperare – dezvoltare fizică, arată că 

subiecții au participat din plăcere dar și din necesitatea corectării 

atitudinii deficitare, acceptă mișcarea și aceștia simt determinare în 

continuarea recuperării. 

 

Atât rezultatele obținute în urma chestionarelor aplicate, cât și evaluarea 

tonusului muscular și a mobilității coloanei vertebrale, confirmă ipotezele de la 

care s-a plecat în realizarea cercetării preliminare și anume: 

- ipoteza numărul 1, referitoare la modificări adaptative semnificative,  la 

nivelul grupelor musculare vizate, cu efecte de profilaxie secundară ca 

rezultat al programelor specifice de tonifiere musculară  a fost 

confirmată; 
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- ipoteza numărul 2, referitoare la creșterea mobilității coloanei 

vertebrale și a elasticității musculare și implicit îmbunătățirea 

parametrilor specifici, ca urmare a specificității programelor de 

stretching, pentru diferite categorii de deficiențe, a fost confirmată; 

- se confirmă ipoteza numărul 3,  referitoare la formarea unei atitudini 

pozitive față de aplicarea programelor de tonifiere musculară și 

stretching, în sens de profilaxie secundară  și creșterea nivelului de 

satisfacție al subiecților. 

 Concluziile prezentate de noi, reprezintă o sinteză a cunoștințelor utilizate 

pe parcursul cercetării, care pot constitui baza unei viitoare cercetări sub forma 

unor contracte de colaborare cu diferiți parteneri. 

 

CAPITOLUL 12. ELEMENTE DE ORIGINALITATE ȘI 

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

 

12.1. Elemente de originalitate  

Aspectele de originalitate ale studiului au constat în tematica abordată pe 

parcursul lucrării, programele de intervenție pentru atitudinile deficitare, 

stretching, exerciții pentru corectarea atitudinii deficitare, exerciții pentru 

creșterea tonusului și a forței musculare, metodele aplicate pe subiecţi, 

individual în funcţie de diagnosticul şi capacitatea fiecăruia de a-şi executa şi 

îndeplini sarcinile prescrise de kinetoterapeut. 

Sunt evidenţiate pentru prima dată relaţiile dintre aprecierea tonusului 

muscular pentru diferite grupe în raport cu diagnosticul şi sexul. 

 

12.2 Valorificarea rezultatelor cercetării 

Studiul şi-a propus drept obiectiv evidenţierea eficienţei diferitelor scheme 

terapeutice concretizată în îmbunătăţirea funcţionalităţii şi ameliorarea calităţii 

vieţii şi să identifice profilul pacientului cu un posibil răspuns terapeutic 

susţinut. 

Caracteristicile specifice terapiei prin mișcare care a fost aplicată în cadrul 

programelor de intervenție au avut ca obiectiv  eficiența tratamentului,  cu 

următoarele ținte strategice: 

- termeni de câştig în sănătate,  

- de reducere a suferinţei pacientului,  

- de îmbunătăţire a calităţii vieţii,  

- de ameliorare a semnelor bolii obiectivată prin diferiţi parametri. 

Pe parcursul întregului stagiu am elaborat următoarele rapoarte: 

- Implicaţiile programelor specifice de tonifiere musculară și stretching în 

reeducarea organismului persoanelor; 

- Studiu  preliminar privind nivelul stadial al tonusului muscular și al 

mobilității principalelor articulații ale organismului; 
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- Cercetare de bază privind efectele programelor specifice de tonifiere 

musculară și stretching în reeducarea funcţională a persoanelor cu 

diferite afecţiuni. 

Prezenta cercetare s-a  valorificat prin prezentarea în cadrul unor sesiuni de 

comunicări științifice de nivel internațional și național a programelor de 

tonificare musculară și stretching, publicate și înregistrate cu ISBN. 

Am participat la Simpozionul Internațional „Challenges and Opportunities 

of the New Information and Communication Technologies for Education”  din 

13 iunie 2014, cu lucrarările: 

- „ E – learning – programe specifice de tonifiere musculară și stretching”; 

- „Recuperarea medicală prin folosirea tehnologiilor moderne”. 

Rezultatele cercetării sunt distribuite factorilor metodologici și de cercetare 

din țară și din străinătate în vederea aprofundării. 

Voi continua cercetarea în cadrul unor programe și proiecte comune cu 

Cabinetul Brutinel Philippe Hyeres, unde activez ca kinetoterapeut. 

 

12.3. Limitele cercetării 

Dintre limitele cercetării putem enumera: 

- aria restrânsă de aplicabilitate; 

- număr mic de subiecți care au acceptat participarea; 

- nivel scăzut de informare al pacienților privind  tipurile de profilaxie și 

beneficiile; 

- insuficiente informații/date privind programele de exerciții fizice 

(tonifiere și stretching) efectuate independent (acasă, birou, alte medii) 

fapt care a determinat absența referitoare la respectarea recomandărilor 

noastre. 

 

12.4. Recunoaștere 

Teza de față s-a realizat sub egida IOSUD-UNEFS în cadrul Școlii 

doctorale, în domeniul educației fizice și sportului. 

Adresăm mulțumiri Cabinetului Brutinel Philippe Hyeres pentru 

acceptul acordat în vederea desfășurării cercetării din cadrul studiilor de 

doctorat. 
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