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PARTEA I 

 

FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CERCETĂRII PRIVIND ENTORSA DE GLEZNĂ 

LA HANDBALIȘTI  

 

CAPITOLUL 1 

DELIMITĂRI CONCEPTUALE, REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURE DE 

SPECIALITATE ȘI MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 

  

1.1.  DELIMITĂRI CONCEPTUALE  

 Coactivarea musculară reprezintă fenomenul prin care mușchii agoniști și antagoniști 

se contractă simultan, pentru a oferi stabilitate unei articulații. Fenomenul mai este cunoscut 

sub denumirea de cocontracție. 

 Controlul motor reprezintă procesul prin care sistemul nervos central reglează și 

coordonează activitatea musculară în scopul achiziției, învățării și perfecționării actelor 

motrice. 

 Entorsa de gleznă este o afecțiune traumatică a articulației talocrurale, ce apare în 

urma unei mișcări care depășește limitele fiziologice ale amplitudinii articulare. 

 Indexul de coactivare musculară reprezintă modalitatea de calculare a gradului de 

coactivare musculară. 

 Propriocepția reprezintă capacitatea organismului uman de a percepe în mod 

inconștient senzația de mișcare și orientare spațială a segmentele corporale, cu ajutorul 

aferențelor senzitive primite de la receptorii periferici1.  

 

1.2.  REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE 

 1.2.1. Reflectarea temei în literatura de specialitate la nivel național 

 La nivel național, în literatura de specialitate au început să apară date cu privire la 

importanța recuperării prin kinetoterapie a afecțiunilor musculoscheletate în jurul anilor 1970. 

În ceea ce privește recuperarea entorsei de gleznă prin programe de reeducare 

proprioceptivă, În anul 1981, Sbenghe subliniază importanța propriocepției arătând că ”sudiile 

făcute asupra echilibrului unipodal al piciorului în sprijin și în mers, au dovedit rolul feed-

back-urilor senzoriale declanșate de receptorii plantari și capsuloligamentari”
2
, aspect 

subliniat și de Marcu & Matei (2005), care notează ”controlul execuției unei mișcări se face 

prin intermediul mecanismelor de feed-back (reaferență) alimentate de informații senzoriale 

(variții mecanice, luminoase, chimice etc.)”
3
. 

Rolul controlului motor în entorsa de gleznă este subliniat și de Manole, în anul 2009, 

care afirmă că ”apariția leziunilor ligamentare, osoase sau osteocondrale în timpul unui 

mecanism de varusare forțată care depășește rezistența biomecanică a acestor elemente se 

explică printr-o insuficiență a controlului neuro-muscular al gleznei”
4
, iar Cordun (2009) 

susține că „orice perturbare a circuitului receptori - căi de transmitere - centri nervoși 

afectează mecanismele care asigură echilibrul static și dinamic al corpului”
5
, deci inclusiv al 

controlului motor. 

                                                           
1 Wilk, K., Reinold, M., & Andrews, J. (2009). The Athlete’s shoulder. Philadelphia: Churchill Livingstone, p. 

655; 

2 Sbenghe, T. (1981). Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor. București: Medicală, p. 

389; 

3 Marcu, V., & Matei, C., (2005). Facilitarea neuroproprioceptivă în asistența kinetică. Oradea: Univ. din 

Oradea, p. 68;  

4 Manole, V., (2009). Recuperare in traumatologia sportivă. Curs studii de licență. Universitatea Vasile 

Alecsandri din Bacău, p. 83; 

5 Cordun, M., (2009). Kinantropometrie. București: Cd Press, p. 209; 
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1.2.2. Reflectarea temei în literatura de specialitate la nivel internațional 

După multe decenii în care recuperarea unei entorse de gleză s-a bazat pe creșterea 

parametrilor cantitativi (forță și mobilitate articulară) și nu a celor calitativi (control motor și 

propriocepție), cercetătorii au început să acorde o atenție din ce în ce mai mare reabilitării 

funcționale. Aceasta presupune o scurtă perioadă de protecție/ imobilizare a articulației cu 

tape rigid, bandaj elastic sau orteză, după care se recomandă inițierea mobilizărilor active. 

Încărcarea gleznei este făcută imediat după recăpătarea amplitudinii articulare, iar atunci când 

pacienții reușesc să-și încarce complet membrul inferior, se recomandă inițierea exercițiilor de 

tonifiere și proprioceptive (Ivins, 2006)
6
.  

Protocoalele de antrenament alcătuite din exerciții proprioceptive și exerciții de 

control postural sunt cele mai utilizate mijloace pentru a recupera și pentru a preveni recidiva 

entorsei de gleznă (Fong și colab. 2009)
7
, această metodă de tratament „fiind preferată de 

către sportivi în detrimentul ortezelor fixe” (Kasper și colab., 2015)
8
. Și renumitul Braun 

(1999)
9
 subliniază faptul că în cazul în care o persoană a suferit una sau mai multe entorse de 

gleznă și nu a urmat un program de recuperare specializat, exisă un risc de 70% ca într-un 

interval de 6-18 luni, subiectul să dezvolte instabilitare articulară cronică.  

  

1.3.  MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 

În cei cinci ani de activitate desfășurati ca și kinetoterapeut am avut ocazia să 

colaborez cu antrenorii și sportivii din secțiile de atletism, handball, fotbal și natație a mai 

multor cluburi sportive. Fiecare subiect evaluat a reprezentat un model anatomic și 

biomecanic diferit, pe care am avut ocazia să îl analizez în detaliu. 

În urma experienței profesionale dobândite, în special prin lucrul cu sportivi 

practicanți de handbal, am constatat că cea mai comună accidentare întâlnită la nivelul 

membrului inferior este entorsa de gleznă.  În încercarea de a găsi o justificare a cauzelor care 

duc la apariția entorselor de gleznă, am început să caut explicații în literatura de specialitate. 

Principalii factori de risc găsiți au fost: poziția ocupată în teren, numărul orelor de joc, gradul 

de oboseală musculară, gradul de solicitare a musculaturi și a gleznei în timpul mișcărilor/ 

deplasărilor/ schimbărilor de direcție etc. Alături de toți factorii de risc amintiți, în momentul 

de față, cercetătorii subliniază importanța dezechilibrelor musculare și a deficitelor 

proprioceptive, în apariția entorsei de gleznă.   

Cu ajutorul informațiilor culese din literatura de specialitate, am înțeles complexitatea 

mecanismelor de control motor și modalitatea prin care acestea pot fi îmbunătățite, în scopul 

prevenirii apariției accidentărilor.  

Din perspectiva unui kinetoterapeut, cea mai bună modalitate de a îmbunătăți controlul 

motor este refacerea echilibrul muscular agonist-antagonist. Pentru a obține acest rezultat, 

considerăm că aplicarea unei intervenții aplicative dinamice, bazată pe un program de 

exerciții proprioceptive, reprezintă cheia succesului în prevenirea și tratamentul entorsei de 

gleznă.  

 

 

 

                                                           
6 Ivins, D. (2006). Acute ankle sprain: an update. Americam family physician, 15:74(10): 1714-1720; 

7 Fong, D., Chan, Y., Mok, D., Yung, P., & Chan, K. (2009). Understanding acute ankle ligamentous sprain 

injury in sports. Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology, 1:14, doi: 10.1186/1758-

2555-1-14. 

8 Kasper, W., Janssen, C., Van Der Zwaard, F., & Finch W. (2015). Interventions preventing ankle sprains; 

previous injury and high-risk sport participation as predictors of compliance. Journal of Science and Medicine in 

Sport, 19(6):465-469, doi: 10.1016/j.jsams.2015.06.005;  

9 Braun, B. (1999), Effects of Ankle Sprain in a General Clinic Population 6 to 18 Months After Medical 

Evaluation. Achives of Family Medicine, 8:134-148; 
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CAPITOLUL 2    

HANDBALUL – JOC SPORTIV 

 

2.1.  INCIDENȚA ACCIDENTĂRILOR ÎN HANDBAL 

Cu toate că regulamentul jocului de handbal permite contactul între jucători, se pare că 

însuși acest contact reprezintă principala cauză a accidentărilor. În handbal, cele mai dese 

accidentări apar din cauza încălcării regulilor prevăzute de regulament, întrucât sportivii 

încearcă să își intimideze adversarii prin contacte agresive sau le blochează acțiunile ofensive 

într-o manieră dură. După Hantău (2000) „în handbal, cele mai dese accidentări apar la 

nivelul mâinii și a degetelor (14%), apoi la nivelul gleznei (10%), urmate de genunchi (7%) și 

cot (5%). Același autor afirmă că, 48% dintre aceste accidentări sunt contuzii, 36% entorse, 

8% luxații și fracturi și 8% rupturi musculare sau tendinoase”.  

În ceea ce privește incidența accidentărilor pe posturi, Wedderkopp și colab. (1999)
10

 

raportează 1,7 accidentări la 1000 de ore de joc pentru portar, 2,34 accidentări pentru extreme, 

0,64 accidentări pentru pivot și 0,74 accidentări pentru interi. Autori estimează un număr de 

11,2 – 14,3 accidentări pe 1000 de ore de joc în timpul meciurilor, comparativ cu un număr de 

0,6 - 2,4 accidentări în timpul antrenamentelor.  

Într-o clasificare a incidenței entorse de gleznă pe sporturi, după ruigbi, volei și fotbal, 

handbalul ocupă locul 4, cu o frecvență de 1,59 accidentări la 1000 de ore jucate (Fong și 

colab., 2007)
11

.  

Principalii factori de risc responsabili de apariția accidentărilor sunt: intensitatea 

jocului, obosela musculară și miza jocului. În anul 2007, Langevoort și colab.
12

 consemnează 

o incidență mai mare a accidentărilor la sportivii care au participat la Jocurile Olimpice, 

Campionatele Mondiale și Europene, deci la concursuri de mare responsabilitate.  

 

CAPITOLUL 3 

CUNOȘTINȚE DE ANATOMIE ȘI BIOMECANICĂ ALE MEMBRULUI INFERIOR  

 

3.1.  ANATOMIA OSOASĂ A MEMBRULUI INFERIOR 

După Papilian (1982)
13

 oasele membrului inferior se împart în două grupe:  

 centura membrului inferior – cele 2 oase coxale; 

 membrul inferior liber, care poate fi subclasificat în: 

 coapsa – femurul și rotula; 

 gamba – tibia și fibula; 

 piciorul – tarsul, metatarsul și oasele degetelor. 

 

3.2.  ARTICULAȚIILE MEMBRULUI INFERIOR 

Asemeni clasificării osoase, articulațiile membrului inferior pot fi împrățite în: 

 articulațiile centurii membrului inferior: articulația sacroiliacă și simfiza pubiană; 

                                                           
10 Wedderkopp, N., Kaltoft, M., Lundgaard, B., Rosendahl, M., & Froberg, K. (1999) Prevention of injuries in 

young in European team handball. A prospective intervention study. Scandinavian Journal of Medicine & 

Science in Sports. 9, 41-47; 

11 Fong, D., Hong, Y., Chan, L., Yung, P., & Chan, C. (2007). A Systematic Review on Ankle Injury and Ankle 

Sprain in Sports. Sports Medicine. 37 (1): 73-94; 

12 Langervoot, G., Myklebust, G., Dvorak, J., & Junge, A. (2007). Handball injuries during major international 

tournaments. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 17: 400-407; 

13 Papilian, V. (1982). Anatomia omului. București: Didactica și Pedagogică, p. 75-100, 273-331. 
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 articulațiile membrului inferior liber sunt: articulația coxofemurală, articulația 

genunchiului, articulația tibiofibulară, articulația talocrurală, articulațiiile intertarsiene, 

articulațiiile tarsometatarsiene, articulațiile intermetatarsiene, articulațile degetelor. 

 

3.3.  MUȘCHII MEMBRULUI INFERIOR 

 Sunt împărțiti în trei grupe:  

 mușchii bazinului; 

 mușchii coapsei; 

 mușchii gambei. 

 

3.4  BIOMECANICA ARTICULAȚIEI GLEZNEI  

În opinia lui Baciu (1977)
14

 articulația gleznei poate fi asemuită cu un cilindru plin 

(talusul), încastrat într-un segment cilindric, săpat în pilonul tibial și menținut pe laturi de cele 

două maleole. Principalele mișcări care au loc în articulația gleznei sunt de flexie și extensie. 

Axa în jurul căreia se execută mișcarea este transversală, însă face un unghi de opt grade cu 

linia bimaleolară, motiv pentru care, în flexie plantară, piciorul face inversie, iar în flexie 

dorsală, eversie. O explicație a asocierii mișcării de flexie plantară cu inversia este dată de 

Pertinece (2011)
15

, care susține că mișcarea de flexie plantară este asociată cu inversia, iar 

mișcarea de flexie dorsală cu eversia, deoarece partea medială a domului talar este mai 

proeminentă față de partea laterală. Manole (2009)
16

 consideră că amplitudinea mișcării de 

flexie dorsală este de 20-25 de grade, cea a mișcării de flexie plantară este de 40-45 de grade, 

iar măsurarea în grade a mișcării de inversie și eversie este foarte greu de efectuat. 

 

CAPITOLUL 4 

NEUROFIZIOLOGIA CONTROLULUI MOTOR ȘI A PROPRIOCEPȚIEI 

 

4.1. CONCEPTUL DE CONTROL MOTOR 

 Istoria controlului motor începe în anul 1967, atunci când neurofiziologul Nikolai 

Bernstein a publicat ”teoria ierarhică a controlului motor” (Bernstein, 1967)
17

. Prima 

conferință internațională a controlului motor a avut loc în anul 1996 și s-a numit „Progres in 

Motor Control”, iar în anul 1997 apare jurnalul oficial al societății internaționale de control 

motor.  

Abernethy și colab. (1997)
18

 definesc controlul motor drept procesul prin care sistemul 

nervos central (SNC) reglează și coordonează activitatea musculară în scopul achiziției, 

învățării și perfecționării actelor motrice. 

 

4.2.   SUBSTRATUL ANATOMIC ȘI NEUROFIZIOLOGIC AL CONTROLULUI 

 MOTOR ȘI AL SIMȚULUI PROPRIOCEPTTIV 

Principalii receptori periferici care formează simțul proprioceptiv sunt fusurile 

neuromusculare (FNM) și organele tendinoase Golgi (OTG), a căror caracteristică comună 

este capacitatea de a răspunde stimulărilor prin întindere.  

                                                           
14 Baciu, C. (1977). Anatomie funcțională și biomecanica aparatului locomotor (cu aplicații la educația fizică), 

ediția a III – A revăzută și completată. București: Sport-Turism, p. 445; 

15 Pretince, W., (2011). Rehabilitaion Techniques for Sports Medicine and Athletic Trining. 5th. New York: 

McGraw-Hill, p. 609; 

16 Manole, V., & Manole, L. (2009). Evaluare Motrică Și Funcțională În Kinetoterapie. Iași: Pim, p. 97. 

17 Bernstein, N. (1967) The Co-ordination and Regulation of Movements. Oxford: Pergamon Press; 

18 Abernethy, B., Hanrahan, S., Kippers, V., Mackinnon, L., & Pandy, M. (1996). The Biophysical Foundations 

of Human Movment 2nd ed. London: Macmillan Education, p. 197; 
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 În ceea ce privește structurile centrale ce stau la baza controlului motor, acestea sunt: 

cortexul motor, cortexul premotor, ariile motorii suplimentare, ganglionii bazalli, cerebelul, 

măduva spinării și proprioceptori.  

 

4.3.  TEORII PRIVIND REGLAREA CONTROLULUI MOTOR 

Teoriile care privesc reglarea controlului motor sunt:  

 teoria sistemului ierarhic; 

 teoria variației necontrolate; 

 teoria punctului de echilibru a lui Feldman; 

 teoria sinergiilor musculare;  

 teoria controului motor prin buclă deschisă (sau teoria controlului motor prin 

feedforward);  

 teoria controlului optimal prin buclă închisă (sau teoria controlului motor prin 

feedback). 

 

4.4.  PROPRIOCEPȚIA ȘI CONTROLUL MOTOR 
 În activitatea sportivă, unde orice mișcare necesită un control motor optim, înțelgerea 

substratelor anatomice și fiziologice ce stau la baza acestuia, pot duce la îmbunătățirea 

performanțelor sportive ale subiecților și la prevenirea apariției accidentărilor. Conform lui 

Popescu-Neveanu (1978)
19

 propiocepția este sensibilitate musculară, termen introdus încă din 

1894 de către Sherrington, care a descoperit în constituția nervilor, în proporție de 40%, fibre 

senzitive. 

Integrarea informațiilor proprioceptive de către SNC duce la modificarea controlului 

motor, în sensul pregătirii sistemului neuromuscular pentru o mișcare ce urmează a fi inițiată 

sau ca urmare a unei mișcări deja inițiate, care necesită corecție. Indiferent de modalitate de 

desfășurare a mișcării, în buclă închisă sau deschisă, propriocepția reprezintă baza 

informațională prin care sistemul de control motor ajustează mișcarea.  

 

4.5.  ERORILE DE CONTROL MOTOR 

 În comportamentul motor al unui individ apar inadvertențe între comportamentul 

motor intențional și comportamentul motor realizat. În aceste situații s-a strecurat undeva, pe 

complicatele căi ale acestui control, o eroare (sau mai multe). Nu este vorba numai de stări 

patologice, de boli ale sistemului nervos, ci de indivizi sănătoși care „greșesc” undeva 

comenzile, interrelațiile sau execuția. 

Cercetările ce urmăresc controlul motor scot în evidență eficiența programelor de 

reeducare proprioceptivă prin care se formează și se restabilesc engramele motorii pierdure, 

nu doar din punct de vedere funcțional ci și din punct de vedere anatomic, acest tip de 

antrenament ducând la reorganizarea structurală a cortexului motor (Sbenghe, 1999)
20

. 

 

4.6.  CONTROLUL MOTOR, OBOSEALA MUSCULARĂ, DUREREA ȘI 

CONSECINȚELE SALE ASUPRA COORDONĂRII NEUROMUSCULARE 

Atunci când avem o durere, prin intermediul nocioceptorilor aferenți, apare inhibiția 

musculară. Aceasta este observată prin diminuarea semnalului electromiografic și a forței de 

contracție, direct proporțională cu intensitatea durerii. Ervilha și colab. 200521 au remarcat că 

atunci când apare senzația dureroasă, se observă o diminuarea a semnalelor electromiografice, 

atât pentru mușchii antagoniști cât și pentru cei sinergiști. Chiar dacă activitatea 

                                                           
19 Popescu-Neveanu, P., (1978). Dicționar de psihologie. București: Albatros, p. 560; 

20 Sbenghe, T. (1999). Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei. București: Medicală, p. 247; 

21 Ervilha, U., Farina, D., Arendt-Nielsen, L., & Graven-Nielsen, T. (2005). Experimental muscle pain changes 

motor control strategies in dynamic contractions. Experimental Brain Research, 164:215-224; 
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electromiografică a mușchiului a avut de suferit, din punct de vedere mecanic, sarcina motorie 

trebuie îndeplinită, indiferent de riscurile la care este supus sistemul musculoscheletal. 

 

CAPITOLUL 5 

ENTORSA DE GLEZNĂ ȘI INSTABILITATEA ARTICULARĂ CRONICĂ 

 

5.1.  INCIDENȚA ENTORSEI DE GLEZNĂ 

La populația normală, incidența entorsei de gleznă este de 2,15 accidentări la 1000 de 

persoane/ an și are o frecvență mai mare în rândul tinerilor sub 25 de ani
22

. Entorsa prin 

inversie reprezintă între 77% și 83% din totalul de entorse. Recidiva apare la aproximativ 3% 

- 34% din subiecți, pe o perioadă cuprinsă între 2 săptămâni și 8 ani, însă această statistică 

poate fi subestimată, deoarece 50% din populație nu apelează la un control de specialitate în 

cazul unei entorse de gleznă
23

. 

Atât la nivel național, cât și internațional, în jocul de handbal, entorsa de gleznă 

ocupă un loc secundar în topul accidentărilor (șansele apariției unei accidentări sunt de 67,8%, 

pe o perioadă de doi ani), principala articulație predispusă traumatismelor fiind genunchiul
24, 

25. 

 

5.2. MECANISMUL DE PRODUCERE ȘI CLASIFICAREA ENTORSELOR DE 

GLEZNĂ 

După mecanismul de producere, entorsele de gleznă se clasifică în:  

 entorse prin inversie; 

 entorse prin eversie; 

 entorse sindesmotice
26

.  

 

5.3.  EXAMIAREA CLINICĂ ȘI PARACLINICĂ A ARTICULAȚIEI GLEZNEI 

Atunci când se urmărește diagnosticarea unei entorse de gleznă, examenul clinic 

reprezintă instrumentul prin intermediul căruia se determină gravitatea leziunii articulare. Se 

recomandă ca examenul clinic să fie făcut de către medicul specialist. Examinarea paraclinică, 

care are în componență examinarea radiologică sau prin RMN, este foarte importantă în 

determinarea gradului de entorsă.  

 

5.4. PROTOCOLUL DE RECUPERARE AL UNEI ENTORSE DE GLEZNĂ 

Tratamentul entorsei de gleznă se face în funcție de cele trei stadii ale procesului de 

recuperare: acut (48-72h), subacut (72h – 14 zile) și cronic (14 zile – 6 luni). 

 

5.5.  STUDII ȘI CERCETARI PRIVIND INSTABILITATEA ARTICULARĂ 

CRONICĂ LA NIVELUL GLEZNEI 

Instabilitatea articulară cronică este una dintre cele mai frecvente simptome reziduale 

ale entorsei de gleznă și este caracterizată de „episoade repetate de instabilitate laterală ale 

                                                           
22 Shah, S., Thomas, A., Noone, J., Blanchette, C., & Wikstrom, E. (2016). Incidence and Cost of Ankle Sprains 

in United States Emergency Departments. Sports Health. 8(6): 547-552, doi: 10.1177/1941738116659639; 

23 Robroym M., Davenport, T., Paulseth, S., Wukick, D., & Godges, J. (2013). Ankle Stability and Movement 

Coordination Impairments: Ankle Ligament Sprains. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 43(9):1-40, doi: 

10.2519/jospt.2013.0305; 

24 Mircioagă, E, D. (2010). Performanţa sportivă şi traumatismele specifice jocului de handbal în funcţie de 

segmentul afectat. Discobolul. Anul VI nr.4 (22); 

25 Curitianu, I. M. & Balint, E. (2015). Injuries and their prevention in the handball game. Journal Of Social 

Science Research, 7(2), 1271–1275. doi: 10.24297/jssr.v7i2.3570; 

26 Zaharia, C., (1994). Elemente de patologie a aparatului locomotor.  București: Paideia, p. 145; 
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articulației, care duc la apariția entorselor de gleznă” (Hiller, Kilbreath & Refshauge, 2011)
27.

 

Instabilitatea articulară cronică apare la aproximativ 30% dintre subiecții care au suferit o 

entorsă de gleznă
28

.  

După o entorsă de gleznă, principalii factori de risc care duc la apariția instabilității 

articulare cronice sunt
29

: 

 deficitele anatomice osoase sau ligamentare – apărute în urma fracturilor osoase și a 

leziunilor ligamentare; 

 deficitele proprioceptive – cauzate de întinderea receptorilor mecanici existenți în 

capsula articulară și în ligamente; 

 apariția dezechilibrelor musculare - diminuarea forței de contracție a mușchilor 

peronieri fiind raportată la 66% dintre subiecții care au suferit una sau mai multe 

entorse de gleznă. 

 

5.6. STUDII ȘI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA EXERCIȚIILOR 

PROPRIOCEPTIVE ÎN RECUPEREAREA INSTABILITĂȚII ARTICULARE 

CRONICE 

Antrenamentul proprioceptiv reface căile de transmitere a informațiilor senzitive dintre 

mecanoreceptori și sistemul nervos central. În același timp, el stimulează căile senzitive 

secundare, ce au un rol important în compensarea deficitelor proprioceptive, apărute în urma 

accidentărilor.  

Exercițiile proprioceptive scad timpul de latență necesar activării musculaturii gleznei 

(deci pot duce la îmbunătățirea valorilor indexului de coactivare musculară), însă doar dacă 

sunt efectuate în condiții identice de forță și viteză, precum în activitatea sportivă practicată. 

Deoarece intenstitatea exercițiilor din antrenament este mai mică față de cea din timpul 

jocului, chiar și sportivii care sunt antrenați pot suferi accidentări. Din acest motiv se 

recomandă ca exercițiile proprioceptive efectuate în timpul antrenamentelor să simuleze cât 

mai bine situațiile întâlnite în timpul jocului.  

 

 

CAPITOLUL 6  

ELECTROMIOGRAFIA DE SUPRAFAȚĂ, ECHILIBRUL MUSCULAR AGONIST-

ANTAGONIST ȘI INDEXUL DE COACTIVARE MUSCULARĂ 

 

6.1.   ELECTROMIOGRAFIA DE SUPRAFAȚĂ 

 Electromiografia de suprafață este o tehnică experimentală, non-invazivă, ce are rolul 

de a detecta, înregistra și amplifica modificările de voltaj ale pielii, produse de contracția 

musculaturii scheletice. Aparatul cu care se efectuează testarea electromiografică este denumit 

electromiograf, iar traseul grafic obținut prin înregistrarea datelor, poartă denumirea de 

electromiogramă.  

 

6.2.   ECHILIBRUL MUSCULAR AGONIST-ANTAGONIST  

Actualmente, echilibrul muscular poate fi evaluat prin intermediul electromiografiei de 

suprafață. Gradul de coactivarea musculară este unul dintre cei mai utilizați parametri pentru 

                                                           
27 Hiller, C., Kilbreath, S. & Refshauge, K. (2011). Chronic ankle instability: evolution of the model. Journal of 

athletic training. 46(2): 133–141, DOI: 10.4085/1062-6050-46.2.133; 

28 Sarcon, A. K., Heyrani, N., Giza, E., & Kreulen, C. (2019). Lateral Ankle Sprain and Chronic Ankle 

Instability. Foot & Ankle Orthopaedics, 4(2), 247301141984693. doi: 10.1177/2473011419846938; 

29 Lentell, G. L., Katzman, L. L., & Walters, M. R. (1990). The Relationship Between Muscle Function and 

Ankle Stability. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 11(12), 605–

611. doi:10.2519/jospt.1990.11.12.605; 
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evaluarea calitativă a funcției neuromusculare. Acesta poate fi corelat cu performanța 

sportivă, cu riscul de apariție a accidentărilor sau cu evoluția procesul de recuperare a 

sportivilor accidentați. 

 

6.3.   INDEXUL DE COACTIVARE MUSCULARĂ  

Coactivarea musculară reprezintă fenomenul prin care contracția mușchiului agonist 

este însoțită de contracția mușchilor antagoniști și sinergiști, însă la o intensitate mai mică. 

Cea mai studiată formă de coactivarea musculară este cea antagonică, iar în literatura de 

specialitate mai este cunoscută și sub denumirea de cocontracție (Beck, 2015)
30

. 

 Indexul de coactivare musculară (IC) reprezintă modalitatea de măsurare a gradului de 

coactivare musculară. Creșterile semnificative și nejustificate ale valorilor indexului de 

coactivare musculară denotă „imaturitatea sistemului de control motor, iar la subiecții cu 

instabilitate articulară cronică, creșterea coactivării musculare este considerată o strategie 

adoptată de sistemul de control motor, al cărei rol este de a oferi stabilitate articulației” 

(Masso et al. 2010)
31

. 

 

6.4.  CONCLUZIILE FUNDAMENTĂRII TEORETICE 

 În cele șase capitole ale fundamentării teoretice, am încercat să facem o introducere 

teoretică cât mai detaliată a probelemei studiate, astfel încât să sensibilizăm cititorii cu privire 

la importanța entorsei de gleznă și a instabilității articulare cronice. Analiza literaturii de 

specialiate a scos în evidență o serie de concluzii teoretice, care susțin necesitatea demerării 

unei cercetări preliminare, conform următoarelor argumente:  

 prin însăși natura jocului (care permite contactul între jucători), handbalul este un 

sport care predispune sportivii la apariția accidentărilor; 

 entorsa de gleznă este cea mai comună accidentare întâlnită în jocul de handbal, 

aceasta reprezentând între 9 și 50% din totalul accidentărilor; 

 superficialitatea cu care este tratată această accidentare de către sportivi duce la 

apariția instabilității articulare cronice; 

 instabilitatea articulară cronică poate avea două tipuri de manifestări: mecanică și 

funcțională; 

 diminuarea calității feed-back-ului senzitiv de tip kinestezic, conduce la apariția 

modificărilor în sistemul de control motor; 

 perturbările sistemului de control motor se manifestă prin: pierderea amplitudinii 

articulare și a forței musculare, diminuarea timpului de reacție a musculaturii, 

instalarea precoce a oboselii musculare etc; 

 în timp, aceste tulburări conduc la pierderea calității actelor motrice și predispun 

sportivii la accidentări;  

 conform literaturii de specialitate, este posibilă o diminuare a consecințelor 

instabilității articulare cronice prin aplicarea unui program de exerciții proprioceptive; 

 programele cu exerciții proprioceptive se desfășoară pe suprafețe de sprijin stabile și 

instabile, în sprijin unipodal și bipodal, cu ochii închiși sau deschiși. 

 Considerăm că studierea literaturii de specialitate a permis generarea premiselor 

necesare realizării cercetării preliminare privind „contribuția exercițiilor proprioceptive la 

restabilirea echilibrului muscular agonist-antagonist”. 

 

                                                           
30 Beck, T. (2015). Electromyographic Cross-Spectral Analysis of Antagonist Muscle Coactivation. 

International Journal of Sports and Exercise Medicine, (1): 1, DOI: 10.23937/2469-5718/1510001; 

31 Masso, N., Rey, F., Romero, D., Gual, G., Costa, L. & German, A. (2010). Surface electromyography 

applications in the sport. Apunts medicina de l’esport. 45(165):121-130. 
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 PARTEA A II-A 

 

CERCETAREA PRELIMINARĂ PRIVIND CONTRIBUȚIA EXERCIȚIILOR 

PROPRIOCEPTIVE LA RESTABILIREA ECHILIBRULUI MUSCULAR AGONIST-

ANTAGONIST  

 

CAPITOLUL 7 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 

7.1.  CADRUL GENERAL AL CERCETĂRII PRELIMINARE 

  7.1.1. Premisele cercetării 

Riemann & Lephat (2002)
32

 consideră că „la nivelul sistemului nervos central, orice 

act motric este inițiat de cortexul motor, însă corectarea și adaptarea mișcării se face prin 

intermediul informațiilor primite de la receptorii senzitivi periferici”. Pentru ca acest 

mecanism de feedback să funcționeze în parametri optimi, integritatea anatomică a tuturor 

structurilor componente este imperativă.  

 Importanța feed-back-ului în controlul mișcărilor și rolul receptorilor ligamentari în 

propriocepție și în entorsa de gleznă este consemnat de Zoltan (2015)
33

, care afirmă că 

„studiile făcute asupra echilibrului static unipodal al piciorului, în sprijin și în mers, au 

dovedit rolul feed-back-urilor senzoriale declanșate de receptorii plantari și capsulo 

ligamentari”. Același autor consideră că feed-back-ul „reglează continuu efortul muscular, 

atât calitativ, în sensul selectării și intrării în activitate a unui anumit mușchi sau grup 

muscular, cât și cantitativ, în sensul dozării efortului muscular necesar pentru realizarea 

echilibrului. Rapiditatea acestui feeed-back reglator este impresionantă și reprezintă 

mecanismul de prevenire al entorselor”.Antrenamentul propriopceptiv este un mijloc de 

pregătire lipsit de costuri și foarte eficient în diminuarea riscului de apariție a entorselor de 

gleznă (Rivera și colab. 2017)
34

. Aplicarea prelungită a unui program de exerciții 

prorpioceptive asupra jucătoarelor de handbal a dus la îmbunătățirea kinesteziei articulare și 

la diminuarea numărului de accidentări întâlnite la nivelul articulației gleznei, Kynsburg, 

Panics & Halasi (2010)
35

.  

Cunoscând faptul că indexul de coactivare a musculaturii gleznei este un parametru 

calitativ al mișcării (Masso et al. 2010)31, iar exercițiile proprioceptive duc la îmbunătățirea 

acestuia (Borreani et al. 2014), considerăm că este posibilă o îmbunătățirea a control motor 

(a valorior indexului de coactivare musculară, a echilibrului static, a întălțimii despinderii de 

pe sol și a forței de desprindere), prin aplicarea unui program de exerciții proprioceptive, la 

sportivii cu instabilitate articulară cronică.  

 

  7.1.2. Scopul cercetării 

Scopul cercetării este de a demonstra că folosirea exercițiilor proprioceptive conduce 

la restabilirea echilibrului muscular agonist-antagonist, la îmbunătățirea controlului motor și 

la diminuarea instabilității articulare cronice.  

                                                           
32 Riemann, B. & Lephat, S. (2002). The Sensorimotor System, Part II: The Role of Proprioception in Motor 

Control and Functional Joint Stability. Journal of Athletic Training, 37(1):80–84; 

33 Zoltan, P. (2015). Kinetoterapia în recuperarea funcțională posttraumatică a aparatului locomotor. Oradea:  

Universității din Oradea. p. 97. 

34 Rivera, M., Winkelmann, Z., Powden, J. & Games, E. (2017). Proprioceptive Training for the Prevention of 

Ankle Sprains: An Evidence-Based Review. Journal of Athletic Training. 52(11), DOI: 10.4085/1062-6050-

52.11.16; 

35 Kynsburg, A., Panics, G. & Halasi, T., (2010). Long-term neuromuscular training and ankle joint position 

sense. Acta Physiologica Hungarica. 97 (2), pp. 183–191. DOI: 10.1556/APhysiol.97.2010.2.4. 
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  7.1.3. Obiectivele cercetării 

Pentru cercetarea de față ne-am propus următoarele obiective: 

 realizarea unui protocol de evaluare prin care să evidențiem existența dezechilibrelor 

musculare agonist-antagonist și a deficitului de control motor; 

 elaborarea și implementarea unui program de exerciții proprioceptive, al cărui scop 

este restabilirea echilibrului muscular agonist-antagonist și de îmbunătățire a 

controlului motor (a indexului de coactivare muscular, a echilibrul unipodal, a forței și 

a înălțimii de desprindere de pe sol). 

 

  7.1.4. Sarcinile cercetării 

În realizarea cercetări, am considerat că a fost necesar îndeplinirea următoarelor 

sarcini de cercetare:  

 selectarea lotului de subiecți cuprinși în experiment;  

 analiza și selectarea celor mai obiective metode de testare și evaluare a subiecților;  

 stabilirea ipotezelor cercetării și a modalității prin care acestea vor fi verificate; 

 selectarea celor mai eficiente exerciții proprioceptive, care pot duce la îndeplinirea 

scopului propus;  

 elaborarea programelor de exerciții proprioceptive, adaptate și modificate în funcție de 

nivelul de pregătire al sportivilor;  

 înregistrarea în permanență a rezultatelor obținute pentru a urmări cât mai atent 

evoluția subiecților, dar și pentru a ajusta programul de intervenție în funcție de 

progresul sportivilor;  

 evaluarea finală a sportivilor;  

 redactarea raportului și elaborarea concluziilor cu privire la programul de exerciții 

proprioceptive aplicat;  

 susținerea raportului. 

 

  7.1.5. Ipotezele cercetării preliminare 

 Pe baza informațiilor acumulate prin documentarea teoretică a temei de cercetare, ne-

am propus verificarea următoarelor ipoteze: 

 evaluarea dinamicii echilibrului muscular și a indexului de coactivare musculară, 

evidențiază existența dezechilibrului muscular agonist-antagonist la nivelul 

articulației gleznei, la jucătorii de handbal juniorii II, ce au suferit cel puțin o 

accidentare la gleznă;  

 realizarea unei intervenții aplicative folosind exerciții proprioceptive, poate duce la 

îmbunătățirea echilibrului muscular agonist-antagonist, a înălțimii și a forței de 

desprindere de pe sol și la îmbunătățirea controlului motor, la jucătorii de handbal 

juniorii II, ce au suferit cel puțin o accidentare la gleznă. 

 Cercetările care au urmărit evoluția idexului de coactivare musculară după aplicarea 

unor programe de exerciții de echilibru/propriocepție sunt puține, însă cele găsite de noi 

demonstrează o îmbunătățire a valorilor IC musculară prin aplicarea unui program de 

recuperare bazat pe exerciții proprioceptive, la persoanele vârstnice (Nagai et al. 2013). 

 

 7.1.6. Metodele de cercetare 

 Pentru realizarea cercetării am folosit ca metode de cercetare:   

 studiul bibliografic; 

 observația pedagogică; 

 metoda experimentului; 
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 metode și probe de evaluare; 

 metoda statistico-matematică 

 metoda grafică. 

 

7.2.  DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII PRELIMINARE 

 7.2.1.  Organizarea și desfășurarea cercetării  

 Cercetarea s-a desfășurat în orașul Bacău, la sala de sport a Colegiului Național 

Pedagogic “Ștefan cel Mare". Durata cercetării a fost de trei luni, evaluarea inițială a avut loc 

în perioada 8 - 19.10.2018, iar evaluarea finală în data de 8 - 15.02.2019. 

   

 7.2.2.  Subiecții cercetării 

 Cercetarea a avut un număr de 10 subiecți, componenți ai echipei de handbal masculin 

(junior II), ai Clubului Sportiv Municipal Bacău. Vârsta subiecților a fost cuprinsă între 15 și 

16 ani.  
Tabel 6. Datele de recunoaștere ale subiecților cercetării 

 V POT NE H (cm) G (kg) PD 

1. B.V. 15 Centru 1 188 80 Stângul 

2. A.R. 16 Extremă dreapta 1 175 65 Dreptul 

3. D.A. 16 Centru 1 183 67 Stângul 

4. I.E. 16 Pivot 2 175 90 Stângul 

5. T.T. 15 Extremă stânga 0 191 70 Stângul 

6. B.D. 15 Centru 0 190 72 Stângul 

7. F.R. 15 Inter stânga 1 194 86 Stângul 

8. P.I. 15 Inter dreapta 1 191 78 Stângul 

9. F.D. 15 Extremă dreapta 1 186 67 Stângul 

10. D.G. 15 Extremă stânga 4 178 58 Stângul 

Legendă: N = nume, V = vârsta, POT = pozitia ocupată în teren, NE = numărul de entorse, H = înălțime, G = greutate, PD = 

piciorul de desprindere. 

 

 7.2.3.  Etapele cercetării preliminare   

 Organizarea și desfășurarea cercetării a fost structurată pe șapte etape, fiecărei etape a 

cercetării îi corespunde o sarcină de lucru, după cum urmează:   

 etapa I -» octombrie 2018 - mai 2019, documentarea teoretică prin studierea 

materialului bibliografic si a surselor de informare; 

 etapa a II-a -» 1-8 octombrie 2018, stabilirea demersului evaluativ pentru cercetarea 

preliminară; 

 etapa a III-a -» 8-19 octombrie 2018, evaluarea inițială a subiecților; 

 etapa  a IV-a -»19-26 octombrie 2018, stabilirea programului de exerciții 

proprioceptive, pe baza rezultatelor obținute la  evaluarea  inițială a subiecților; 

 etapa a V-a -» 26 octombrie – 15 februarie 2019, implementarea intervenției 

aplicative; 

 etapa a VI-a -»15-22 februarie, evaluarea finală a subiecților; 

 etapa a VII-a -» 1 octombrie 2018 – 1 mai 2019, elaborarea raportului II. 

 

7.2.4. Testele și instrumentele de evaluare  

În realizarea acestei cercetări am ales pentru evaluarea subiecților următoarele teste și 

instrumente de evaluare: 

7.2.4.1. Testul echilibrului unipodal 

Poziția inițială: stând pe piciorul de desprindere, cu mâinile încrucișate la nivelul 

pieptului, piciorul liber îndoit. Efectuarea testului: la semnal auditiv, subiectul închide ochii și 
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încearcă să mențină poziția de echilibru unipodal timp de 30 de secunde. Evaluatorul 

urmărește gradul de stabilitate al subiectului și notează pe o foaie numărul de destabilizări 

obținute de acesta. După 30 de secunde, la semnal auditiv, subiectul deschide ochii și revine 

în sprijin bipodal.  

 

7.2.4.2. Electromiograful Biopac MP36 a fost utilizat pentru a înregistrarea activității 

electromiografice a grupelor musculare agoniste și antagoniste. Acesta este un sistem integrat 

hardware, ce permite înregistrarea și amplificarea semnalelor fiziologice umane. Alături de 

partea hardware, sistemul are și o parte software, ce permite analiza numerică a datelor 

înregistrate.  

 Rezultatele obținute au fost integrate în formula de calcul a indexului de coactivare 

musculară.  

   
     

      
     

 

(Ec. 1 – formula de calcul a indexului de coactivare musculară propusă de Kellis, 

Arabatzi & Papadopoulos, 2003) 

 

 7.2.4.3. Accelerometrul Myotest PRO este un accelerometru portabil, al cărui rol este 

de a înregistra parametri fizici a mișcării, precum: înălțimea și viteza desprinderii de pe sol, 

forța, puterea etc. Myotest-ul utilizează un accelerometru tri–dimensional, inserat într-o cutie 

de dimensiuni reduse (5.5×8.5×2.3 cm) și cu o greutate minimă de 50 g (Rago et al. 2018)
36

. 

 Device-ul a fost conceput pentru a putea fi utilizat pe teren, fiind un înlocuitor al 

platformelor de forță, a căror dimensiune este una crescută și care sunt utilizate în 

laboratoarele de cercetare.  

 Cercetările din literatura de specialitate recomandă utilizarea apartului Myotest, 

deoarece este considerat un instrument de evaluare obiectiv al desprinderii de pe sol 

(Casartelli, Muller & Maffiuletti, 2010
37

; Houel, Dinu, Faury & Seyfried, 2011)
38

.
 
De 

asemenea, el oferă o imagine clară şi fidelă asupra capacităţilor fizice necesare realizării 

performanţei sportive (Păunescu et al. 2012)
39

. 

  

 7.2.5.  Intervenția aplicativă 

 Pentru a eficientiza și sintetiza procesul de descriere a exercițiilor proprioceptive 

aplicate, acestea sunt prezentate în cele ce urmează, sub forma unui tabel (tabelul 2). În acest 

tabel sunt prezentate mijloacele cu care am lucrat, programul de exerciții propus pentru 

fiecare săptămână și dozarea acestora (numărul de serii, de repetări și durata pauzei).  

 Materialele didactice utilizate pentru îndeplinirea programului de îmbunătățire a 

echilibrului și motricității au fost: placa de echilibru, discul de echilibru gonflabil, gymball-ul, 

carămida pentru echilibru, banca de gimnastică, și scara modulabilă pentru antrenamentul de 

viteză. 

                                                           
36 Rago, V., Brito, J., Figueiredo, P., Carvalho, T., Fernandes, T., Fonseca, P., & Rebelo, A. (2018). 

Countermovement Jump Analysis Using Different Portable Devices: Implications for Field Testing. Sports, 6(3), 

91. doi:10.3390/sports6030091; 

37 Casartelli, N., Muller, R. & Maffiuletti, N. (2010). Validity and Reliability of the Myotest Accelerometric 

System for the Assessment of Vertical Jump Height. The Journal of Strength and Conditioning Research. 

24(11): 3186–3193. DOI: 10.1519/JSC.0b013e3181d8595c; 

38 Houel, N., Dinu, D., Faury, A., & Seyfried, D. (2011). Accuracy and reliability of the Myotest Pro system to 

evaluate a squat jump. Procedia Engineering, 13, 434-438. doi:10.1016/j.proeng.2011.05.110; 

39 Păunescu, C., Pițigoi, G., Nicolae, E., Pricop,  A. & Păunescu, M. (2012). Fiabilitatea utilizării device-ului 

myotest pro în măsurarea detentei. Discobolul, 30(4). 
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 Durata programului de exerciții a fost de 12 săptămâni. Exercițiile au fost făcute la 

începutul fiecărei lecții de antrenament și au avut o durată cuprinsă între 12 și 18 minute. 

Frecvența de aplicare a programului de exerciții a fost de trei ori pe săptămână. Au existat și 

situații în care subiecții au avut meciuri în deplasare, iar aplicarea programului de intervenție 

nu a fost posibilă. În această situație, am recuperat zilele pierdute în săptămâna următoare. 

 Toate exercițiile au fost efectuate o săptămână pe piciorul de desprindere, iar o 

săptămână pe piciorul opus, deoarece s-a demonstrat că efectuarea antrenamentul 

proprioceptiv pe un membru inferior, are efecte și asupra membrului inferior opus, Kofotolis 

& Kellis (2007)40.  

 Deoarece din totalul de 10 subiecți, 9 dintre aceștia utilizau piciorul stâng pentru 

desprinderea de pe sol, în tabel, exercițiile sunt descrise pentru piciorul stâng. Subiectul care 

efectua desprinderea de pe sol pe piciorul drept, a urmat același set de exerciții, inversând 

membrul inferior utilizat. 
 

Tabel 8. Programul de exerciții proprioceptive aplicat în periodada 22.10.2018 – 1.02.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCIȚII 

DE 

ECHHILIBRU 

STATICE 

 

MATERIALE 

UTILIZATE: 

SUPRAFAȚĂ 

STABILĂ 

(SOL), 

  

SUPRAFAȚĂ 

INSTABILĂ  

(BALANCE 

FEET, PLACA 

DE 

ECHILIBRU, 

GYMBALL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

Exercițiul Serii Durata (s) 

Repetări(nr) 

Pauza (s) 

SĂPTĂMÂNA 1 

1. 

Menținerea poziției în așezat pe gymball, în 

sprijin unilateral drept pe sol, pe toată  

talpa. 

3 20 10 

2. 
Menținerea poziției de stând în sprijin 

unilateral pe piciorul drept, celălalt îndoid. 
3 20 10 

3. 

Menținerea poziției de stând în sprijin 

bilateral, pe toată talpa, pe placa de 

echilibru. 

3 20 10 

4. 
Menținerea poziției de stând în sprijin 

bilateral, pe toată talpa, pe balance feet. 
3 20 10 

 

5. 

Menținerea poziției de stând în sprijin 

unilateral pe piciorul drept, pe placa de 

echilibru, celălalt îndoit. 

3 20 10 

 

6. 

Menținerea poziției de stând în sprijin 

unilateral pe piciorul drept, pe balance-feet, 

celălalt îndoit. 

3 20 10 

 

7. 

 

Menținerea poziției de stând în sprijin 

unilateral pe piciorul drept, celălalt îndoit, 

subiecților li se aplică destabilizări antero- 

posterioare și medio-laterale din partea unui  

partener. 

3 20 10 

8. 

 

Menținerea poziției de stând pe balance feet, 

subiecților li se aplică destabilizări antero- 

posterioare și medio-laterale din partea unui  

partener. 

3 20 10 

 Total timp lucrat/ zi 24 480”/8’ 240”/4’ 

A2 IDEM A1 3 20 10 

A3 IDEM A2 3 20 10 

 Total lucru/ săptămână 72 1440”/24' 720”/24’ 

SĂPTĂMÂNA 2 

 

 

 

 

 

1. 

Menținerea poziției de așezat pe gymball, în 

sprijin unilateral stâng pe sol, pe toată  

talpa. 

3 20 10 

2. 
Menținerea poziției de stând în sprijin 

unilateral pe piciorul stâng, celălalt îndoid. 
3 20 10 

                                                           
40 Kofotolis, N. & Kellis, E. (2007). Cross-training effects of a proprioceptive neuromuscular facilitation 

exercise programme on knee musculature. Physical Therapy in Sport.  8(3):109-116. DOI: 10.1589/jpts.28.3178. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466853X07000260#!
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A1 

3. 

Menținerea poziției de stând în sprijin 

bilateral, pe toată talpa, pe placa de 

echilibru. 

3 20 10 

4. 
Menținerea poziției de stând în sprijin 

bilateral, pe toată talpa, pe balance feet. 
3 20 10 

 

5. 

Menținerea poziției de stând în sprijin 

unilateral pe piciorul stâng, pe placa de 

echilibru, celălalt îndoit. 

3 20 10 

 

6. 

Menținerea poziției de stând în sprijin 

unilateral pe piciorul stâng, pe balance-feet, 

celălalt îndoit. 

3 20 10 

 

7. 

 

Menținerea poziției de stând în sprijin 

unilateral pe piciorul stâng, celălalt îndoit, 

subiecților li se aplică destabilizări antero- 

posterioare și medio-laterale din partea unui  

partener. 

3 20 10 

8. 

 

Menținerea poziției de stând pe balance feet, 

subiecților li se aplică destabilizări antero- 

posterioare și medio-laterale din partea unui  

partener. 

3 20 10 

 Total timp lucrat/ zi 24 480”/8’ 240”/4’ 

A2 IDEM A1 3 20 10 

A3 IDEM A2 3 20 10 

 Total lucru/ săptămână 72 1440”/24’ 720/12’ 

EXERCIȚII 

DE 

ECHHILIBRU 

STATICE, 

fără aferențe 

senzitiv vizuale 

(cu ochii 

închiși) 

 

MATERIALE 

UTILIZATE: 

 

SUPRAFAȚĂ 

STABILĂ 

(SOL), 

  

SUPRAFAȚĂ 

INSTABILĂ  

(BALANCE 

FEET, PLACA 

DE 

ECHILIBRU, 

GYMBALL) 

 

SĂPTĂMÂNA 3  

A1 În săptămâna nr. 3 exercițiile aplicat au fost 

identice cu exercițiile efectuate în săptămâna nr. 

1, diferențele constând în faptul că am crescut 

timpul de lucru (de la 20 de secunde la 25 de 

secunde) și am efectuat exericțiile cu ochii 

închiși. 

24 25*8 

 
 

 

10*8 

A2 IDEM A1 24 25*8 10*8 

A3 IDEM A1 24 25*8 10*8 

 Total timp lucrat/ zi 24 600”/10’ 240”/4’ 

 Total lucru/săptămână 72 1800”/30’ 720”/12’ 

SĂPTĂMÂNA 4 

A1 În săptămâna nr. 4 exercițiile aplicate au fost 

identice cu exercițiile efectuate în săptămâna nr. 

2, diferențele constând în faptul că am crescut 

timpul de lucru (de la 20 de secunde la 25 de 

secunde) și am efectuat exericțiile cu ochii 

închiși. 

24 25*8 

 

 
 

10*8 

A2 IDEM A1 24 25*8 10*8 

A3 IDEM A1 24 25*8 10*8 

 Total timp lucrat/ zi 24 600”/10’ 240”/4’ 

 
Total lucru/săptămână 72 1800”/30’ 720”/12’ 

SĂPTĂMÂNA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Cumpăna pe piciorul drept, membrul 

inferior liber indoit;  
3 20 15 

2. 

Păstrarea sprijinului unitaleral pe piciorul 

drept, cu genunchiul îndoit, în timp ce 

membrul inferior liber cu genunchiul întins 

atinge un semn amplasat pe sol, înainte în 

plan sagital, lateral-dreapta în plan frontal, 

și înapoi în plan sagintal, conform figurii 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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EXERCIȚII 

DE 

ECHHILIBRU 

DINAMICE 

 

MATERIALE 

UTILIZATE: 

 

SUPRAFAȚĂ 

STABILĂ 

(SOL), 

  

 

 

 

 

 

 

 

A1 

  
Fig. 28. testul Y pentru antrenamentul echilibrului41.  

3. 

Păstrarea sprijinului unilateral pe piciorul 

drept cu genunchiul ușor îndoid, în timp ce 

membrul inferior liber cu genunchiul întins 

atinge pe rând un semn amplasat pe sol, 

conform figurii. 29. 

 
Fig. 29.Testul stea pentru antrenamentul echilibrului42. 

3 20 

 

 

 

 

 

 

15 

4. 
Genoflexiuni din sprijin bilateral pe balance-

feet; 
3 20 15 

5. 

Cumpăna în sprijin pe piciorul drept, urmată 

de ducerea mâinii stângi la vârful piciorului 

drept; 

3 20 

 

15 

6. 

La semnalul auditiv, sărituri pe piciorul 

drept cu întoarcere spre stânga (90
0
), 

aterizare, menținere și revenire în poziția 

inițială prin săriturră; 

3 20 

 
 

15 

7. 

Stând pe piciorul drept, cu fața pe direcția de 

deplasare, sărituri la scara orizontală, 

păstrând genunchiul și vârful piciorului 

orientat spre înainte, conform fig. 30; 

 
Fig. 30. Sărituri în plan sagital cu deplasare la scara 

modulabilă43 

3 20 

 

 

 

 
 

 

15 

8. 

Din stând pe piciorul drept, lateral față de 

direcția de deplasare, sărituri la scara 

orizontală, păstrând genunchiul și vârful 

piciorului perpendicular pe scară. 

3 20 

 
 

15 

 Total timp lucrat/ zi 24 480”/8’ 360”/6’ 

A2 IDEM A1 24 20 15 

A3 IDEM A1 24 20 15 

 
Total lucru/ săptămână 72 1440”/24’ 

1080”/18

’ 

SĂPTĂMÂNA 6  

 1. 

 

Cumpăna pe piciorul stâng, membrul 

inferior liber indoit;  
3 10 15 

 2. 

 

 

 

Păstrarea sprijinului unitaleral pe piciorul 

stâng, cu genunchiul îndoit, în timp ce 

membrul inferior liber cu genunchiul întins 

atinge un semn amplasat pe sol, înainte în 

3 20 

 

 
 

15 

                                                           
41.https://www.researchgate.net/publication/327207094_The_effect_of_integrative_neuromuscular_training_on

_postural_control_of_children_with_autism_spectrum/figures?lo=1, accesat: 02.05.2019, ora 12. 

42 http://www.csmc.sg/resources/LLE_star_excursion.html, accesat 02.05.2019, ora 12:05; 

43 https://www.decathlon.ro/scara-essential-320m-id_8496478.html, 02.05.2019. ora 12:14. 
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SUPRAFAȚĂ 

INSTABILĂ  

(BALANCE 

FEET, PLACA 

DE 

ECHILIBRU, 

SCARA 

ORIZONTAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 plan sagital, lateral-dreapta în plan frontal, 

și înapoi în plan sagintal, 

 
 

3. 

 

Păstrarea sprijinului unilateral pe piciorul 

stâng cu genunchiul ușor îndoid, în timp ce 

membrul inferior liber cu genunchiul întins 

atinge pe rând un semn amplasat pe sol. 

3 20 

 
 

20 

 
4. 

Genoflexiuni din sprijin bilateral pe balance-

feet; 
3 10 15 

 
5. 

 

Cumpăna în sprijin pe piciorul stâng, urmată 

de  ducerea mâinii drepte la vârful piciorului 

stâng; 

3 20 

 

15 

 
 

6. 

 

La semnalul auditiv, sărituri pe piciorul 

drept cu întoarcere spre stânga (90
0
), 

aterizare, menținere și revenire în poziția 

inițială prin săriturră;; 

3 20 

 
 

20 

 
 

7. 

 

Stând pe piciorul stâng, cu fața pe direcția de 

deplasare, sărituri la scara orizontală, 

păstrând genunchiul și vârful piciorului 

orientat spre înainte; 

 

3 

 

20 

 
 

20 

 
 

8. 

 

Din stând pe piciorul drept, lateral față de 

direcția de deplasare, sărituri la scara 

orizontală, păstrând genunchiul și vârful 

piciorului perpendicular pe scară. 

3 20 

 
 

20 

 Total timp lucrat/ zi 24 480”/8’ 360”/6’ 

A2 IDEM A1 24 20 15 

A3 
IDEM A1 24 20 

15 

  
Total lucru/ săptămână 72 1440”/24’ 

1080”/18

’ 

 SĂPTĂMÂNA 7 

EXERCIȚII 

DE 

ECHHILIBRU 

DINAMICE, 

fără aferențe 

senzitiv vizuale 

(cu ochii 

închiși) 

 

MATERIALE 

UTILIZATE: 

 

SUPRAFAȚĂ 

STABILĂ 

(SOL), 

  

SUPRAFAȚĂ 

INSTABILĂ  

(BALANCE 

FEET, PLACA 

DE 

ECHILIBRU, 

SCARA 

ORIZONTAL) 

A1 

 

În săptămâna nr. 7 exercițiile aplicat au fost 

identice cu exercițiile efectuate în săptămâna nr. 

5, diferențele constând în faptul că am crescut 

timpul de lucru (de la 25 de secunde la 30 de 

secunde) și am efectuat exericțiile cu ochii 

închiși. 

8*3 30*8 

 

 
 

15*8 

A2 IDEM A1 8*3 30*8 15*8 

A3 IDEM A1 8*3 30*8 15*8 

 Total timp lucrat/ zi 24 720”/12’ 360”/6’ 

 
Total lucru/săptămână 72 2160”/36’ 

1080”/18

’ 

SĂPTĂMÂNA 8 

A1 

 

În săptămâna nr. 8 exercițiile aplicat au fost 

identice cu exercițiile efectuate în săptămâna nr. 

6, diferențele constând în faptul că am crescut 

timpul de lucru (de la 25 de secunde la 30 de 

secunde) și am efectuat exericțiile cu ochii 

închiși. 

8*3 30*8 

 

  

15*8 

A2 IDEM A1 8*3 30*8 15*8 

A3 IDEM A1 8*3 30*8 15*8 

 Total timp lucrat/ zi 24 720”/12’ 360”/6’ 

 
Total lucru/săptămână 72 2160”/36’ 

1080”/18

’ 

 Exercițiul Serii Distanța 

(m) 

Repetări 

(nr) 

Pauza 

(s) 

 SĂPTĂMÂNA 9 
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EXERCIȚII 

DE 

ECHHILIBRU 

DINAMICE 

 

MATERIALE 

UTILIZATE: 

 

SUPRAFAȚĂ 

STABILĂ DE 

SPRIJIN (SOL), 

  

SUPRAFAȚĂ 

INSTABILĂ  

DE SPRIJIN 

(BALANCE 

FEET, PLACA 

DE 

ECHILIBRU, 

BANCA DE 

GIMNASTICĂ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

1. Mers pe banca de gimnastică întoarsă  5  10 

2. 

Din stând cu fața la două rânduri de balance 

feet, așezate la o distanță de 30 de cm unul 

față de celălalt, mers pe toată talpa pe 

balance feet, păstrând echilibrul; 

5  10 

3. 

Din stând lateral față de două rânduri de 

balance feet, așezate la o distanță de 30 de 

cm unul față de celălalt, mers încrucișat pe 

balance feet, păstrând echilibrul; 

5  10 

4. 

Din stând lateral față de două rânduri de 

balance feet, așezate la o distanță de 30 de 

cm unul față de celălalt, mers lateral pe 

balance feet, păstrând echilibrul; 

5  10 

5. 

Sărituri verticale pe balance feet, cu 

aterizare în același punct, cu menținerea 

poziției de echilibru; 

5  10 

6. 

Din sprijin unilateral drept, sărituri antero-

posterioare de pe banca de gimnastică cu 

aterizare pe sol și menținerea poziției; 

5  10 

7. 

Din sprijin unilateral drept, sărituri medio-

laterale de pe banca de gimnastică cu 

aterizare pe sol și menținerea poziției; 

5  10 

8. 

Din sprijin unilateral drept pe balance feet, 

membrul inferior liber îndoit în sprijin 

înapoi la spalier, îndoiri ale genunchiului 

piciorului de sprijin cu revenire și păstrarea 

echilibrului (genoflexiuni); 

5  10 

 Total timp lucrat/ zi 40  400”/7’ 

A2 IDEM A1 40  10 

A3 IDEM A1 40  10 

 
Total lucru/ săptămână 120  

1200”/21

’ 

 SAPTĂMÂNA 10  

 

 

 

 

 

 

A1 

1. Mers pe banca de gimnastică întoarsă  5  10 

2. 

Din stând cu fața la două rânduri de balance 

feet, așezate la o distanță de 30 de cm unul 

față de celălalt, mers pe toată talpa pe 

balance feet, păstrând echilibrul; 

5  10 

3. 

Din stând lateral față de două rânduri de 

balance feet, așezate la o distanță de 30 de 

cm unul față de celălalt, mers încrucișat pe 

balance feet, păstrând echilibrul; 

5  10 

4. 

Din stând lateral față de două rânduri de 

balance feet, așezate la o distanță de 30 de 

cm unul față de celălalt, mers lateral pe 

balance feet, păstrând echilibrul; 

5  10 

5. 

Sărituri verticale pe balance feet, cu 

aterizare în același punct, cu menținerea 

poziției de echilibru; 

5  10 

6. 

Din sprijin unilateral stâng, sărituri antero-

posterioare de pe banca de gimnastică cu 

aterizare pe sol și menținerea poziției; 

5  10 

7. 

Din sprijin unilateral stâng, sărituri medio-

laterale de pe banca de gimnastică cu 

aterizare pe sol și menținerea poziției; 

5  10 

8. 

Din sprijin unilateral stâng pe balance feet, 

membrul inferior liber îndoit în sprijin 

înapoi la spalier, îndoiri ale genunchiului 

5  10 
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piciorului de sprijin cu revenire și păstrarea 

echilibrului (genoflexiuni); 

 Total timp lucrat/ zi 40  400”/7’ 

 A2 IDEM A1 40  10 

 A3 IDEM A1 40  10 

  
Total lucru/ săptămână 120  

1200”/21

’ 

EXERCIȚII 

DE 

ECHHILIBRU 

DINAMICE, 

fără aferențe 

senzitiv vizuale 

(cu ochii 

închiși) 

 

MATERIALE 

UTILIZATE: 

 

SUPRAFAȚĂ 

STABILĂ DE 

SPRIJIN (SOL), 

  

SUPRAFAȚĂ 

INSTABILĂ  

DE SPRIJIN 

(BALANCE 

FEET, PLACA 

DE 

ECHILIBRU, 

BANCA DE 

GIMNASTICĂ) 

SĂPTĂMÂNA 11  

 

 

 

 

A1 

În săptămâna nr. 11 exercițiile aplicat au fost 

identice cu exercițiile efectuate în săptămâna nr. 

9, diferențele constând în faptul că am efectuat 

exericțiile cu ochii închiși.  

3  

 

 

15 

 Total timp lucrat/ zi 40  400”/7’ 

A2 IDEM A1 40  10 

A3 IDEM A1 40  10 

 
Total lucru/ săptămână 120  

1200”/21

’ 

SĂPTĂMÂNA 12  

 

 

 

 

A1 

În săptămâna nr. 11 exercițiile aplicat au fost 

identice cu exercițiile efectuate în săptămâna nr. 

10, diferențele constând în faptul că am efectuat 

exericțiile cu ochii închiși.  

3  

 

 

15 

 Total timp lucrat/ zi 40  400”/7’ 

A2 IDEM A1 40  10 

A3 IDEM A1 40  10 

 

Total lucru/ săptămână 120  
1200”/21

’ 

Legendă: A = antrenamentul, S = săptămâna.   

 

 Pe toată perioada intervenției aplicative, un subiect a suferit o entorsă de gleznă. 

Programul de exerciții urmat de acesta a fost modificat și adaptat, în funcție de evoluția și 

simptomatologia prezentată pe moment.  

 În primele 8 săptămâni, exercițiile au fost dozate în funcție de timpul de lucru 

(minute). Durata acestora a variat de la 12 minute în primele două săptâmâni, până la 18 

minute în săptămânile 7-8.   

 În săptămânile 9-12, când am trecut la aplicarea exercițiilor dinamice (care implicau 

mersul și săriturile), dozarea nu a mai fost făcut pe timp, ci pe numărul de repetări. Din 

fiecare 8 exerciții descrise pentru fiecare săptămână de lucru s-au făcut câte 5 serii, cu o pauză 

de 10 secunde între repetări.  
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CAPITOLUL 8 

REZULTATE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 

 

8.1.  REZULTATELE ÎNREGISTRATE LA PROBA ECHILIBRULUI UNIPODAL  

 
Tabel 9. Rezultatele inițiale și finale înregistrate la proba echilibrului unipodal 

 

S 

Număr dezechilibrări 

I F D 

1. B.V. 9 1 -8  

2. A. R. 1 0 -1 

3. D. A. 7 2 -5 

4. I. E. 5 1 -4 

5. T. T. 10 7 -3 

6. B. D. 6 3 -3 

7. F. R. 8 2 -6 

8. P. I.  7 3 -4 

9. F. D. 4 6 2 

10. D. G. 6 2 -4 

V.M.  6,3 2,7 -3,5 
Legendă: S = subiect, I = inițial, F = final, D = diferența între evaluarea inițială și cea finală, V.M = valoarea medie 

 

Analiza rezultatelor la nivel de grup, ne permit să evidențiem o evoluție pozitivă a 

probei echilibrului unipodal la 9 dintre cei 10 sportivi evaluați. Deși la un subiect valorile 

obținute la această probă au fost negative, diferențele înregistrate între evaluarea inițială și cea 

finală au fost foarte mici (2 dezechilibrări obținute de subiectul nr. 9 (F.D). Tot la nivel de 

grup, valoarea medie inițială a fost de 6,3 dezechilibrări/ subiect, iar valoarea medie finală a 

fost de 2,7 dezechilibrări/ subiect, diferența între cele două măsurători fiind de 3,6 

dezechilibrări.   

Cercetările existente în literatura de specialiate confirmă obiectivitatea probei 

echilibrului unipodal în evaluarea propriocepției (De Carlo & Talbot, 1986)
44

 și în 

evidențierea deficitelor de echilibru la subiecții cu entorsă de gleznă (Akbari et al., 2006)
45.

 

De asemenea, s-a demonstrată că există o legătura între instabilitatea posturală și instabilitatea 

articulară cronică Riemann (2002)
46

, aspect ce ne confirmă importanța probei echilibrului 

unipodal în depistarea deficitelor de propriocepție la nivelul gleznei.  

Rezultatele obținute în cercetasrea noastră pot fi comparate cu cercetările care au 

urmărit eficiența exercițiilor proprioceptive asupra echilibrului la sportivii practicanți de 

handbal, Holm și colab. (2004)
47

, Gioftsidou și colab. (2012)
48

, Acsinte și colab. (2014)
49

. În 

ceea ce privește eficiența exercițiilor proprioceptive în instabilitatea articulară cronică a 

                                                           
44 De Carlo, M. & Talbot, R. (1986) Evaluation of ankle joint proprioception following injection of the anterior 

talofibular ligament. J Orthop Sports Phys Ther. 8:70- 76; 

45 Akbari, M., Karimi, H., Farahini, H., & Faghihzadeh, S. (2006). Balance problems after unilateral lateral 

ankle sprains. The Journal of Rehabilitation Research and Development, 43(7), 819. 

doi:10.1682/jrrd.2006.01.0001; 

46 Riemann, B. L. (2002). Is There a Link Between Chronic Ankle Instability and Postural Instability?. Journal 

of athletic training, 37(4), 386–393; 

47 Holm, I., Fosdahl, M. A., Friis, A., Risberg, M. A., Myklebust, G. & Steen, H. (2004). Effect of 

neuromuscular training on proprioception, balance, muscle strength, and lower limb function in female team 

handball players. Clin. J. Sport. Med. 14(2):88-94; 

48 Gioftsidou, A., Malliou, P., Sofokleous, P., Pafis, G., Beneka, A., & Godolias, G. (2012). The effects of 

balance training on balance ability in handball players. Exercise and Quality of Life, 4(2), 15-22. 

doi:10.5937/exquli1202015g; 

49 Acsinte, A., Eftene, A., Hantău, C., Aguilar, O. G. & Muramatsu, M. (2014). Neuromuscular Coordination 

and Proprioceptive Training in Young Handball Players. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 117(19): 

451-456, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.244; 
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articulației gleznei, studiile confirmă importanța acestora în: creșterea stabilității articulare, 

diminuarea numărului de entorse de gleznă cu 38%, îmbunătățirea stabilității posturale, 

îmbunătățirea chinesteziei arrticulare etc
50, 51

.  

 

8.2.  REZULTATELE OBȚINUTE LA CALCULAREA INDEXULUI DE 

COACTIVARE MUSCULARĂ  

 
Tabel 10. Rezultatele inițiale și finale obținute la calcularea indexului de coactivare musculară 

S Valorile procentuale ale indexului de coactivare musculară (%) 

I F D 
1. B.V. 46 44 -2 

2. A. R. 46 62 16 

3. D. A. 76 47 -29 

4. I. E. 51 28 -23 

5. T. T. 46 24 -22 

6. B. D. 45 38 -7 

7. F. R. 66 37 -29 

8. P. I. 33 45 12 

9. F. D. 48 44 -4 

10. D. G. 40 38 -2 

V.M. 49,7 40,7 -9 
Legendă: S = subiect, I = inițial, F = final, D = diferența între evaluarea inițială și cea finală, V.M = valoarea medie 

 

Din totalul de 10 sportivi evaluați, 8 dintre aceștia au obținut îmbunătățiri ale valorilor 

indexului de coactivare musculară. Patru sportivi au realizat o îmbunătățire a indicelui de 

coactivare cuprinsă între 22 și 29%, în timp ce patru sportivi au obținut o îmbunătățire a 

valorilor indexului de coactivare musculară, cuprinsă între 2 și 7%. Doi sportivi nu au obținut 

îmbunătățiri ale valorilor IC musculară, ci le-au scăzut valorile cu 12 și respectiv 16%. 

Valoarea medie a indexului de coactivare musculară obținut la nivel de grup a fost de 

49,7% la evaluarea inițială și de 40,7% la evaluarea finală, diferența dintre evaluarea inițială 

și cea finală fiind de 9 procente. Media valorilor IC musculară obținute în aceată cercetare 

sunt comparabile cu cele din literatura de specialitate, Nagai et al. (2013) obținând o valoare 

medie a IC musculară de 51% la bătrâni, iar Lauer et al. (2012) a obținut un IC muscular de 

49,7% la nivelul cotului, la înnotători. 

 

8.3.  REZULTATELE CAPACITĂȚII MOTRICE 
 
Tabel 11. Rezultatele inițiale și finale ale capacității de mișcare 

S Înălțimea desprinderii de pe sol (cm) Forța (N/kg) 

I F D I F D 

1. B. V. 27,3 30,7 3,4 32,7 20,6 -12,1 

2. A. R. 31,9 29,6 -2,3 23,1 20,7 -2,4 

3. D. A. 24,1 24,3 0,2 22,5 22,2 -0,3 

4. I. E. 23,8 28,7 4,9 22,3 21,2 -1,1 

5. T. T. 30,7 36,6 5,9 25,9 22,6 -3,3 

6. B. D. 22,5 23,2 0,7 26,6 21,3 -5,3 

7. F. R. 25,6 30,9 5,3 27 25,1 -1,9 

                                                           
50 Youssef, N. M., Abdelmohsen, A. M., Ashour, A. A., Elhafez, N. M. & Elhafez, S. M. (2018). Effect of 

different balance training programs on postural control in chronic ankle instability:a randomized controlled trial. 

Acta of Bioengineering and Biomechanics. 20(2) DOI: 10.5277/ABB-01101-2018-02; 

51 de Vasconcelos, G. S., Cini, A., Sbruzzi, G., & Lima, C. S. (2018). Effects of proprioceptive training on the 

incidence of ankle sprain in athletes: systematic review and meta-analysis. Clinical Rehabilitation, 32(12), 

1581–1590. https://doi.org/10.1177/0269215518788683; 
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8. P. I. 31,3 32,3 1 31,3 24,6 -6,7 

9. F. D. 24,1 26,1 2 26,3 21,4 -4,9 

10. D. G. 24,3 26,3 2 21,2 18,7 -2,5 

V.M. 26,56 28,87 2,31 25,89 21,84 -4,05 
Legendă: S = subiect, I = inițial, F = final, D = diferența între evaluarea inițială și cea finală, V.M = valoarea medie 

 
La nivel de grup, valoarea medie a probei de desprindere de pe sol a fost de 26,56 cm 

la evaluarea inițială și de 28,87 cm la evaluarea finală, diferența medie între cele două 

măsurători fiind de 2,31 centimetri. În ceea ce privește valorile medii ale forței necesare 

efectuării săriturii, diferența obținută între evaluarea inițială (25,8 N/kg) și cea finală (21,8 

N/kg) a fost de 4 N/kg. 

Eficiența aparatului Myotest și a probei Counter Movement Jump a fost demonstrată 

de cercetările efectuate de către Carsatelli, Müller & Maffiuletti (2010)
52

, Bubanji și colab. 

(2010)
53

 și Bampouras și colab. (2010)
54

. Autorii susțin că device-ul Myotest este eficient în 

măsurarea inălțimii desprinderii de pe sol, dar și a forței dezvoltate de membrul inferior 

pentru a efectua desprinderea de pe sol.  

Rezultatele obținute de noi sunt comparabile cu cele raportate în literatura de 

specialitate. DiStefano și colab. (2010)
55

 au aplicat un program de exerciții proprioceptive, al 

cărui rol a fost unul profilactic, timp de 9 săptămâni. În urma intervenției propuse, autorii au 

obținut o îmbunătățire medie a valorilor desprinderii de pe sol de 1,7 cm. O altă cercetare, 

efectuată de Salaj, Milanovic & Jukic (2008)
56

, a cărei durată a fost de 12 săptămâni, a dus la 

creșterea desprinderii de pe sol cu valori cuprinse între 1,2 și 1,6 cm. În cercetarea noastră, 

deprinderea de pe sol a înregistrat o creștere medie de 2,31 cm.   

 

8.4.  CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 Plecând de la scopul propus, urmărind îndeplinirea obiectivelor și a ipotezelor, am 

ajuns la concluzia că aplicarea unui program de exerciții proprioceptive poate duce la 

îmbunătățirea controlului motor, la handbaliștii cu instabilitate articulară cronică a articulației 

gleznei.  

 Ipoteza conform căreia „evaluarea dinamicii echilibrului muscular și a indexului de 

coactivare musculară, va sublinia existența dezechilibrului muscular agonist-antagonist la 

nivelul articulației gleznei, la jucătorii de handbal juniorii II, ce au suferit cel puțin o 

accidentare la gleznă” a fost confirmată și este întărită de următoarele argumente: 

 electromiografia de suprafață este o metodă obiectivă de evaluare a funcției 

neuromusculare. Calcularea valorilor indexului de coactivare muscular a permis 

evidențierea dezechilibrului muscular agonist-antagonist. De asemenea, diminuarea 

valorilor finale ale indexului de coactivare musculară, a subliniat eficiența 

programului de exerciții aplicat; 

                                                           
52 Casartelli, N., Müller, R., & Maffiuletti, N. A. (2010). Validity and reliability of the Myotest accelerometric 

system for the assessment of vertical jump height. J. Strength Cond. Res. 4(11):3186-93. doi: 

10.1519/JSC.0b013e3181d8595c; 

53 Bubanj, S., Stankovic, R., Bojic, I., Boris, Đ. & Dimić, A. (2010). Reliability of myotest tested by a 

countermovement jump.  Acta Kinesiologica. 4(2): 46‐48; 

54 Bampouras, T. M., Relph, N., Orme, D., & Esformes, J. I. (2010). Validity and reliability of the Myotest Pro 

wireless accelerometer. British Journal of Sport Medicine. 44(14). DOI: 10.1136/bjsm.2010.078972.59;  

55 Distefano, L. J., Padua, D. A., Blackburn, J. T., Garrett, W. E., Guskiewicz, K. M., & Marshall, S. W. (2010). 

Integrated Injury Prevention Program Improves Balance and Vertical Jump Height in Children. Journal of 

Strength and Conditioning Research, 24(2), 332-342. doi:10.1519/jsc.0b013e3181cc2225; 

56 Salaj, S., Milanovic, D., & Jukic, I. (2008). The effects of proprioceptive training on jumping and agility 

performance. Kinesiology 39(2):131-141; 
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  s-a demonstrat că existență  o legătură între numărul de entorse de gleznă suferite în 

ultimul an și valorile indexului de coactivare muscular. Acest aspect ne conform ideea 

conform căreia sportivii cu instabilitate articulară cronică, prezintă valori mai mari 

ale indexului de coactivare muscular. 

 Ipoteza conform căreia „realizarea unei intervenții aplicative folosind exerciții 

proprioceptive, poate duce la îmbunătățirea echilibrului muscular agonist-antagonist, a 

înălțimii și a forței de desprindere de pe sol și la îmbunătățirea controlului motor, la jucătorii 

de handbal juniorii II, ce au suferit cel puțin o accidentare la gleznă” a fost la rândul ei 

confirmată și este justificată de următoarele dovezi: 

 programul de exerciții proprioceptive aplicat a avut efecte pozitive nu numai asupra 

valorilor indexului de coactivare musculară, ci și asupra echilibrului unipodal, a 

înălțimii și a forței de desprindere de pe sol; 

 existența unor legături între valorile înălțimii și a forței de desprinderii de pe sol, 

precum și a echilibrul unipodal, ne confirmă încă odată eficiența programului de 

exerciții aplicat și ne face să presupunem că aceste modificări au apărut ca urmare a 

îmbunătățirii valorilor indexului de coactivare musculară; 

 controlul motor este o subcomponentă a sistemului nervos central, care se manifestă la 

nivel periferic prin intermediul sistemului musculo-scheletal. Diversificarea probelor 

de evaluarea a fost necesară pentru a evidenția îmbunătățirea controlului motor, nu 

doar din perspectiva echilibrului muscular agonist-antagonist, ci și din perspectiva 

îmbunătățirii performanțelor motrice prin aplicarea unor probe de evaluarea cât mai 

apropiate de specificul ramurei sportive practicate; 

 rezultatele obținute prin aplicarea probelor de evaluarea, reflectă valoarea din teren a 

sportivilor. Subiecții care au obținut cele mai bune valori ale indexului de coactivare 

musculară, dar și la probele de evaluarea a motricității fac parte din primii 7 jucători 

care intră în teren la începutul meciurilor, iar patru dintre aceștia (B.V, T.T, B.D, P.I) 

sunt componenți ai lotului național de handbal.   

 

PARTEA A III-A 

 

CERCETAREA  EXPERIMENTALĂ PRIVIND CONTRIBUȚIA EXERCIȚIILOR 

PROPRIOCEPTIVE LA RESTABILIREA ECHILIBRULUI MUSCULAR AGONIST-

ANTAGONIST ȘI OPTIMIZAREA CONTROLULUI MOTOR ÎN ENTORSA DE 

GLEZNĂ LA HANDBALIȘTI 

 

CAPITOLUL 9 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

 

9.1.  CADRUL GENERAL AL CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 9.1.1. Premisele cercetării experimentale 

Riemann & Lephat (2002)
57

 consideră că „la nivelul sistemului nervos central, orice 

act motric este inițiat de cortexul motor, însă corectarea și adaptarea mișcării se face prin 

intermediul informațiilor primite de la receptorii senzitivi periferici”. Optimizarea mișcării 

este un proces continuu, ce este produs de sistemul de control motor, prin intermediul 

informațiilor senzitive primite de la receptorii periferici.  

                                                           
57 Riemann, B., & Lephat, S. (2002). The Sensorimotor System, Part II: The Role of Proprioception in Motor 

Control and Functional Joint Stability. Journal of Athletic Training, 37(1):80–84; 
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După o entorsă de gleznă, integritatea anatomică a structurilor capsulo-ligamentare, 

responsabile de aferențele senzitiv proprioceptive este afectată. Această diminuare a 

aferențelor senzitive trimise către sistemul nervos central duce la diminuarea stabilității 

articulației gleznei, care în timp se va duce la apariția instabilității articulare cronice.  

Incidența entorselor de gleznă diferă în funcție de sportul practicat și poate varia între 

0,75 și 1,34 entorse la 1000 de ore jucate
58

. După o entorsă de gleznă, dezvoltarea instabilității 

articulare cronice apare la aproximativ 40-70% dintre subiecți
59

. De asemenea, s-a demonstra 

că elevii de liceu prezintă șanse mai mari de apariție a instabilității articulare cronice (31%)
60

, 

din cauza laxității ligamentare existente în perioada de creștere. 

La subiecții care suferă de instabilitate articulară cronică, cercetările din literatura de 

specialitate demonstrează o diminuare a echilibrului dinamic
61

 și o amplificare a deviațiilor 

posturale întâlnite la nivelul trunchiului, ce se manifestă prin creșterea oscilațiilor centrului de 

greutate
62

. De asemenea, sunt raportate deficite de forță, care se manifestă prin afectarea 

contractilității musculaturii periarticulare (aspect ce poate duce la creșterea valorilor indexului 

de coactivare musculară)
63, 64.

 

 Antrenamentul proprioceptiv este un mijloc de pregătire lipsit de costuri și foarte 

eficient în diminuarea riscului de apariție a entorselor de gleznă
65

. Aplicarea unui program de 

exerciții propioceptive (timp de 20 de luni) asupra jucătoarelor de handbal a dus la 

îmbunătățirea kinesteziei articulare și la diminuarea numărului de accidentări întâlnite la 

nivelul articulației gleznei
66

.  

 Cunoscând faptul că indexul de coactivare a musculaturii gleznei este un parametru 

calitativ al mișcării
67

, iar exercițiile proprioceptive duc la îmbunătățirea acestuia68, plecăm de 

la prezumția că este posibilă o îmbunătățirea a funcționalității sistemului de control motor și a 

valorior indexului de coactivare musculară, prin aplicarea unui program de exerciții 

proprioceptive.  

 

 

                                                           
58 Hootman, J.M., Dick, R., & Agel, J. (2007).  Epidemiology of collegiate injuries for 15 sports: summary and 

recommendations for injury prevention initiatives. Journal of Athletic Training. 42(2):311–319; 

59 Herzog, M. M., Kerr, Z. Y., Marshall, S. W., & Wikstrom, E. A. (2019). Epidemiology of Ankle Sprains and 

Chronic Ankle Instability. Journal of Athletic Training. doi:10.4085/1062-6050-447-17. 

60 Tanen, L., Docherty, C,L., Van Der Pol, B., Simon, J., & Schrader, J. (2014). Prevalence of chronic ankle 

instability in high school and division I athletes. Foot Ankle Spec. 7(1):37–44; 

61 Doherty, C., Bleakley, C., Hertel, J., Caulfield, B., Ryan, J., & Delahunt, E. (2015). Dynamic Balance 

Deficits 6 Months Following First-Time Acute Lateral Ankle Sprain: A Laboratory Analysis. Journal of 

Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 45(8), 626–633. doi:10.2519/jospt.2015.5653; 

62 Doherty, C., Bleakley, C., Hertel, J., Caulfield, B., Ryan, J., & Delahunt, E. (2015). Dynamic balance deficits 

in individuals with chronic ankle instability compared to ankle sprain copers 1 year after a first-time lateral ankle 

sprain injury. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 24(4), 1086–1095. doi: 10.1007/s00167-015-

3744-z; 

63 Hertel, J., & Corbett, R. O. (2019). An Updated Model of Chronic Ankle Instability. Journal of Athletic 

Training, 54(6), 572–588. doi:10.4085/1062-6050-344-18; 

64 Docherty, C. L., & Arnold, B. L. (2008). Force sense deficits in functionally unstable ankles. Journal of 

Orthopaedic Research, 26(11), 1489–1493. doi:10.1002/jor.20682; 

65 Rivera, M., Winkelmann, Z., Powden, J. & Games, E. (2017). Proprioceptive Training for the Prevention of 

Ankle Sprains: An Evidence-Based Review. Journal of Athletic Training. 52(11), DOI: 10.4085/1062-6050-

52.11.16; 

66 Kynsburg, A., Panics, G. & Halasi, T., (2010). Long-term neuromuscular training and ankle joint position 

sense. Acta Physiologica Hungarica. 97 (2), pp. 183–191. DOI: 10.1556/APhysiol.97.2010.2.4; 

67 Masso, N., Rey, F., Romero, D., Gual, G., Costa, L., & German, A. (2010). Surface electromyography 

applications in the sport. Apunts medicina de l’esport. 45(165):121-130; 

68 Borreani, S., Calatayud, J., Martin, J., Colado, J., Tella, V., & Behm D. (2014). Exercise intensity progression 

for exercises performed on unstable and stable platforms based on ankle muscle activation. Gait Posture. 

39(1):404-409. 
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 9.1.2. Scopul cercetării experimentale 

Scopul cercetării este de a evidenția importanța utilizării exercițiilor propioceptive în 

restabilirea echilibrului muscular agonist-antagonist, în îmbunătățirea echilibrului static și 

dinamic, și a controlului motor, la handbaliștii cu instabilitate articulară cronică a articulației 

gleznei. 

 

 9.1.3. Obiectivele cercetării experimentale 

 Pentru cercetarea de față, ne-am propus să îndeplinim următoarele obiective: 

 realizarea unei evaluări obiective, prin care să scoatem în evidență existența 

tulburărilor de echilibru, a dezechilibrele musculare agonist-antagonist și a deficitului 

de control motor, la sportivii cu instabilitate articulară cronică a articulației gleznei; 

 elaborarea și implementarea unui program de exerciții proprioceptive,  prin care să 

obținem restabilirea echilibrului muscular agonist-antagonist și optimizarea 

controlului motor (îmbunătățirea indexului de coactivare musculară, a echilibrului 

unipodal și a desprinderii de pe sol), la sportivii practicanți de handbal 

 

 9.1.4. Sarcinile cercetării experimentale 

 În realizarea cercetări, am considerat necesare îndeplinirea următoarelor sarcini de 

cercetare:  

 efectuarea documentării care să asigure fundamentarea teoretică și științifică a temei; 

 stabilirea premiselor și a scopului cercetării;  

 selectarea loturilor de subiecți cuprinși în experiment;  

 analiza și stabilirea celor mai obiective metode de evaluare;  

 stabilirea ipotezelor cercetării și a modalitățior prin care acestea pot fi verificate; 

 stabilirea și realizarea evaluării inițiale;  

 selectarea celor mai eficiente exerciții proprioceptive, care pot duce la îndeplinirea 

scopului propus;  

 elaborarea programelor de exerciții proprioceptive, adaptate și modificate în funcție de 

nivelul de pregătire al sportivilor;  

 aplicarea programelor de exerciții propioceptive, pe o durată de 15 săptămâni; 

 înregistrarea în permanență a rezultatelor obținute, pentru a urmări progresul 

subiecților, dar și pentru a adapta programul de intervenție, în funcție de evoluția 

sportivilor;  

 stabilirea și realizarea evaluării finale a sportivilor, pentru a înregistra evoluția 

rezultatelor cercetării;  

 întabelarea, prelucrarea, analiza și redactarea raportului; 

 elaborarea concluziilor cu privire la metodele de evaluare și programul de exerciții 

proprioceptive aplicat;  

 susținerea raportului. 

 

 9.1.5. Ipotezele cercetării experimentale 

Pe baza informațiilor acumulate prin documentarea teoretică și cercetarea constatativă 

a temei de cercetare, ne-am propus să verificăm următoarele ipoteze: 

 implementarea unei intervenții aplicative folosind exerciții proprioceptive, duce la 

îmbunătățirea indexului de cactivare musculară și la îmbunătățirea nivelului înălțimii 

de desprindere de pe sol; 

 realizarea unei intervenții aplicative folosind exerciții proprioceptive, duce la 

diminuarea gradului de instabilitate a articulației gleznei, la îmbunătățirea 

echilibrului static și dinamic, și a controlului motor; 
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 implementarea diferențiată a unui program de exerciții proprioceptive pe o perioadă 

de 15 săptămâni, la două grupe diferite (de control și de experiment), va produce un 

progres diferit de la individ la individ și de la grupă la grupă,  la probele de apreciere 

motrică; 

 aplicarea unui program de exerciții proprioceptive pe o perioadă de 15 săptămâni, la 

două grupe (de control și de experiment), duce la prevenția apariției recidivelor sau 

entorselor de gleznă.  

 

 9.1.6. Metodele de cercetare  

 Metodele de cercetare utlizate în lucrare au fost: 

 metoda documentării teoretice; 

 observația pedagogică; 

 metoda experimentală; 

 metoda testelor și probelor de evaluare; 

 metoda anchetei;   

 metoda înregistrării și prelucării statistico-matematică a datelor; 

 metoda grafică. 

 

9.2.  DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 9.2.1.  Organizarea și desfășurarea cercetării experimentale 

 Cercetarea a avut loc în orașul Bacău și a avut două locații de desfășurare: 

 Prima locație a fost sala de sport a Colegiului Național Pedagogic “Ștefan cel Mare”. 

În această locație s-a desfășurat intervenția aplicativă și am efectuat măsurătorile inițile și 

finale ale următoarelor probe de evaluare:  

 măsurătorile antropometrice; 

 gradul de instabilitate articulară cronică; 

 electromiografia de suprafață; 

 capacității motrice generale. 

 A doua locație a cercetării a fost clinica “Iola Center”, situată pe strada Ion Ghelu 

Destelnica, nr. 7. În această locație s-au desfășurat evaluările inițiale și finale ale echilibrului.   

Durata cercetării a fost de șase luni. Evaluarea inițială a avut loc în perioada 9 - 

29.09.2019, iar evaluarea finală în perioada de 27.01.2019 – 12.02.2019. 

 
 9.2.2.  Subiecții cercetării experimentale 

 Cercetarea a avut un număr de 22 de subiecți (tabel 6 și 7. Dintre aceștia, 11 subiecți 

sunt componenți ai echipei de handbal masculin (junior II), la Clubului Sportiv Municipal 

Bacău, în timp ce 11 subiecți sunt componenți ai Centrului National Olimpic de Pregătire a 

Juniorilor, organizat la Bacău, sub egida Federației Romane de Handbal și a Comitetului 

Olimpic și Sportiv Român.  

 
Tabel 13. Grupa de control – indicatori de recunoaștere ai subiecților. 

Grupa 1 – grupa de control 

S Î (cm) G (kg) IMC POT A NE GI (puncte) 

1. A.A. 175 65 21,2 Extremă stânga 2003 0 2 

2. B.A. 189 82 22,9 Portar 2004 1 3 

3. G.C. 199 84 21,2 Pivot 2003 1 7 

4. D.K. 176 62 20 Extremă Stânga 2004 0 3 

5. D.D 180 91 28 Inter dreapta 2004 1 8 

6. P.I. 191 78 21,4 Inter dreapta 2003 1 9 

7. L.C 180 65 20 Pivot 2004 0 2 

8. M.A. 182 73 22 Portar 2003 0 1 
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Tabel 14. Grupa de experiment– indicatori de recunoaștere ai subiecților. 

  
 Vârsta subiecților a fost cuprinsă între 16 și 17 ani, iar aceștia au fost împărțiri în două 

grupe (de control și de experiment), după următoarele criterii: 

 numărul de entorse de gleznă; 

 gradul de instabilitate articulară cronică, stabilit conform standardelor propuse de 

“Consorțiul Internațional al Gleznei” (tabel 15). 

În grupa de control au fost incluși 7 sportivii care nu au avut nicio entorsă de gleznă 

și 4 sportivi care au avut câte o entorsă de gleznă. La toți subiecții din grupa de control, gradul 

de instabilitate articulară nu a înregistrat o valoare mai mare de 12 puncte.  

 
Tabel 15. Criteriile pentru clasificarea instabilității articulare cronice, conform „Consorțiului 

Internațional al Gleznei”
69

 

1. Subiecții trebuie să fi avut cel puțin o entorsă de gleznă în ultimul an: 

 entorsa inițială trebuie să fi apărut cu cel puțin 12 luni înainte de includerea in studiu; 

 aceasta a fost asociată cu apariția semnelor inflamatorii (durere, tumefacție, edem); 

 entorsa a dus la întreruperea activității fizice cel puțin pentru o zi; 

 cea mai recentă accidentare la nivelul gleznei trebuie să fi fost cu cel puțin trei luni înainte de includerea 

subiecților în cercetare; 

 entorsa a dus la apariția deficitelor funcționale la nivelul articulației gleznei. 

2. Subiecții prezintă în istoric următoarele simptome: senzația de “scăpare a gleznei”, frica de recidivă și 

instabilitate articulară cronică: 

 subiecții prezintă episoade frecvente de instabilitate, însă fără a suferi o nouă entorsă de gleznă; 

 subiecții au avut două sau mai multe entorse de gleznă la nivelul aceluiași picior; 

 senzația de instabilitate apare în timpul activităților fizice și sportive, și este asociată cu frica de a nu 

suferi o nouă entorsă de gleznă. Această senzație de instabilitate trebuie să fie confirmată de unul dintre 

următoarele trei chestionare: 

 Ankle Instability Instrument; 

 Cumberland Ankle Instability Tool; 

 Identification of Functional Ankle Instabilitiy – chestionar pe care l-am utilizat și noi în cercetare. 

                                                           
69 Gribble, P. A., Delahunt, E., Bleakley, C., Caulfield, B., Docherty, C., Fourchet, F., … Wikstrom, E. (2013). 

Selection Criteria for Patients With Chronic Ankle Instability in Controlled Research: A Position Statement of 

the International Ankle Consortium. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 43(8), 585–591. doi: 

10.2519/jospt.2013.0303. 

9. M.E. 177 85 27,1 Extremă dreapta 2004 0 1 

10. T.T. 190 70 19,4 Inter stânga 2003 0 12 

11. T.M. 193 79 21,2 Pivot 2004 0 0 
Legendă: S = subiect, Î = înălțime, G = greutate, IMC = indicele de masă corporală, POT = poziția ocupată în teren, A = anul nașterii, NE = 

numărul de entorse de gleznă, GI= gradul de instabilitate al articulației gleznei. 

Grupa 2 – grupa de experiment 

S Î (cm) G (kg) IMC POT A NE GI (puncte) 

12. A.Ș. 183 68 20,3 Extremă stânga 2004 5 25 

13. C.D. 182 88 26,5 Extremă dreapta 2004 1 18 

14. C.R. 180 80 23,1 Pivot 2003 7 25 

15. D.A. 186 68 19,7 Inter dreapta 2004 4 25 

16. D.G. 179 57 17,8 Extremă stânga 2003 7 30 

17. F.D. 188 67 18,9 Extremă dreapta 2003 2 12 

18. F.R 197 85 21,3 Inter stânga 2003 5 28 

19. B.D. 187 75 21,4 Centru 2003 1 12 

20. R.R. 184 85 26 Centru 2004 3 21 

21. S.F. 186 86 24,5 Portar 2004 4 14 

22. G.S 187 80 22,9 Inter dreapta 2004 1 14 
Legendă: S = subiect, Î = înălțime, G = greutate, IMC = indicele de masă corporală, POT = poziția ocupată în teren, A = anul nașterii, NE = 

numărul de entorse de gleznă, GI= gradul de instabilitate al articulației gleznei. 
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3. Mai poate fi folosit un chestionar care măsoară abilitățile funcționale ale articulației gleznei, însă pentru a 

efectua aceste evaluări, noi am utilizat următoarele instrumente de evaluare: electromiograful Biopac MP36, 

platforma stabilometrică Iso-shift și accelerometrul portabil Myotest Pro.  

  
 9.2.3.  Etapele cercetării experimentale 

  Organizarea și desfășurarea cercetării a fost structurată pe șapte etape, fiecărei etape a 

cercetării i-a corespuns o sarcină de lucru, după cum urmează:   

 etapa a I-a -» iunie 2019 - februarie 2020, documentarea teoretică prin studierea 

materialului bibliografic și a surselor de informare; 

 etapa a II-a -» 1- 8 septembie 2019, stabilirea demersului evaluativ pentru cercetarea 

experimentală; 

 etapa a III-a -» 9 - 29 septembire 2019, evaluarea inițială a subiecților; 

 etapa  a IV-a -» 29 - 30 septembire 2019, stabilirea intervenției aplicative, pe baza 

rezultatelor obținute la evaluarea inițială a subiecților;  

 etapa a V-a -» 30 septembire 2019 – 25 ianuarie 2020, implementarea intervenției 

aplicative; 

 etapa a VI-a -» 27 ianuarie – 12 februarie 2020, evaluarea finală a subiecților; 

 etapa a VII-a -» 1 iunie  2019  – 12 februaire 2020, analiza finală a rezultatelor și 

tehnoredactarea tezei.  

 

 9.2.4. Metode de evaluare   

 Pentru realizarea acestei cercetări am ales următoarele măsurători și teste de evaluare:  

 pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică a sportivilor am efectuat măsurători 

antropometrice (înălțime, greutate și indice de masă corporală); 

 pentru apreciere gradului de instabilitate articulară am folosit chestionarul 

„Identification of Functional Ankle Instability (IdFAI)”; 

 pentru apreciere indexului de coactivare am folosit electromiografia de suprafață;  

 pentru aprecierea înălțimii, a forței, a puterii și a vitezei de desprindere de pe sol, am 

utilizat proba Counter Movement Jump al accelerometrului Myotest Pro; 

 pentru aprecierea echilibrului static și dinamic, am folosit următoarele probe: Limits of 

stability, Stability, Stability assessment left foot/ right foot, ale platformei 

stabilometrice Iso-Shift.  

 

 9.2.5. Intervenția aplicativă 

 Pentru a eficientiza și sintetiza procesul de descriere a exercițiilor proprioceptive, 

acestea vor fi prezentate în cele ce urmează, sub formă de tabele (tabelul 9 și 10). În aceste 

tabele am descris mijloacele cu care am lucrat, programul de exerciții propus pentru fiecare 

săptămână și dozajul acestora.  

 Durata programului de exerciții a fost de 15 săptămâni. Exercițiile au fost efectuate la 

începutul fiecărei lecții de antrenament și au avut o durată de 15 – 20 minute. Frecvența de 

aplicare a programului de exerciții a fost de trei antrenamente pe săptămână. Au existat și 

situații în care subiecții au avut meciuri în deplasare, iar aplicarea programului de intervenție 

nu a fost posibilă. În aceaste condiții, am recuperat zilele pierdute în săptămâna următoare. 

Toate exercițiile au fost efectuate fără încălțăminte. 

 Materialele didactice utilizate pentru îndeplinirea sarcinilor propuse au fost: placa de 

echilibru, discul de echilibru gonflabil, banca de gimnastică, carămida pentru echilibru, scara 

modulabilă pentru antrenamentul de viteză, cercul de gimnastică ritmică 50 cm și gărdulețele 

de plastic. 
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Caracteristicile esențiale ale intervenției aplicative au fost reprezentate de: 

 dozarea exercițiilor în funcție de gradul de activare a musculaturii pe diferite suprafețe 

de sprijin (conform cercetărilor existente în literatura de specialitate); 

 aplicarea exercițiilor proprioceptive înainte de antrenament a avut un rol important în 

încălzirea sportivilor și în diminuarea riscului de apariție a entorselor de gleznă; 

 introducerea în programul de antrenament a unor elemente de noutate (antrenamentul 

proprioceptiv), a dus la majorarea interesului acordat de sportivi antrenamentelor de 

recuperare și întărire;  

 exercițiile care simulau situațiile reale de joc, efectuate pe suprafețe de sprijin 

instabile, a oferit subiecților posibiltiatea de a anticipa și gestiona mai bine situațiile 

întâlnite în timpul antrenamentelor și a meciurilor. 

 Pentru ambele grupe de lucru (de control și de experiment), programul de exerciții a 

urmat principiile progresivității indicate de literatura de specialitate
70:

 

 exerciții statice din sprijin unipodal, pe suprafață stabilă; 

 exerciții dinamice din sprijin bipodal, pe suprafață stabilă; 

 exerciții dinamice din sprijin unipodal pe suprafață stabilă; 

 exerciții statice din sprijin bipodal pe suprafață instabilă; 

 exerciții statice din sprijin unipodal pe suprafață instabilă; 

 exerciții dinamice din sprijin bipodal pe suprafață instabilă; 

 exerciții dinamice din sprijin unipodal pe suprafață instabilă; 

 exerciții specifice jocului de handbal, efectuate pe surafață instabilă (exerciții de 

prindere, aruncare și pasare). 

 Deoarece am avut două grupe de lucru, una de control (fără deficite de stabilitate a 

ariculației gleznei) și o grupă de experiment (cu deficite de stabilitate a articulației gleznei), s-

a impus particularizarea programelor de exerciții, conform nivelului de stabilitate al 

sportivilor. În aceste condiții, diferențele dintre programul de exerciții efectuat de grupa de 

control și grupa de experiment au constat în: 

 aplicarea programului de exerciții pe ambele picioare pentru grupa de control, astfel 

încât să nu producem dezechilibre musculare. Grupa de experiment a efectuat 

exercițiile preponderent pe piciorul cu instabilitate articulară cronică;  

 grupa de experiment a avut o săptămână suplimentară de antrenament, astfel încât 

sportivii să se adapteze la suprafața de sprijin diminuată și instabilă;  

 la grupa de experiment, tranziția între suprafețele de sprijin (de la suprafață stabilă la 

suprafață instabilă) s-a făcut mai lent, pentru a preveni apariția accidentărilor; 

 la grupa de experiment s-au efectuat pauze suplimentare între exerciții, pentru a evita 

pierderea calității actului motric, apărută în urma instalării oboselii musculare; 

 la grupa de experiment exercițiile dinamice au fost introduse mai târziu în programul 

de antrenament, astfel încât subiecții să capete suficientă stabilitate asupra articulației 

gleznei; 

 la grupa de experiment exercițiile care necesitau sărituri au fost făcute inițial cu 

sprijinul colegilor, până în momentul în care subiecții au devenit suficient de 

încrezători și de puternici pentru a le efectua singuri. 

 Tabelul 20 prezintă programul de exerciții propus pentru grupa de control. Deoarece 

subiecții nu prezentau instabilitate articulară cronică, exercițiile au fost efectuate pe ambele 

picioare. Precizăm faptul că programul de exerciții a fost descris pentru piciorul stâng, însă 

acesta a fost lucrat și cu piciorul drept. Am ales descrierea exercițiilor pentru piciorul stâng, 

                                                           
70 Borreani, S., Calatayud, J., Martin, J., Colado, J. C., Tella, V., & Behm, D. (2014). Exercise intensity 

progression for exercises performed on unstable and stable platforms based on ankle muscle activation. Gait & 

Posture, 39(1), 404–409. doi:10.1016/j.gaitpost.2013.08.006. 



31 
 

deoarece la majoritatea sportivilor este piciorul de desprindere. La subiecții care au mâna 

dominantă stânga, exercițiile au fost identice, însă s-au efectuat pe piciorul drept. Toate 

exercițiile au fost efectuate fără încălțăminte. 

 
Tabel. 20. Programul de exerciții efectuat de grupa de control 

S MU O Exercițiile efectuate Dozare 

1 

Placa de 

echilibru/ 

balance feet 

OD 

1. Stând într-un picior, pe piciorul stâng, celălalt îndoit;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare exercițiu a 

fost efectuat 

confrom 

următorului dozaj: 

3 serii * 30′′ 

piciorul drept + 3 

serii * 30′′ piciorul 

stâng * 3 A.  

Pauza între 

exerciții a fost de 

10′.  

Total lucru 

săptămânal = 45 

minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stând pe două picioare pe placa de echilibru; 

3. Stând pe două picioare pe balance feet; 

4. Stând într-un picior, pe stângul, pe placa de echilibru, 

celălalt îndoit; 

5. Stând într-un picior, pe stângul, pe balance-feet, celălalt 

îndoit. 

2 - OÎ 

În săptămâna a 2-a, exercițiile efectuate au fost identice cu 

cele din săptămâna 1, diferența fiind reprezentată de 

eliminarea aferențelor senzitiv vizuale. 

3 

Placa de 

echilibru/ 

banca de 

gimnastică 

OD 

1. Stând într-un picior, pe stângul, aplecarea trunchiului spre 

înainte cu ducerea mâinii spre piciorul opus; 

2. Stând într-un picior, pe stângul, celălalt picior îndoit, 

subiecții execută la semnal auditiv o săritură cu rotație de 90
0
 

spre dreapta.  La următorul semnal auditiv, subiecții revin la 

poziția inițială prin săritură cu rotație spre stânga; 

3. Mers pe banca de gimnastică întoarsă;  

4. Mers pe balance feet; 

5. Mers lateral pe balance feet dreapta/stânga.  

4 - OÎ 

În săptămâna a 4-a, exercițiile efectuate au fost identice cu 

cele din săptămâna 3, diferența fiind reprezentată de 

eliminarea aferențelor senzitiv vizuale. 

5 

Banca de 

gimnastică/ 

scara 

modulabilă/ 

cerculețele 

de 

gimnastică 

OD 

1. Sărituri verticale pe sol, pe piciorul stâng, cu aterizare și 

menținerea poziției; 

2. Sărituri anterioare peste o treaptă a scarei modulabile, pe 

piciorul stâng, cu aterizare și menținerea poziției; 

3. Sărituri laterale peste o treaptă a scarei modulabile, pe 

piciorul stâng, cu aterizare și menținerea poziției; 

3. Sărituri oblice în interiorul cerculețelor de gimnastică, pe 

piciorul stâng, cu aterizare și menținerea poziției; 

4. Sărituri de pe banca de gimnastică pe sol, pe piciorul stâng, 

cu aterizare și menținerea poziției. 

6 -  OÎ 

În săptămâna a 6-a, exercițiile efectuate au fost identice cu 

cele din săptămâna 5, diferența fiind reprezentată de 

eliminarea aferențelor senzitiv vizuale. 

7 

Banca de 

gimnastică/ 

gărdulețele 

de plastic/ 

scara 

modulabilă/ 

placa de 

echilibru/ 

balance feet 

OD 

1. Mers pe banca de gimnastică întoarsă și pășire peste 

mingile așezate pe aceasta; 

2 Sărituri pe direcția înainte și lateral, pe piciorul stâng, peste 

gărdulețele de plastic, cu aterizare și menținerea poziției; 

3. Sărituri laterale peste 2 treapte a scarei modulabile, pe 

piciorul stâng, cu aterizare și menținerea poziției; 

4. Mers pe placa de echilibru și pe balance feet, poziționate la 

20 cm distanță una față de alta; 

5. Mers pe placa de echilibru și pe balance feet, cu pășire 

peste gărdulețele de plastic.  

8 -  OÎ 

În săptămâna a 8-a, exercițiile efectuate au fost identice cu 

cele din săptămâna 7, diferența fiind reprezentată de 

eliminarea aferențelor senzitiv vizuale. 

9 

 

Placa de 

echilibru/ 
OD 

 1.Stând pe un picior, pe piciorul stâng, celălalt îndoit, 

aruncarea mingii la perete;  
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Balance feet/ 

banca de 

gimnastică 

2.Stând pe placa de echilibru, pe stângul, celălalt îndoit, 

aruncarea mingii la perete;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare exercițiu a 

fost efectuat 

confrom 

următorului dozaj: 

3 serii * 40′′ 

piciorul drept + 3 

serii * 40′′ piciorul 

stâng * 3 A.  

Pauza între 

exerciții a fost de 

10′.  

Total lucru 

săptămânal = 60 

minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stând pe stângul, celălalt picior îndoit, pase între doi colegi, 

poziționați la 10 m distanță unul față de celălalt; 

4. Stând pe un picior, pe stângul, celălalt îndoit, pe banca de 

gimnastică, pase între jucători (cu aruncarea mingii pe sol, în 

cercul de gimnastică); 

5. Stând pe un picior, pe stângul, celălalt îndoit, pe balance 

feet, pase între doi colegi, poziționați la 10 m distanță unul 

față de celălalt.  

10 

Banca de 

gimnastică/ 

cerculețele 

de 

gimnastică/ 

balance feet 

OD 

1. Mers pe linia care delimitează terenul, cu prinderea și 

pasarea mingii către un coleg;  

2. Mers pe banca de gimnastică, cu prinderea și pasarea mingii 

către un coleg;  

3. Pășire pe banca de gimnastică și revenire, cu prinderea și 

pasarea mingii către un coleg;  

4. Mers lateral pe banca de gimnastică, cu prinderea și pasarea 

mingii către un coleg; 

5. Pășire peste gărdulețele de plastic, cu prinderea și pasarea 

mingii către un coleg; 

11 

Banca de 

gimnastică/ 

balance feet; 

 

OD/ 

OÎ 

1. Stând pe banca de gimnastică, subiectul efectuează coborâri 

laterale, pe balance feet-uri, cu prinderea și pasarea mingii 

către un coleg; 

2. Mers pe balance feet-uri, cu prinderea și pasarea mingii 

către un coleg; 

3. Mers lateral pe balance feet-uri, cu prinderea și pasarea 

mingii către un coleg; 

4. Stând pe un picior, pe banca de gimnastică, cu ochii închiși, 

deschiderea ochilor la semnal auditiv, subiectul prinde mingea 

și o pasează colegului; 

5. Mers pe balance feet-uri, cu ochii închiși, deschiderea 

ochilor la semnal auditiv, subiectul prinde mingea și o pasează 

colegului; 

12 

Banca de 

gimnastică/ 

cerculețele 

de 

gimnastică/ 

scara 

modulabilă 

OD 

1. Sărituri de pe banca de gimnastică pe sol, pe stângul, 

celălalt îndoit, cu prinderea și pasarea mingii către un coleg;  

2. Sărituri peste gărdulețele de plastic, pe stângul, celălalt 

îndoit, cu prinderea și pasarea mingii către un coleg; 

3. Sărituri oblice în interiorul cerculețelor de gimnastică, pe 

stângul, celălalt îndoit, cu prinderea și pasarea mingii către un 

coleg; 

4. Sărituri de pe sol pe banca de gimnastică, pe stângul, 

celălalt îndoit, cu prinderea și pasarea mingii către un coleg; 

5. Sărituri laterale peste scara modulabilă, pe stângul, celălalt 

îndoit, cu prinderea și pasarea mingii către un coleg; 

13 

Placa de 

echilibru/ 

gărdulețele 

de plastic/ 

balance feet/ 

banca de 

gimastică 

OD 

1. Stând pe un picior, pe stângul, celălalt îndoit, subiectul 

execută sărituri medio-laterale și antero-posterioare, pe 

direcția pe care colegul său aruncă mingea;  

2. Sărituri de pe placa de echilibru, pe stângul, celălalt îndoit, 

peste gărdulețele de plastic;  

3. Sărituri de pe balance feet pe balance feet, pe stângul, 

celălalt îndoit;  

4. Sărituri de pe placa de echilibru, pe banca de gimnastică, pe 

piciorul stâng, celălalt îndoit;  

5. Sărituri de pe placa de echilibru, pe banca de gimnastică, pe 

picorul stâng, celălalt îndoit, cu prinderea și pasarea mingii 

către un coleg; 

14 

Balance feet/ 

cărămida de 

echilibru 

OD 

1. Mers cu dribling pe balance feet; 

2. Aruncare la poartă, de la 7m, de pe piciorul stâng, celălalt 

îndoit, cu sprijin pe balance feet; 
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3. Subiecții poziționați în cerc, cu piciorul stâng pe balance 

feet, celălalt îndoit, pasarea mingii între ei, fără ca aceasta să 

fie prinsă sau atinsă de colegii din mijloc; 

 

 

 

 

 

 

4. Exerciții de apărare, cu picioarele pe balnce feeet-uri; 

5. Aruncare la poartă peste zidul format din trei jucători, cu 

bătaie și săritură de pe cărămida de echilibru; 

15 

Cărămida de 

echilibru/ 

gărdulețele 

de plastic/ 

balance feet 

OD 

1. Aruncare la poartă, de pe picorul stâng, cu aterizare pe 

cărămida de echilibru;  

2. Aruncare la poartă, de pe piciorul stâng, cu săritură peste 

gărdulețul de plastic; 

3. Aruncare la poartă, de pe piciorul stâmg, cu săritură peste 

gărdulețul de plastic și aterizare pe cărămida de echilibru; 

4. Aruncare la poartă, de pe piciorul stâng, cu săritură peste 

gărdulețul de plastic și aterizare în interiorul cercului de 

gimnastică; 

5. Aruncare la poartă, de pe piciorul stâng, cu bătaie pe 

balance feet. 

Legendă: S = săptămâna, MU = materiale utilizate, O = Ochii, OD = ochi deschiși, OÎ = ochi închiși, A = antrenament. 

 
 Tabelul 21 prezintă programul de exerciții propus pentru grupa de experiment. 

Deoarece subiecții prezentau instabilitate articulară cronică, exercițiile au fost efectuate în 

special pe piciorul afectat. Pentru a reduce dezechilibrul muscular, literatura de specialitate 

recomandă ca pe membrul inferior afectat să lucreze de trei ori mai mult decât pe membrul 

inferior neafectat (Cook, 2003)71.   

 Precizăm faptul că programul de exerciții a fost descris pentru piciorul stâng, însă 

exercițiile au fost lucrate și pe piciorul drept (conform dozajului din tabel), deoarece s-a 

demonstrat că antrenamentul proprioceptiv efectuat pe membrul inferior non-dominat ajută la 

îmbunătățirea propriocepției membrului inferior dominant (Kofotolis & Kellis, 2007)72. 

 Am ales descrierea exercițiilor pentru piciorul stâng, deoarece la majoritatea 

sportivilor este piciorul de desprindere. La subiecții care au mâna stângă dominantă, 

exercițiile au fost identice, însă s-au efectuat pe piciorul drept. Toate exercițiile au fost 

efectuate fără încălțăminte. 

 
Tabel 21. Programul de exerciții efectuat de grupa experimentală 

S MU O Exercițiile efectuate Dozare 

 

 

 

 

1 

Balance 

feet/ 

placa de 

echilbru/ 

cărămida de 

echilibru 

OD 

1. Stând într-un picior, pe piciorul stâng, celălalt îndoit, cu 

sprijin la perete; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stând pe două picioare, pe placa de echilibru, cu sprijin la 

perete; 

3. Stând pe două picioare, pe balance feet, cu sprijin la perete;  

4. Stând într-un picior, pe stângul,  pe placa de echilibru, cu 

sprijin la perete; 

5. Stând într-un picior, pe  stângul, pe balance-feet, 

celălalt îndoit, cu sprijin la perete.  

2 

Placa de 

echilibru/ 

balance feet 

OD 

1. Stând într-un picior, pe piciorul stâng, celălalt îndoit;  

2. Stând pe două picioare pe placa de echilibru;  

                                                           
71 Cook, G. (2003). Athletic Body in Balance. Optimal movement skills and conditioning for performance. 

Illinois: Human Kinetics, p. 45; 

72 Kofotolis, N., & Kellis, E. (2007). Cross-training effects of a proprioceptive neuromuscular facilitation 

exercise programme on knee musculature. Physical Therapy in Sport.  8(3): 109-116. DOI: 

10.1589/jpts.28.3178. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466853X07000260#!
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3. Stând pe două picioare pe balance feet;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare exercițiu a 

fost efectuat 

confrom 

următorului dozaj: 

2 serii * 30′′ 

piciorul drept + 4 

serii * 30′′ piciorul 

stâng * 3A.  

Pauza între exerciții 

a fost de 10′.  

Total lucru 

săptămânal = 45 

minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Stând într-un picior, pe stângul, pe cărămida de echilibru, 

celălalt îndoit;  

5. Stând într-un picior, pe stângul, pe banca de gimnastică. 

3 

Placa de 

echilibru/ 

balance feet 

OD/ 

OÎ 

1. Stând într-un picior, pe piciorul stâng, pe banca de 

gimnastică întoarsă;  

2. Stând pe un picior, pe stângul, pe placa de echilibru; 

3. Stând pe un picior, pe stângul, pe balance feet; 

4. Sând pe două picioare cu ochii închiși. 

5. Stând într-un picior, pe stângul, pe banca de gimnastiică, cu 

ochii închiși, celălalt îndoit.  

4 

Balance 

feet/ 

placa de 

echilibru 

OÎ 

1. Stând într-un picior, pe stângul, cu ochii închiși, celălalt 

îndoit;  

2. Stând pe un picior, pe stângul, cu ochii închiși, pe placa de 

echilibru;  

3. Stând pe un picior, pe stângul, cu ochii închiși, pe balance 

feet;  

4. Stând pe un picior, pe stângul, cu ochii închiși, pe placa de 

echiliru, aplicarea de destabilizări antero-posterioare și medio-

laterale din partea unui coleg; 

5. Stând pe un picior, pe stângul, cu ochii închiși, pe balance 

feet, aplicarea de destabilizări antero-posterioare și medio-

laterale din partea unui coleg. 

5 
Banca de 

gimnastică 
OD 

1. Sărituri pe vârfuri; 

2. Stând într-un picior, pe stângul, aplecarea trunchiului spre 

înainte cu ducerea mâinii spre piciorul opus; 

3. Stând pe două picioare, subiecții execută o fandare spre 

înainte cu menținerea poziției și revenire la poziția inițială; 

4. Mers cu mâinile la spate, pe linia care marchează marginea 

terenului;  

5. Mers pe banca de gimnastică, cu mâinile la spate; 

6 

Banca de 

gimnastică/ 

placa de 

echilibru/ 

balance feet/ 

gărdulețele 

de plastic 

 

OD 

1. Mers pe banca de gimnastică întoarsă, cu mâinile la spate; 

2. Mers pe placa de echilibru; 

3. Mers lateral pe balance feet, stânga/dreapta, cu mâinile la 

spate;  

4. Mers pe sol, cu mâinile la spate, pășire peste gărdulețele de 

plastic, cu aterizare pe placa de echilibru; 

5. Mers pe balance feet; 

7 

Banca de 

gimnastică/ 

cerculețele 

de 

gimnastică 

OD 

1. Fandare spre înainte, de pe sol, pe placa de echilibru, cu 

menținerea poziției;   

2. Fandare lateral, de pe sol, pe balance feet, cu menținerea 

poziției;  

3. Sărituri verticale pe sol, pe piciorul stâng, cu aterizare și 

menținerea poziției;  

4. Sărituri oblice în interiorul cerculețelor de gimnastică, pe 

piciorul stâng, cu aterizare și menținerea poziției;  

5. Sărituri de pe banca de gimnastică pe sol, pe piciorul stâng, 

cu aterizare și menținerea poziției.  

8 
Placa de 

echilibru/ 
OD 

1. Fandare spre înainte, de pe sol, pe placa de echilibru, cu 

închiderea ochilor și menținerea poziției; 
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balance feet 
2. Mers alternativ pe placa de echilibru și pe balance feeet-uri; 

3. Mers în linie pe balance feet-uri, cu mâinile la spate;  

4. Mers fandat pe balance feet; 

5. Mers pe balance feet-uri, poziționate la o distanță de 20 cm 

între ele; 

9 

Banca de 

gimnastică/ 

gărdulețele 

de plastic/ 

scara 

modulabilă/ 

placa de 

echilibru/ 

balance feet 

OD 

1. Mers pe banca de gimnastică întoarsă și pășire peste mingile 

așezate pe aceasta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare exercițiu a 

fost efectuat 

confrom 

următorului dozaj: 2 

serii * 30′′ piciorul 

drept + 4 serii * 50′′ 

piciorul stâng * 3A. 

Pauza între exerciții 

a fost de 10′.  

Total lucru 

săptămânal = 60 

minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sărituri peste gărdulețele de plastic, pe piciorul stâng, cu 

aterizare și menținerea poziției; 

3. Sărituri laterale pe piciorul stâng, la scara modulabilă, cu 

aterizare și menținerea poziției; 

4. Mers pe placa de echilibru și pe balance feet, poziționate la 

20 cm distanță una față de alta;  

5. Mers pe placa de echilibru și pe balance feet, cu pășire peste 

gărdulețele de plastic.  

10 

Gărdulețele 

de plastic/ 

placa de 

echilibru/ 

balance feet 

OÎ 

1. Mers pe sol, cu mâinile la spate, ochii închiși, pășire peste 

gărdulețele de plastic;  

2. Fandare spre înainte, pe piciorul stâng, de pe sol, pe placa 

de echilibru, cu menținerea poziției și închiderea ochilor; 

3. Fandare laterală, pe piciorul stâng, de pe sol, pe balance 

feet, cu menținerea poziției și închiderea ochilor; 

4. Mers pe balance feet cu ochii închiși;  

5. Mers pe placa de echilibru cu ochii închiși. 

11 

Placa de 

echilibru/ 

balance feet/ 

banca de 

gimnastică 

OD 

1. Stând pe două picioare, pe placa de echilibru, aruncarea 

mingii la perete;  

2. Stând pe un picior, pe banca de gimnastică, pase între 

jucători (cu aruncarea mingii pe sol, în cercul de gimnastică); 

3. Stând pe un picior, pase între doi colegi, poziționați la 7m 

distanță unul față de celălalt; 

4. Stând pe un picior, pe balance feet, pase între doi colegi, 

poziționați la 7m distanță unul față de celălalt; 

5. Stând pe un picior, pe balance feet, aruncarea mingii la 

perete. 

 

 

 

12 

Banca de 

gimnastică/ 

balance feet; 

 

OD/ 

OÎ 

1. Stând pe banca de gimnastică, subiectul efectuează coborâri 

laterale pe balance feet-uri, cu prinderea și pasarea mingii 

către un coleg; 

2. Mers pe balance feet-uri, cu prinderea și pasarea mingii 

către un coleg;  

3. Mers lateral pe balance feet-uri, cu prinderea și pasarea 

mingii către un coleg; 

4. Mers pe banca de gimnastică, cu ochii închiși, deschiderea 

ochilor la semnal auditiv, subiectul prinde mingea și o pasează 

colegului; 

5. Mers pe balance feet-uri, cu ochii închiși, deschiderea 

ochilor la semnal auditiv, subiectul prinde mingea și o pasează 

colegului; 

13 

Banca de 

gimnastică/ 

cerculețele 

de 

gimnastică/ 

scara 

modulabilă 

OD 

1. Sărituri de pe banca de gimnastică pe sol, cu prinderea și 

pasarea mingii către un coleg;  

2. Sărituri peste gărdulețele de plastic, cu prinderea și pasarea 

mingii către un coleg;  

3. Sărituri oblice în interiorul cerculețelor de gimnastică, cu 

prinderea și pasarea mingii către un coleg;  

4. Sărituri de pe sol pe banca de gimnastică, cu prinderea și 

pasarea mingii către un coleg;  

5. Sărituri laterale peste scara modulabilă, cu prinderea și 

pasarea mingii către un coleg. 
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14 

Balance 

feet/ 

cărămida de 

echilibru 

OD 

1. Mers cu dribling pe balance feet; 

Fiecare exercițiu a 

fost efectuat 

confrom 

următorului dozaj: 2 

serii * 30′′ piciorul 

drept + 4 serii * 50′′ 

piciorul stâng * 3A. 

Pauza între exerciții 

a fost de 10′.  

Total lucru 

săptămânal = 60 

minute. 

 

2. Aruncare la poartă, de la 7m, membrul inferior fiind sprijinit 

pe balance feet; 

3. Subiecții poziționați în cerc, din poziția stând pe un picior, 

pe un balance feet, pasează mingea între ei, fără ca aceasta să 

fie prinsă sau atinsă de colegii din mijloc; 

4. Exerciții de defensivă, cu apărătorul așezat pe balance feet; 

5. Aruncare peste zidul format din trei jucători, cu bătaie și 

săritură de pe cărămida de echilibru. 

15 

Cărămida de 

echilibru; 

gărdulețele 

de plastic/ 

balance feet 

OD 

1. Aruncare la poartă și aterizare pe cărămida de echilibru;  

2. Aruncare la poartă, cu săritură peste gărdulețul de plastic; 

3. Aruncare la poartă, cu săritură peste gărdulețul de plastic și 

aterizare pe cărămida de echilibru; 

4. Aruncare la poartă, cu săritură peste gărdulețul de plastic și 

aterizare în interiorul cercului de gimnastică; 

5. Aruncare la poartă, cu bătaie pe balance feet. 

Legendă: S = săptămâna, MU = materiale utilizate, O = Ochii, OD = ochi deschiși, OÎ = ochi închiși, A = antrenament. 

 
Tabel 22. Timpul total de lucru pentru fiecare grupă (control și experiment) 

 Timp de lucru săptămânal (minute) 

 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S12 S13 S14 S15 T (h) 

GC - 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 14 

GE 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 14:45’ 

Legendă: S = săptămâna, T = total,, h = ore, GC = grupa de control, GE = grupa de experiment 

 

 În cele 15 săptămâni de desfășurare ale intervenției aplicative, exercițiile 

proprioceptive au fost dozate conform datelor din tabelul 22. În primele 8 săptămâni, la 

ambele grupe (de control și de experiment), exercițiile proprioceptive au avut o durată de 45 

de minute. În următoarele 8 săptămâni, exercițiile s-au desfășurat timp de 60 de minute. 

Timpul total de lucru înregistrat de ambele grupe (de control și de experiment) a fost de 14 

ore. 

 

CAPITOLUL 10 

REZULTATELE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 

 

10.1.  REZULTATELE DEZVOLTĂRII ANTROPOMETRICE 

10.1.1.  Rezultatele dezvoltării antropometrice înregistrate de grupa de control  

  

 Rezultatele inițiale și finale ale dezvoltării antropometrice obținute de grupa de control 

sunt prezentate în tabelul 23.  
  

Tabel 23. Rezultatele dezvoltării antropometrice înregistrate de grupa de control 

S PD POT Î (cm) G (kg) IMC (puncte) NE 

GC   I F D I F D I F D I F D 

A.A S Ex. S 175 175 0 65 66 1 21,2 21,5 0,3 0 0 0 

B.A S Pi. 189 191 2 82 92 10 22,9 25,2 2,3 1 0 1 

G.C S Pi. 199 202 3 84 87 3 21,2 21,3 0,1 1 0 1 

D.K S Ex. S 176 178 2 62 65 3 20 21 1 0 0 0 

D.D D In. D 180 180 0 91 93 2 28 28,7 0,7 1 0 0 

P.I S In. D 191 194 3 78 85 7 21,4 22 0,6 1 1 0 

L.C S Pi. 180 181 1 65 68 3 20 2,07 0,7 0 0 0 

M.A S Po. 182 182 0 73 76 3 22 22,9 0,9 0 0 0 
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 La nivel de grup, notăm o creștere medie a înălțimii corporale în valoare de 1,54 cm, 

de la valoarea medie inițială de 184,72 cm, la valoarea medie finală de 186,27 cm. Greutatea 

corporală a obținut o creștere medie de 3,18 kg, de la valoarea medie inițială de 75,81 kg, la 

valoarea medie finală de 79 kg. Valorile indicelui de masă corporală au crescut cu o valoare 

medie de 0,56 puncte, de la valoarea medie inițială de 22,21 cm, la valoarea medie finală de 

21,08 cm.  

 

10.1.2.  Rezultatele dezvoltării antropometrice înregistrate de grupa de 

experiment  

 Rezultatele inițiale și finale ale dezvoltării antropometrice obținute de grupa de 

experiment sunt prezentate în tabelul 24. 

 
Tabel 24. Rezultatele dezvoltării antropometrică înregistrate de grupa de experiment  

 
 La nivel de grup, notăm o creștere medie a înălțimii corporale în valoare de 2,54 cm, 

de la valoarea medie inițială de 185,36 cm, la valoarea medie finală de 187,81 cm. Greutatea 

corporală a obținut o creștere medie de 3 kg, de la valoarea medie inițială de 76,27 kg, la 

valoarea medie finală de 79,27 kg. Valorile indicelui de masă corporală a crescut cu o medie 

de 0,42 puncte, de la valoarea medie inițială de 22,03 cm, la valoarea medie finală de 22,46 

cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.E D Ex. D 177 178 1 85 86 1 27,1 27,2 0,1 0 0 0 

T.T S In. S 190 193 3 70 70 0 19,4 18,8 -0,6 0 0 0 

T.M S Pi. 193 195 2 79 81 2 21,2 21,3 0,1 0 0 0 

VM - - 184,72 186,27 1,55 75,81 79 3,19 22,21 21,08 1,13 0,36 0,09 0,18 
Legendă: S = subiect,  PD = piciorul de desprindere, POT = poziția ocupată în teren (Ex. S = extremă stânga, Ex. D = extremă dreapta, P = 
portar, Pi = pivot, In. D = inter dreapta, In. S = inter stânga), Î = înălțime, G = greutate, IMC = indicele de masă corporală, NE = numărul de 

entorse, GC = grupa de control, I = inițial, F = final, D = diferența între evaluarea inițială și finală, VM = valoarea medie. 

In. PD POT Î (cm) G (kg) IMC (puncte) NE 

GE   I F D I F D I F D I F D 

A.Ș S Ex. S 183 184 1 68 69 1 20,3 20,4 0,1 5 1 -4 

C.D S Ex. D 182 183 1 88 92 4 26,5 27,5 1 1 1 0 

C.R S Pi. 180 183 3 80 83 3 23,1 24,8 1,7 7 0 -7 

D.A S In D. 186 190 4 68 70 2 19,7 19,3 -0,4 4 1 -3 

D.G D Ex. S 179 180 1 57 60 3 17,8 18,5 0,7 7 3 -4 

F.D S Ex. D 188 190 2 67 69 2 18,9 19,1 0,2 2 0 -2 

F.R S In. S 197 202 5 85 90 5 21,3 22 0,7 5 0 -5 

B.D S C. 187 191 4 75 78 3 21,4 21,4 0 1 1 0 

R.R D C. 184 186 2 85 86 1 26 24,9 -1,1 3 0 -3 

S.F S Po 186 190 4 86 90 4 24,5 24,9 0,4 4 2 -2 

G.S S In. D 187 187 1 80 85 5 22,9 24,3 1,4 1 0 -1 

VM - - 185,36 187,81 2,54 76,27 79,27 3 22,03 22,46 0,43 3,63 0,81 -2,81 
Legendă: S = subiect,  PD = piciorul de desprindere, POT = poziția ocupată în teren (Ex. S = extremă stânga, Ex. D = extremă dreapta, P = 

portar, Pi = pivot,, C = centru, In. D = inter dreapta, In. S = inter stânga), Î = înălțime, G = greutate, IMC = indicele de masă corporală, NE = 
numărul de entorse, GE = grupa de experiment, I = inițial, F = final, D = diferența între evaluarea inițială și finală, VM = valoarea medie 
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10.1.3.  Rezultatele medii ale dezvoltării antropometrice, înregistrate la cele două 

grupe (de control și de experiment) 
Tabel 25.  Rezultatele medii ale dezvoltării antropometrice, înregistrate la cele două grupe (de control și de 

experiment) 

 
Comparând valorile medii a celor două grupe (de control și de experiment), din tabelul 

25 se observă următoarele aspecte: 

 valoarea medie a indicelui de masă corporală a grupei de experiment este mai mică în 

evaluarea inițială cu -0,18 puncte, în timp ce la evaluarea finală, valoarea medie este mai mare 

cu 1,38 puncte, comparativ cu valorile medii ale grupei de control. Media progresului obținut 

de grupa de experiment a fost mai mică cu - 0,7 puncte, comparativ cu valorile medii ale 

grupei de control. 

 valoarea medie a înălțimii corporale a grupei de experiment este mai mare în evaluarea 

inițială cu 1,09 cm și în evaluarea finală cu 1,54 cm, comparativ cu valorile medii obținute de 

grupa de control. Media progresului obținut de grupa de experiment este mai mare cu 0,99 

cm, comparativ cu valorile medii ale grupei de control;  

 valoarea medie a greutății corporale a grupei de experiment este mai mare în evaluarea 

inițială cu 0,46 kg și în evaluarea finală cu 0,27 kg, comparativ cu valorile medii ale grupei de 

control. Media progresului obținut de grupa de experiment a fost mai mică cu 0,19 kg, 

comparativ cu valorile medii ale grupei de control;  

 creșterea înălțimii, a greutății și a indicelui de masă corporală corespunde perioadei de 

creștere în care se găsesc sportivii; 

 valoare medie a numărului de entorse a grupei de experiment a fost mai mare în 

evaluarea inițială cu 3,27 entorse și în evaluarea finală cu 0,72 entorse, comparativ cu valorile 

medii obținute de grupa de control. Media progresului obținut de grupa de experiment este 

mai mare cu 2,55 entorse, comparativ cu valorile medii ale grupe de control. 

 

10.2.  REZULTATELE PRIVIND NUMĂRUL DE ENTORSE LA GLEZNĂ, 

GRADUL DE INSTABILITATE ARTICULARĂ, INDEXUL DE COACTIVARE 

MUSCULARĂ ȘI NUMĂRUL DE GOLURI ÎNSCRISE PE PARCURSUL 

DESFĂȘURĂRII CERCETĂRII 

10.2.1. Rezultatele înregistrate de grupa de control la evaluarea numărului de 

entorse de gleznă, a gradului de instabilitate articulară, a indexului de 

coactivare musculară și a numărului de goluri înscrise pe parcursul 

desfășurării cercetării 
 

 Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de control pentru numărul de entorse 

de gleznă, gradul de instabilitate articulară, indexul de coactivare musculară și numărul de 

goluri înscrise pe parcursul desfășurării cercetării sunt prezentate în tabelul 26.  
 

 

 

 

 

Gr.  IMC (puncte) H (cm) G (kg) NE 

I F D I F D I F D I F D 

GC VM. 22,21 21,08 - 1,13 184,72 186,27 1,55 75,81 79 3,19 0,36 0,09 -0,27 

GE VM. 22,03 22,46 0,43 185,36 187,81 2,54 76,27 79,27 3,00 3,63 0,81 -2,82 

Dif. E-C. -0,18 1,38 -0,7 1,09 1,54 0,99 0,46 0,27 -0,19 3,27 0,72 2,55 
Legendă: Gr = grupa,  H = înălțime, G = greutate, IMC = indicele de masă corporală,  GE = grupa de experiment, GC = grupa de control, I = 

inițial, F = final, VM = valoarea medie, Dif. C-E. = diferența între evaluarea inițială și finală grupa de experiment-control. 
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Tabel 26. Rezultatele inițiale și finale ale grupei de control înregistrate la măsurarea numărului de entorse 

de gleznă, a gradului de instabilitate articulară, a indexului de coactivare musculară și a numărului de 

goluri înscrise pe parcursul desfășurării cercetării 

  

 La nivel de grup, notăm o îmbunătățire a mediei gradului de instabilitate articulară de 

2,82 puncte, de la valoarea inițială de 4,36 puncte, la valoarea finală de 1,54. Numărul mediu 

de entorse de gleznă s-a diminuat de la valoarea inițială de 0,36 entorse, la valoarea finală de 

0,09 entorse, diferența mediei între cele două măsurători fiind de -0,27 entorse. În ceea ce 

privește valorile medii ale indexului de coactivare musculară, acestea au înregistrat o valoare 

inițială de 61,73 % și o valoare finală de 53,27%, progresul obținut fiind de 8,46%. Numărul 

mediu de goluri înscris pe durata perioadei de desfășurare a cercetării, la nivelul grupei de 

control, a fost de 26,72 goluri.  

 

10.2.2.  Rezultatele înregistrate de grupa de experiment la evaluarea numărului 

de entorse de gleznă, a gradului de instabilitate articulară, a indexului de 

coactivare musculară și a numărului de goluri înscrise pe parcursul 

desfășurării cercetării 

 Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de control pentru numărul de entorse 

de gleznă, gradul de instabilitate articulară, indexul de coactivare musculară și numărul de 

goluri înscris pe parcursul desfășurării cercetării sunt prezentate în tabelul 27.  

  
Tabel 27. Rezultatele inițiale și finale ale grupei de experiment înregistrate la măsurarea numărului de 

entorse de gleznă, a gradului de instabilitate articulară, a indexului de coactivare musculară și a 

numărului de goluri înscrise pe parcursul desfășurării cercetării 

S IN (puncte) NE IC (%) TG 

GC I F D I F D I F D  

1. A.A. 2 0 -2 0 0 0 62 44 -18 59 

2. B.A. 3 1 -2 1 0 1 64 59 -5 4 

3. G.C. 7 7 0 1 0 1 75 65 -10 5 

4. D.K. 3 0 -3 0 0 0 40 38 -2 0 

5. D.D 8 0 0 1 0 0 53 48 -5 10 

6. P.I. 9 9 0 1 1 0 65 52 -13 53 

7. L.C 2 0 0 0 0 0 85 81 -4 4 

8. M.A. 1 0 -1 0 0 0 48 45 -3 0 

9. M.E. 1 0 -1 0 0 0 47 45 -2 23 

10. T.T. 12 0 -12 0 0 0 71 47 -24 97 

11. T.M. 0 0 0 0 0 0 69 62 -7 39 

VM. 4,36 1,54 -2,82 0,36 0,09 -0,27 61,73 53,27 -8,46 26,72 
Legendă: S = subiect, GC = grupa de control,  IN = gradul de instabilitate al articulației gleznei, NE = numărul de entorse, IC = indexul de 

coactivare musculară, TG = numărul total de goluri înscrise pe parcursul desfășurării cercetării, I = inițial, F = final, D =  diferența între 

evaluarea inițială și finală, VM = valoarea medie. 

S IN (puncte) NE IC (%) TG 

GC I F D I F D I F D  

12. A.Ș. 25 11 -14 5 1 -4 73 71 -2 62 

13. C.D. 18 15 -3 1 1 0 83 66 -17 43 

14. C.R. 25 13 -12 7 0 -7 89 71 -18 36 

15. D.A. 25 24 -1 4 1 -3 82 72 -10 33 

16. D.G. 30 19 -11 7 3 -4 86 79 -7 22 

17. F.D. 12 8 -4 2 0 -2 66 54 -12 28 

18. F.R 28 11 -17 5 0 -5 98 81 -17 31 

19. B.D. 12 6 -6 1 1 0 68 48 -20 53 

20. R.R. 21 15 -6 3 0 -3 70 56 -14 20 

21. S.F. 14 10 -4 4 2 -2 86 67 -19 0 

22. G.S 14 4 -10 1 0 -1 70 58 -12 28 

VM. 20,3 12,36 -8 3,63 0,81 -2,81 79,18 65,75 -13,45 32,36 
Legendă: S = subiect, GC = grupa de control,  IN = gradul de instabilitate al articulației gleznei, NE = numărul de entorse, IC = indexul de 
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 La nivel de grup, notăm o diminuare medie a gradului de instabilitate articulară în 

valoare de 8 puncte, de la valoarea inițială de 20,3 puncte, la valoarea finală de 12,36 puncte. 

Numărul mediu de entorse de gleznă s-a diminuat de la valoare inițială de 3,63 entorse, la 

valoarea finală de 0,81 entorse, diferența între cele două măsurători fiind de 2,82 entorse. În 

ceea ce privește valorile medii ale indexului de coactivare musculară, acestea au înregistrat o 

valoare inițială de 79,18% și o valoare finală de 65,75%, progresul obținut fiind de 13,45%. 

Numărul mediu de goluri înscris pe durata perioadei de desfășurare a cercetării, la nivelul 

grupei de experiment, a fost de 32,36 goluri.  

 

10.2.3. Rezultatele medii a numărului de entorse de gleznă, a gradului de 

instabilitate articulară, a indexului de coactivare musculară și a 

numărului de goluri înscris pe parcursul desfășurării cercetării la cele 

două grupe (de control și de experiment) 

 
Tabel 28. Rezultatele medii a numărului de entorse de gleznă, a gradului de instabilitate articulară, a 

indexului de coactivare musculară și a numărului de goluri înscris pe parcursul desfășurării cercetării la 

cele două grupe (de control și de experiment)  

 

Comparând valorile medii a celor două grupe (control și experiment), din tabelul 28, 

notăm următoarele aspecte:  

 valoarea medie a gradului de instabilitate articulară obținut de grupa de experiment 

este mai mare în evaluarea inițială cu 15,94 puncte și în evaluarea finală cu 10,82 puncte, 

comparativ cu valorile medii obținute de grupa de control. Media de progres obținută de grupa 

de experiment a fost mai mare cu 5,12 puncte, comparativ cu media de progres a grupei de 

control; 

 valoarea medie a numărului de entorse de gleznă a grupei de experiment este mai mare 

în evaluarea inițială cu 3,27 entorse și la cea finală cu 0,72 entorse, comparativ cu valorile 

medii ale grupei de control. Media progresului   este mai mare la grupa de experiment cu 2,55 

entorse, comparativ cu media progresului grupei de control; 

 valoarea medie a indexului de coactivare musculară a grupei de experiment este mai 

mare în evaluarea inițială cu 17,45% și în evaluarea finală cu 12,48%, comparativ cu valorile 

medii ale grupei de control. Media progesului obținut este mai mare la grupa de experiment 

cu 5%, comparativ cu media progresului grupei de control; 

 valoare medie a numărului de goluri înscrise pe parcursul desfășurării cercetării a fost 

de 26,72 goluri pentru grupa de control și de 32,36 goluri pentru grupa de experiment. 

Dinferența între numărul de goluri înscris de grupa de experiment și cea de control a fost de 

5,64 goluri.  

 

 

 

coactivare musculară,  TG = numărul total de goluri înscrise pe parcursul desfășurării cercetării, I = inițial, F = final, D =  diferența între 

evaluarea inițială și finală, VM = valoarea medie. 

  IN (puncte) NE IC (%) TG 

Gr.  I F D I F D I F D D 

GC VM. 4,36 1,54 -2,82 0,36 0,09 -0,27 61,73 53,27 8,45 26,72 

GE VM. 20,30 12,36 -7,94 3,63 0,81 -2,82 79,18 65,75 13,43 32,36 

Dif. E-C. 15,94 10,82 5,12 3,27 0,72 2,55 17,45 12,48 4,97 5,64 
Legendă: Gr. = gupa, IN = gradul de instabilitate al articulației gleznei, NE = numărul de entorse, IC = indexul de coactivare musculară, TG = 

numărul total de goluri înscrise pe parcursul desfășurării cercetării, GE = grupa de experiment, GC = grupa de control,  I = inițial, F = final, 

VM = valoarea medie,  D = diferența înttre evaluarea inițială și cea finală, Dif. C-E. = diferența între evaluarea inițială și finală grupa de 
experiment-control. 
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10.3. REZULTATELE EVOLUȚIEI CAPACITĂȚII MOTRICE GENERALE  

10.3.1.  Rezultatele evoluției capacității motrice înregistrate de grupa de control 

la desprinderea de pe sol, pe piciorul de desprindere/ bătaie 

Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de control pentru dezvoltarea motrică 

sunt prezentate în tabelul 29. 

 
Tabel 29. Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de control la dezvoltarea motrică.  

 

 La nivel de grup, notăm o creștere medie a înălțimii de desprindere de pe sol în valoare 

de 3,18 cm, de la valoarea inițială de 27,64 cm, la valoarea finală de 30,75 cm. Valoarea 

medie a puterii a înregistrat o scădere de 5,28 W/kg, de la valoarea inițială de 43,81 W/kg, la 

valoare finală de 38,53 W/kg. Forța desprinderii de pe sol a înregistrat o scădere medie de 

1,20 N/kg, de la valoarea inițială de 25 N/kg, la valoarea finală de 23,8 N/kg. Viteza medie de 

desprindere a măsurat o valoare inițială de 238,45 cm/s și o valoare finală de 209,72 cm/s, 

diferența între cele două evaluări fiind de 28,72 cm/s. 

 

10.3.2. Rezultatele evoluției capacității motrice înregistrate de grupa de 

experiment la desprinderea de pe sol, pe piciorul de desprindere/ bătaie 

Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de experiment pentru dezvoltarea 

motrică sunt prezentate în tabelul 30. 

 
 Tabel 30. Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de experiment la dezvoltarea motrică 

  

S ÎDS (cm)  P (W/kg) F (N/kg) V (cm/s) 

GC I F D I F D I F D I F D 

1. A.A. 25,1 26,5 1,4 41 39 -2 23,5 22,6 -0,9 230 213 -17 

2. B.A. 19,5 26 6,5 34 33,7 -0,3 25 26,2 1,2 187 170 -17 

3. G.C. 25,5 32,1 7,4 40,5 34,7 -5,8 24,8 24,2 -0,6 216 193 -23 

4. D.K. 20,6 24 3,4 34,5 30 -4,5 19,6 19,6 0 209 184 -25 

5. D.D 36,9 37,1 0,2 46 34,7 -11,3 23,7 22,4 -1,3 247 223 -24 

6. P.I. 33,8 35,1 1,3 34,7 34 -0,7 22,1 21,4 -0,7 202 195 -7 

7. L.C 26,8 27,1 0,3 49,7 48 -1,7 26 25,5 -0,5 360 245 -115 

8. M.A. 28,3 29,1 0,8 57 50,5 -6,5 32,9 30,2 -2,7 243 231 -12 

9. M.E. 30,1 31,7 1,6 43,3 42,3 -1 27 25,6 -1,4 226 223 -3 

10. T.T. 34,8 41,5 6,7 59,3 47 -12,3 25,4 22,5 -2,9 291 257 -34 

11. T.M. 22,7 28,1 5,4 42 30 -12 25,1 21,6 -3,5 212 173 -39 

VM. 27,64 30,75 3,11 43,81 38,53 -5,28 25 23,8 -1,20 238,45 209,72 -28,73 
Legendă: S = subiect, GC. = grupa de control, ÎDS = înălțimea desprinderii de pe sol, P = puterea, F = forța, V = viteza, I = inițial, F = final, D = 

diferența între evaluarea inițială și finală,  VM = valoarea medie. 

S ÎDS (cm) P (W/kg) F (N/kg) V (cm/s) 

GE I F D I F D I F D I F D 

12. A.Ș. 30,9  32,2 1,3 33,3 27 -6,3 25,2 22  -3,2 181 163 -18 

13. C.D. 25,4 33,8 8,4 31 30,7 -0,3 22 23 1 180 171 -9 

14. C.R. 23,4 27,3 4,1 51,7 36,3 -15,4 31 21,3 -9,7 227 210 -17 

15. D.A. 30,7 32,3 1,6 52 39 -13 31,3 22,3 -9 229 223 -6 

16. D.G. 27,9 29,2 1,3 48 37 -11 29,2 21 -8,2 222 213 -9 

17. F.D. 28,5 31,7 3,2 61 43 -18 30,3 22,3 -8 251 231 -20 

18. F.R 31,3 32,1 0,8 59 53 -6 28,3 24 -4,3 283 267 -16 

19. B.D. 35 36,9 1,9 37 29,7 -7,3 23,9 21,7 -2,2 204 194 -10 

20. R.R. 28,1 29,8 1,7 35,7 31 -4,7 27,4 26,2 -1,2 180 175 -5 

21. S.F. 23,8 25,4 1,6 36,5 36 -0,5 28,4 21,6 -6,8 186 206 20 

22. G.S 34,9 35,6 0,7 41 23,7 -17,3 22,1 17,7 -3,4 230 168 -62 

VM. 29,08 31,48 2,41 44,2 35,12 -9,08 27,19 22,1 -5,09 215,72 201,90 -13,82 
Legendă: S = subiect, GC. = grupa de experiment, ÎDS = înălțimea desprinderii de pe sol, P = puterea, F = forța, V = viteza, I = inițial, F = final, 

D = diferența între evaluarea inițială și finală, VM = valoarea medie. 
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 La nivel de grup, notăm o creștere medie a înălțimii de desprindere de pe sol în valoare 

de 2,41 cm, de la valoarea inițială de 29,08 cm, la valoarea finală de 31,48 cm. Valoarea 

medie a puterii a înregistrat o scădere de 9,07 W/kg, de la valoarea inițială de 44,2 W/kg, la 

valoare finală de 35,12 W/kg. Forța desprinderii de pe sol a înregistrat o scădere medie de 5 

N/kg, de la valoarea inițială de 27,19 N/kg, la valoarea finală de 22,8 N/kg. Viteza medie de 

desprindere a măsurat o valoare inițială de 215,72 cm/s și o valoare finală de 201,90 cm/s, 

diferența între cele două evaluări fiind de 13,81 cm/s. 

 

10.3.3. Evoluția capacității motrice înregistrate de cele două grupe (de control și 

de experiment) la desprinderea de pe sol, pe piciorul de desprindere/ 

bătaie 

Valorile medii obținute de cele două grupe (de control și de experiment), la evaluarea 

inițială și finală a desprinderii de pe sol, pe piciorul de desprindere sunt prezentate în tabelul 

31 
 

Tabel 31. Rezultatele medii ale desprinderii de pe sol, pe piciorul de desprindere la cele două grupe (de 

control și de experiment) 

 

Comparând valorile medii a celor două grupe (control și experiment), din tabelul 31 

se observă următoarele aspecte: 

 valoarea medie a înălțimii de desprindere a grupei de experiment este mai mare în 

evaluarea inițială cu 1,44 cm și în evaluarea finală cu 0,73 cm, comparativ cu valorile medii 

obținute de grupa de control. Media progresului obținută de grupa de experiment este mai 

mică cu 0,71 cm, comparativ cu media progresului obținută de grupa de control; 

 valoarea medie a puterii de desprindere a grupei de experiment este mai mare în 

evaluarea inițială cu 0,39 W/kg, în timp ce la evaluarea finală, valoarea medie este mai mică 

cu 3,41 W/kg, comparativ cu valorile medii obținute de grupa de control. Media progresului 

obținut de grupa de experiment este mai mare la grupa de experiment cu 3,80 W/kg, 

comparativ cu media progresului obținută de grupa de control; 

 valoarea medie a forței de desprindere a grupei de experiment este mai mare în 

evaluarea inițială cu 2,19 N/kg, în timp ce la evaluarea finală, valorile medii sunt mai mici cu 

1,7 N/kg. Media progresului obținută de grupa de experiment este mai mare cu 3,89 N/kg, 

comparativ cu valorile medii obținute de grupa de control; 

 valoarea medie a vitezei de desprindere a grupei de experiment este mai mică în 

evaluarea inițială cu 22,73 cm/s, iar la evaluarea finală, valoarea medie este mai mică cu 7,82 

cm/s. Media progresului este mai mică la grupa de experiment cu 14,91 cm/s, comparativ cu 

media progresului obținută de grupa de control.  

 

10.4. REZULTATELE EVOLUȚIEI CAPACITĂȚII DE ECHILIBRU  

10.4.1. Rezultatele evoluției capacității echilibrului bipodal dinamic și static 

înregistrat de grupa de control  

Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de control la evaluarea echilibrului 

dinamic și a echilibrului static sunt prezentate în tabelul 32. 
 

  ÎDS (cm) P (W/kg) F (N/kg) V (cm/s) 

Gr.  I F D I F D I F D I F D 

GC VM. 27,64 30,75 3,11 43,81 38,53 -5,28 25 23,8 -1,20 238,45 209,72 -28,73 

GE VM. 29,08 31,48 2,40 44,2 35,12 -9,08 27,19 22,1 -5,09 215,72 201,90 -13,82 

 Dif. E-C. 1,44 0,73 -0,71 0,39 -3,41 3,80 2,19 -1,7 3,89 -22,73 -7,82 -14,91 
Legendă: S = subiect, ÎDS = înălțimea desprinderii de pe sol, P = puterea, F = forța, V = viteza,  GC. = grupa de control, GE = grupa de experiment, I = 
inițial, F = final, D = diferența între evaluarea inițială și finală,   Dif. E-C. = diferența între evaluarea inițială și finală grupa de experiment-control, VM. 

= valoarea medie. 
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Tabel 32. Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de control la evaluarea echilibrului bipodal 

dinamic și static.  

 

 La nivel de grup, notăm o îmbunătățire de 6,8 % a valorilor medii obținute de sportivi 

la evaluarea echilibrului dinamic. Valoare medie inițială a fost de 82%, în timp ce valoarea 

medie finală a fost de 88,8%. La nivel de grup, valorile echilibrului static cu ochii deschiși au 

înregistrat o valoare medie inițială de 414,45 mm
2
, o valoare medie finală de 233,36 mm

2
 și o 

diferență medie între cele două măsurători de 181,09 mm
2
. 

 
Echilibrul static cu ochii închiși a 

obținut o îmbunătățire medie de 143,73 mm
2
, de la valoare medie inițială de 392,64 mm

2
, la 

valoarea medie finală de 248,91 mm
2
.  

 

10.4.2. Rezultatele evoluției capacității echilibrului bipodal dinamic și static 

înregistrate de grupa de experiment 

Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de experiment la evaluarea 

echilibrului bipodal sunt prezentate în tabelul 33. 

 
Tabel 33. Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de control la evaluarea echilibrului dinamic și a 

echilibrului static. 

 

S PD ED (%) ES (mm
2
) 

   OD OÎ 

GC  I F D I F D I F D 

1. A.A. S 65 90 25 85 93 -8 212 162 50 

2. B.A. S 95 97 2 607 298 309 709 355 354 

3. G.C. S 88 92 4 853 304 549 511 146 365 

4. D.K. S 82 89 7 143 98 45 274 230 44 

5. D.D D 82 84 2 96 92 4 366 361 5 

6. P.I. S 84 85 1 975 527 448 439 427 12 

7. L.C S 86 87 1 424 331 93 341 114 227 

8. M.A. S 85 91 6 230 73 157 317 218 99 

9. M.E. D 69 81 12 532 218 314 569 325 244 

10. T.T. S 83 88 5 194 170 24 271 154 117 

11. T.M. S 83 93 10 420 363 57 310 246 64 

VM. - 82 88,82 6,82 414,45 233,36 181,09 392,64 248,91 143,73 
Legendă: S = subiect, PD = piciorul de desprindere,  ED = echilibrul dinamic, ES = echilibrul static,  OD = ochii deschiși, 

ochii închiși, GC = grupa de control, I= inițial, F = final, D = diferența între evaluarea inițială și finală, VM = valoarea 

medie. 

S PD ED (%) ES (mm
2
) 

   OD OÎ 

GE  I F D I F D I F D 

12. A.Ș. S 72 80 8 165 94 71 201 240 -39 

13. C.D. S 96 93 -3 263 106 157 119 109 10 

14. C.R. D 80 85 5 683 226 457 300 129 171 

15. D.A. S 92 95 3 119 80 39 269 262 7 

16. D.G. S 92 92 0 234 119 115 205 115 90 

17. F.D. D 83 88 5 416 326 90 1006 626 380 

18. F.R S 76 86 10 270 176 94 269 228 41 

19. B.D. S 92 95 3 288 182 106 394 264 130 

20. R.R. S 91 97 6 428 195 233 596 342 254 

21. S.F. S 93 97 4 237 226 11 136 112 24 

22. G.S S 81 82 1 378 243 135 371 366 5 

VM - 86,18 90,00 3,81 316,45 179,36 137,09 351,45 253,91 97,54 
Legendă: S = subiect, PD = piciorul de desprindere,  ED = echilibrul dinamic, ES = echilibrul static,  OD = ochii deschiși, ochii închiși, GC 

= grupa de experiment, I= inițial, F = final, D = diferența între evaluarea inițială și finală, VM = valoarea medie. 
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 La nivel de grup, notăm o îmbunătățire a valorii medii a echilibrului dinamic de 

3,81%. Echilibru dinamic a înregistrat o valoare medie inițială de 86,18% și o valoare medie 

finală de 90%. La nivel de grup, valorile echilibrului static cu ochii deschiși au înregistrat o 

valoare medie inițială de 316,45 mm
2
, o valoare medie finală de 179,36 mm

2
 și o diferență 

medie între cele două măsurători de 137,09 mm
2
. 

 
Echilibrul static cu ochii închiși a obținut o 

îmbunătățire medie de 97,54 mm
2
, de la valoare medie inițială de 351,45 mm

2
, la valoarea 

medie finală de 253,91 mm
2
.  

 

10.4.3. Rezultatele evoluției capacității echilibrului unipodal înregistrate de grupa 

de control  

Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de control la evaluarea echilibrului 

unipodal sunt prezentate în tabelul 34. 
 

Tabel 34. Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de control la evaluarea echilibrului unipodal.  

 
 La nivel de grup, valorile medii inițiale ale echilibrului unipodal cu ochii deschiși au 

înregistrat o valoare de 862,73 mm
2 

pe piciorul stâng și de 809,72 mm
2
 pe piciorul drept. 

Valorile finale înregistrate de întreg grupul de sportivi au măsurat 545 mm
2
 pe piciorul stâng 

și 536,09 mm
2
 pe piciorul drept. Progresul înregistrat de sportivi a fost de 317,72 mm

2 
pentru 

piciorul stâng și de 273,64 mm
2 

pentru piciorul drept. Echilibrul unipodal cu ochii închiși a 

înregistrat o valoare medie inițială de 2999,02 mm
2
 pe piciorul stâng și de 5150,91 mm

2
 pe 

piciorul drept. La evaluarea finală, valorile medii au măsurat 1543,55 mm
2
 pe piciorul stâng și 

1439,45 mm
2
 pe piciorul drept. Progresul înregistrat de sportivi a fost de 1457,54 mm

2 
pentru 

piciorul stâng și de 3711,45 mm
2 

pentru piciorul drept.  

 

10.4.4. Rezultatele evoluției capacității echilibrului unipodal înregistrate de grupa 

de experiment 

Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de experiment la evaluarea 

echilibrului unipodal sunt prezentate în tabelul 35. 

 

 

 

S PD EU (mm
2
) 

  OD OÎ 

  Ps Pd Ps Pd 

GC  I F D I F D I F D I F D 

1. A.A. S 530 421 109 394 380 14 2402 1212 1190 3372 1573 1799 

2. B.A. S 836 681 155 729 645 84 2355 1546 809 8237 1037 7200 

3. G.C. S 1634 438 1196 730 669 61 3743 1887 1856 5393 2219 3174 

4. D.K. S 817 752 65 539 448 91 5055 1414 3641 3805 1636 2169 

5. D.D D 659 588 71 682 578 104 3072 1532 1540 4482 1064 3418 

6. P.I. S 1440 531 909 881 631 250 2877 2061 816 3339 1625 1714 

7. L.C S 469 407 62 993 552 441 1055 794 261 2175 975 1200 

8. M.A. S 1220 711 509 970 402 568 2089 1419 670 11533 1835 9698 

9. M.E. D 612 598 14 1229 661 568 2233 1568 665 2201 1178 1023 

10. T.T. S 684 420 264 972 402 570 1969 1896 73 3856 1234 2622 

11. T.M. S 589 448 141 788 529 259 6063 1551 4512 8267 1458 6809 

VM. - 862,7

3 

545,

00 

317,7

2 

809,7

2 

536,

09 

273,

64 

2992,

09 

1534,

55 

1457,

54 

5150,9

1 

1439

,45 

3711

,45 
Legendă: S = subiect, PD = piciorul de desprindere, EU = echilibrul unipodal,  OD = ochii deschiși, OÎ = ochii închiși, Ps = 

piciorul stâng, Pd = piciorul drept, GC = grupa de control, I= inițial, F = final, D = diferența între evaluarea inițială și finală, VM 

= valoarea medie. 
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Tabel 35. Rezultatele inițiale și finale înregistrate de grupa de experiment la evaluarea echilibrului 

unipodal.  

  
 La nivel de grup, valorile medii inițiale ale echilibrului unipodal cu ochii deschiși au 

înregistrat o valoare de 1091,64 mm
2 

pe piciorul stâng și de 853,09 mm
2
 pe piciorul drept. 

Valorile finale înregistrate de întreg grupul de sportivi au măsurat 558,09 mm
2
 pe piciorul 

stâng și 546,73 mm
2
 pe piciorul drept. Progresul înregistrat de sportivi a fost de 533,55 mm

2 

pentru piciorul stâng și de 308,55 mm
2 

pentru piciorul drept. Echilibrul unipodal cu ochii 

închiși a înregistrat o valoare medie inițială de 4812,18 mm
2
 pe piciorul stâng și de 4425,82 

mm
2
 pe piciorul drept. La evaluarea finală, valorile medii au măsurat 1642,73 mm

2
 pe piciorul 

stâng și 1944,18 mm
2
 pe piciorul drept. Progresul înregistrat de sportivi a fost de 3169,73 

mm
2 

pentru piciorul stâng și de 2480,45 mm
2 

pentru piciorul drept.  

 

10.4.5. Evoluția capacității echilibrului înregistrat de cele două grupe (de 

control și de experiment) 

10.4.5.1 Evoluția capacității echilibrului bipodal dinamic și static înregistrat de 

cele două grupe (de control și de experiment) 

Valorile medii obținute de cele două grupe (de control și de experiment), la evaluarea 

inițială și finală a echilibrul dinamic și static sunt prezentate în tabelul 36. 
 

Tabel 36. Rezultatele medii ale echilibrului dinamic și static la cele două grupe (de control și de 

experiment) 

  
Comparând valorile medii a celor două grupe (control și experiment), din tabelul 36 se 

observă următoarele aspecte: 

 valoarea medie a echilibrului bipodal dinamic a grupei de experiment este mai mare în 

evaluarea inițială cu 4,18% și în evaluarea finală cu 1,18%, comparativ cu valorile medii 

 EU (mm
2
) 

 OD OÎ 

S  Ps Pd Ps Pd 

GE  I F D I F D I F D I F D 

12. A.Ș. S 1100 582 518 698 325 364 7145 1744 5401 6650 2457 4193 

13. C.D. S 891 489 402 761 304 457 1656 632 1024 6562 1373 5189 

14. C.R. D 767 564 203 614 363 251 3553 1959 1594 3102 2350 752 

15. D.A. S 1327 355 972 983 427 556 5859 1327 4532 3073 1645 1424 

16. D.G. S 286 335 -49 1263 644 619 7009 2453 4556 5825 3096 2729 

17. F.D. D 1276 751 525 963 950 13 6173 1700 4473 5583 2664 2919 

18. F.R S 1030 596 434 681 581 100 3034 811 2223 2193 1313 880 

19. B.D. S 1450 528 922 614 301 313 3956 1722 2234 4061 1930 2131 

20. R.R. S 1239 557 682 797 515 282 4363 1282 3081 6465 1176 5289 

21. S.F. S 787 466 321 684 600 84 3540 2283 1257 3200 1978 1213 

22. G.S S 1855 916 939 1326 971 355 6646 2154 4492 1970 1404 566 

VM. - 1091,64 558,09 533,55 853,09 543,73 308,55 4812,18 1642,45 3169,73 4425,82 1944,18 2480,45 

Legendă: S = subiect, PD = piciorul de desprindere, EU = echilibrul unipodal,  OD = ochii deschiși, OÎ = ochii închiși, Ps = 

piciorul stâng, Pd = piciorul drept, GE = grupa de experiment, I= inițial, F = final, D = diferența între evaluarea inițială și finală, 

VM = valoarea medie. 

Gr.  ED (%) ES (mm
2
) 

   OD OÎ 

  I F D I F D I F D 

GC VM. 82,00 88,82 6,82 414,45 233,36 181,09 392,64 248,91 143,73 

GE VM. 86,18 90,00 3,82 316,45 179,36 137,09 351,45 253,91 97,54 

 Dif. E-C. 4,18 1,18 -3,00 -98,00 -54,00 -44,00 -41,19 5,00 -46,19 
Legendă: GR = grupă, ED = echilibrul dinamic, ES = echilibrul static,  OD = ochii deschiși, OI = ochii închiși, VM = 

valoarea medie; GC = grupa de control, GE = grupă de experiment; I= inițial, F = final, D = diferența între evaluarea inițială 

și finală;  Dif. C-E.= diferența între evaluarea inițială și finală grupa de experiment-control. 
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obținute de grupa de control. Media progresului obținut de grupa de experiment este mai mică 

cu 3%, comparativ cu media progresului obținută de grupa de control; 

 valoarea medie a echilibrului bipodal static cu ochii deschiși a grupei de experiment 

este mai mică în evaluarea inițială cu 98,00 mm² și la cea finală cu 54,00 mm², comparativ cu 

valorile medii obținute de grupa de control. Media progresului obținut de grupa de experiment 

este mai mică cu 44,00 mm², comparativ cu media progresului obținută de grup de control; 

 valoarea medie a echilibrului bipodal static cu ochii închiși a grupei de experiment este 

mai mică în evaluarea inițială cu 41,19 mm² și la cea finală este mai mare cu 5,00 mm², 

comparativ cu valorile medii obținute de grupa de control. Media progesului obținut de grupa 

de experiment este mai mică cu 46,19 mm², comparativ cu valorile medii de progres ale 

grupei de control.  

 

10.4.5.2 Evoluția capacității echilibrului unipodal la cele două grupe (de control și 

de experiment) 

 
Tabel 37. Rezultatele medii ale echilibrului unipodal la cele două grupe (de control și de experiment) 

 

Comparând valorile medii a celor două grupe (control și experiment), din tabelul 37 se 

observă următoarele aspecte: 

 valoarea medie a echilibrului unipodal cu ochii deschiși, pe piciorul stâng a grupei de 

experiment este mai mare în evaluarea inițială cu 228,91 mm² și în evaluarea finală cu 13,09 

mm
2
, comparativ cu valorile medii obținute de grupa de control. Media progesului obținut de 

grupa de experiment este mai mare cu 215,85 mm², comparativ cu valorile medii de progres 

ale grupei de control;  

 valoarea medie a echilibrului unipodal cu ochii deschiși, pe piciorul drept a grupei de 

experiment este mai mare în evaluarea inițială cu 43,36 mm² și în evaluarea finală cu 6,83 

mm
2
, comparativ cu valorile medii obținute de grupa de control. Media progesului obținut de 

grupa de experiment este mai mare cu 35,72 mm², comparativ cu valorile medii de progres ale 

grupei de control;  

 valoarea medie a echilibrului unipodal cu ochii închiși, pe piciorul stâng a grupei de 

experiment este mai mare în evaluarea inițială cu 1920,09 mm² și în evaluarea finală cu 

107,90 mm
2
, comparativ cu valorile medii obținute de grupa de control. Media progesului 

obținut de grupa de experiment este mai mare cu 1712,19 mm², comparativ cu valorile medii 

de progres ale grupei de control;  

 valoarea medie a echilibrului unipodal cu ochii închiși, pe piciorul drept a grupei de 

experiment este mai mică în evaluarea inițială cu 725,09 mm² și în evaluarea finală este mai 

mare cu 504,73 mm
2
, comparativ cu valorile medii obținute de grupa de control. Media 

progesului obținut de grupa de experiment este mai mică cu 1229,82 mm², comparativ cu 

valorile medii de progres ale grupei de control. 

 

10.5. INTERPRETAREA STATISTICĂ A REZULTATELOR CERCETĂRII, 

CONFORM TESTELOR MAN WHITNEY U ȘI WILCOXON  

 

Gr. 

EU (mm2) 

OD OÎ 

Ps Pd Ps Pd 

I F D I F D I F D I F D 

VM. GC 862,73 545,00 317,73 809,73 536,09 273,64 2992,09 1534,55 1457,54 5150,91 1439,45 3711,46 

GE 1091,64 558,09 533,55 853,09 543,73 309,36 4812,18 1642,45 3169,73 4425,82 1944,18 2481,64 

Dif. E-C. 228,91 13,09 215,85 43,36 6,83 35,72 1920,09 107,90 1712,19 -725,09 504,73 -1229,82 

Legendă:  Gr. = grupă, EU = echilibrul unipodal,  OD = ochii deschiși, OÎ = ochii închiși, Ps = piciorul stâng, Pd = piciorul 

drept,  VM = valoarea medie; GC = grupa de control, GE= grupă de experiment; I= inițial, F = final, D = diferența între 

evaluarea inițială și finală,  Dif. C-E. =  diferența între evaluarea inițială și finală grupa de experiment-control. 
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 Interpretarea statistică a datelor cercetării au fost efectuate prin intermediul 

programului IBM SPSS Statistics, versiunea 20.  

 Dată fiind natura grupului, sub aspectul volumului (număr mic de subiecți) și fapul că 

variabilele dependente (indicatorii funcționali avuți în vedere) au avut distribuții 

cvasiuniforme (deci non-normale), s-a ales ca strategie statistică pentru analiza cantitativă a 

datelor, calcularea testelor non-parametrice pentru compararea a două eșantioane 

interdependente (Man-Whitney U), respectiv pentru compararea măsurătorilor repetate pe 

unul și același eșantion (testul Wilcoxon)
73

. Cele două teste statistice nu impun condiția 

normalității distribuțiilor variabilelor dependente.  

 Rezultatele obținute de sportivi în urma aplicării testului Wilcoxon sunt prezentate în 

tabelele 38 și 39.  

  
Tabel 38. Valori caracteristici și comparative pentru prametri funcționali înregistrați (grupa de control, 

fără instabilitate articulară și entorse de gleznă) 

Nr. 

crt. 

Indicator Valori mediane 

inițiale 

Valori mediane 

finale 

Wilcoxon  

 

Mărimea efectului 

1 IMC 21,20 21,50 z = 2,45, p < 0,014 r = 0,74 

2 NE 0 0 z = 1,73, p < 0,083 r = 0,52 

3 GI 3 0 z = 2,53, p < 0,011 r = 0,76 

4 IC 64 48 z =2,93 , p < 0,003 r = 0,88 

5 ÎDS 26,80 29,10 z = 2,93, p < 0,003 r = 0,88 

6 P 42 34,70 z = 2,93, p < 0,003 r = 0,88 

7 F 25 22,60 z = 2,29, p < 0,022 r = 0,69 

8 V 226 213 z = 2,93, p < 0,003 r = 0,88 

9 ED 83 89 z = 2,93, p < 0,022 r = 0,88 

10 ESOD 420 218 z = 2,75, p < 0,003 r = 0,83 

11 ESOÎ 341 230 z = 2,93, p < 0,003 r = 0,88 

12 EUODPS 684 531 z = 2,93, p < 0,003 r = 0,88 

13 EUODPD 788 552 z = 2,93, p < 0,003 r = 0,88 

14. EUOIPS 2402 1546 z = 2,93, p < 0,003 r = 0,88 

15. EUOIPD 3856 1458 z = 2,93, p < 0,003 r = 0,88 

Legendă: IMC = Indexul de masă corporală, NE = numărul de entorse, IN = gradul de instabilitate al articulației 

gleznei, IC = indexul de coactivare, ÎDS = înălțimea desprinderii de pe sol, P = puterea, F = forța, V = viteza, ED 

= echilibrul dinamic, ESOD = echilibrul static ochi deschiși,  ESOD = ochii static ochi închiși, EUODPS = 

echilibrul unipodal ochii deschiși piciorul stâng, EUODPD = echilibrul unipodal ochi deschiși piciorul drept, 

EUOÎPS = echilibrul unipodal ochi închiși piciorul stâng, EUOIPD = echilibrul unipodal ochi închiși picior 

drept. 

 

 Din tabelul 38 se pot constata diferențe semnificative statistic (în direcțiile așteptate) 

pentru toți indicatorii funcționali pe care i-am măsurat în cele două etape ale cercetării, inițială 

și finală. 

 Pentru NE, GI, și F, mărimile efectelor asociate diferenței înregistrate au avut valori 

medii (r = 0,52 – 0,76). Pentru restul indicatorilor, diferențele au evidențiat mărimi ale 

efectelor cu valori majore (r = 0,83 – 0,88). Rezultatele obținute subliniază impactul major 

avut de programul de exerciții proprioceptive asupra parametrilor calitativi ai mișcării 

(echilibru static și dinamic, capacități funcționale, index de coactivare musculară etc). 

  
Tabel 39. Valori caracteristici și comparative pentru parametri funcționali înregistrați (grup de 

experiment, cu instabilitate articulară și entorse de gleznă)  
Nr. 

crt. 

Indicator Valori mediane 

inițiale 

Valori mediane 

finale 

Z Wilcoxon 

 

Mărime efectului 

1 IMC 21,40 22 Z = 1,63, P = 0,102 r = 0,49 

                                                           
73

 Labăr, A. V. (2008). SPSS pentru științele educației. Metodologia analizei datelor în cercetarea pedagogică. 

Iași: Polirom, pp. 128-139. 
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2 NE 4 1 Z = 2,67, P < 0,008 r = 0,81 

3 GI 21 11 Z = 2,93, P < 0,003 r = 0,88 

4 IC 82 67 Z = 2,93, P < 0,003 r = 0,88 

5 ÎDS 28,50 32,10 Z = 2,93, P < 0,003 r = 0,88 

6 P 41 36 Z = 2,93, P < 0,003 r = 0,88 

7 F 28,30 22 Z = 2,84, P < 0,004 r = 0,86 

8 V 222 206 Z = 2,09, P < 0,036 r = 0,63 

9 ED 91 92 Z = 2,50, P < 0,012 r = 0,75 

10 ESOD 270 182 Z = 2,93, P < 0,012 r = 0,88 

11 ESOÎ 269 240 Z = 2,49, P < 0,013 r = 0,75 

12 EUODPS 1100 557 Z = 2,84, P < 0,004 r = 0,86 

13 EUODPD 761 515 Z = 2,93, P < 0,003 r = 0,88 

14. EUOIPS 4369 1722 Z = 2,93, P < 0,003 r = 0,88 

15. EUOIPD 4061 1930 Z = 2,93, P < 0,003 r = 0,88 

Legendă: IN = gradul de instabilitate al articulației gleznei, NE = numărul de entorse, IC = indexul de coactivare, 

ÎDS = înălțimea desprinderii de pe sol, P = puterea, F = forța, V = viteza, ED = echilibrul dinamic, ESOD  = 

echilibrul static ochi deschiși,  ESOD = ochii static ochi închiși, EUODPS = echilibrul unipodal ochii deschiși 

piciorul stâng, EUODPD = echilibrul unipodal ochi deschiși piciorul drept, EUOÎPS = echilibrul unipodal ochi 

închiși piciorul stâng, EUOIPD = echilibrul unipodal ochi închiși picior drept. 

 

 Din tabelul 39 se pot constata diferențe semnificative statistic (în direcțiile așteptate) 

pentru toți indicatorii funcționali pe care i-am măsurat în cele două etape ale cercetării, inițială 

și finală. Valorile indicelui de masă corporală nu au înregistrat valori semnificative statistic, 

acest parametru nefiind influențabil de programul de exerciții aplicat (Z = 1.63, p – 0,102).   

 Pentru V, ED și ESOÎ, mărimile efectelor asociate diferenței înregistrate au avut valori 

medii (r = 0,63 – 0,76). Pentru restul indicatorilor, diferențele au evidențiat mărimi ale 

efectelor cu valori majore (r = 0,81 – 0,88).  

 Rezultatele obținute subliniază impactul major avut de programul de exerciții 

proprioceptive asupra parametrilor calitativi ai mișcării (echilibru static și dinamic, capacități 

funcționale, indexul de coactivare musculară etc) și, comparativ cu rezultatele obținute de 

sportivii din grupa de control, notăm un impact mai mare al programului de exerciții asupra 

următorilor parametri: NE, GI, și F.  

 De asemenea, sportivii care au suferit entorse de gleznă au obținut o mărime a 

efectului mai mică pentru valorile echilibrului dinamic și ale echilibrului static cu ochii 

închiși. Deși sportivii din grupa de experiment au obținut valori mai bune la evaluarea inițială 

a acestor parametri, la evaluarea finală, rata de progres a fost mai mică. Aceste rezultate 

evidențiază dificultățile întâlnite de sistemul de control motor în integrarea informațiilor 

senzitive. 

 Din tabelele 38 și 39, putem trage următoarea concluzie: indiferent de grupul căruia au 

fost alocați, handbalșiștii care au participat la studiu au evidențiat diferențe între valorile 

indicatorilor funcționali obținuți la testarea inițială și cele înregistrate după implementarea 

programului de exerciții proprioceptive destinate optimizărrii contrului motor. 

  
Tabel 40. Valori caracteristice și comparații între grupele experimentale și de control – evaluarea inițială 

Nr. 

crt. 

Indicator 

funcțional 

Grupuri Valori mediane 

finale 

Man-Whitney U  

 

Mărime 

efectului 

1 IMC Grup de control 21,20 Z = 0,03 , P = 0,974 - 

Grup de experiment 21,40 

2 NE Grup de control 0 Z = 3,70, P < 0,001 r = 1,12 

Grup de experiment 4 

3 GI Grup de control 3 Z = 3,92, P < 0,001 r = 1,18 

Grup de experiment 21 

4 IC Grup de control 64 Z = 2,79 , P < 0,005 r = 0,84 

Grup de experiment 82 

5 ÎDS Grup de control 26,80 Z = 0,82, P = 0,412 - 
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Grup de experiment 28,50  

6 P Grup de control 42 Z = 0,001, P = 1 - 

Grup de experiment 41 

7 F Grup de control 25 Z = 1,51 , P = 0,131 - 

Grup de experiment 28,30 

8 V Grup de control 226 Z = 1,11 , P = 0,264 - 

 Grup de experiment 222 

9 ED Grup de control 83 Z = 0,88 , P = 0,374 - 

Grup de experiment 91 

10 ESOD Grup de control 420 Z = 0,29, P = 0,768 - 

Grup de experiment 270 

11 ESOÎ Grup de control 341 Z = 1,34, P = 0,178  - 

Grup de experiment 269 

12 EUODPS Grup de control 684 Z = 1,04, P = 0,123 - 

Grup de experiment 1100 

13 EUODPD Grup de control 788 Z = 0,03 , P = 0,974 - 

Grup de experiment 761 

14. EUOIPS Grup de control 2402 Z = 2,33, P = 0,020 0,70 

Grup de experiment 4363 

15. EUOIPD Grup de control 3856 Z =  0,49 , P = 0,622 - 

 Grup de experiment 4061 

Legendă: IN = gradul de instabilitate al articulației gleznei, NE = numărul de entorse, IC = indexul de coactivare, 

ÎDS = înălțimea desprinderii de pe sol, P = puterea, F = forța, V = viteza, ED = echilibrul dinamic, ESOD = 

echilibrul static ochi deschiși,  ESOD = ochii static ochi închiși, EUODPS = echilibrul unipodal ochii deschiși 

piciorul stâng, EUODPD = echilibrul unipodal ochi deschiși piciorul drept, EUOÎPS = echilibrul unipodal ochi 

închiși piciorul stâng, EUOIPD = echilibrul unipodal ochi închiși picior drept. 

 
 Tabelul 40 prezintă valorile comparative obținute de grupele de experiment și de 

control înainte de aplicarea programului de exerciții proprioceptive. 

  
Tabel 41. Valori caracteristice și comparații între grupele experimentale și de control – evaluarea finală  

Nr. 

crt. 

Indicator 

funcțional 

Grupuri Valori 

mediane 

finale 

Man-Whitney U 

 

Mărime 

efectului 

1 IMC Grup de control 21,50 Z = 0,26 , P = 0,793  - 

Grup de experiment 22 

2 NE Grup de control 0 Z = 2,28, P < 0,022 r = 0,69 

Grup de experiment 1 

3 GI Grup de control 0 Z = 3,73 , P < 0,001 r = 1,12 

Grup de experiment 11 

4 IC Grup de control 48 Z = 2,39, P < 0,016 r = 0,72 

Grup de experiment 67 

5 ÎDS Grup de control 29,10 Z = 0,82, P = 0,411 - 

Grup de experiment 32,10 

6 P Grup de control 34,70 Z = 0,85, P = 0,393 - 

Grup de experiment 36 

7 F Grup de control 22,60 Z = 1,47 , P = 0,139  - 

Grup de experiment 22 

8 V Grup de control 213 Z = 0,75, P = 0,449 - 

Grup de experiment 206 

9 ED Grup de control 89 Z = 0,62 , P =  0,532 - 

Grup de experiment 92 

10 ESOD Grup de control 218 Z = 0,49, P = 0,622 - 

Grup de experiment 182 

11 ESOÎ Grup de control 230 Z = 0,29, P = 0,268 - 

Grup de experiment 240 

12 EUODPS Grup de control 531 Z = 0,03, P = 0,974 - 

Grup de experiment 557 

13 EUODPD Grup de control 552 Z = 0,62, P = 0,563 - 
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Grup de experiment 515 

14 EUOIPS Grup de control 1546 Z = 0,75, P = 0,450 - 

Grup de experiment 1722 

15 EUOIPD Grup de control 1458 Z = 2, P = 0,045 - 

Grup de experiment 1930 

Legendă: IN = gradul de instabilitate al articulației gleznei, NE = numărul de entorse, IC = indexul de coactivare, 

ÎDS = înălțimea desprinderii de pe sol, P = puterea, F = forța, V = viteza, ED = echilibrul dinamic, ESOD = 

echilibrul static ochi deschiși,  ESOD = ochii static ochi închiși, EUODPS = echilibrul unipodal ochii deschiși 

piciorul stâng, EUODPD = echilibrul unipodal ochi deschiși piciorul drept, EUOÎPS = echilibrul unipodal ochi 

închiși piciorul stâng, EUOIPD = echilibrul unipodal ochi închiși picior drept. 

 

 Tabelul 41 prezintă valorile comparative obținute de grupele de experiment și de 

control după aplicarea programului de exerciții proprioceptive. 

 Când am analizat valorile obținute după aplicarea testului Man-Whitney u asupra celor 

două grupe (de experiment și de control), am constatat că între evaluarea inițială și finală am 

obținut o diferență semnificativă a următoarilor parametri măsurați: 

 numărul de entorse de gleznă (r = 1,12 inițial, r = 0,69 final). Aceste rezultate indică o 

reducere semnificativă a numărului de entorse de gleznă la evaluarea finală a grupei de 

experiment, comparativ cu îmbunătățirea obținută de grupa de control. Aceste 

diferențe sunt normale, deoarece grupa de control nu a avut entorse de gleznă în 

momentul evaluării inițiale; 

 gradul de instabilitate articulară (r = 1,18 inițial, r = 1,12 final). Aceste rezultate indică 

o îmbunătățire mai mare a instabilității articulare la evaluarea finală a grupei de 

experiment, comparativ cu îmbunătățirea obținută de grupa de control; 

 indexul de coactivare muscular (r = 0,84 inițial, r = 0,72 final). Aceste rezultate indică 

o îmbunătățire mai mare a indexului de coactivare la evaluarea finală a grupei de 

experiment, comparativ cu îmbunătățirea obținută de grupa de control.     

 Pentru ceilalți indicatori statistici s-au înregistrat diferențe în direcțiile așteptate, între 

cele două grupe de experiment, însă acesta nu au atins pragul de semnificație. Principala 

explicație pentru care aceste rezultate nu sunt semnificative din punct de vedere statistic este 

oferită de numărul mic de subiecți. 

 Compararea valorilor parametrilor funcționali obținuți în evaluarea inițială și cea 

finală a celor două grupe, evidențiează o ameliorare bilaterală a tuturor parametrilor 

înregistrați. Acestă evoluție este firească, deoarece asupra ambelor grupuri am avut o 

intervenție aplicativă. Chiar dacă valorile obținute nu au căpătat semnificație statistică, 

ameliorarea diferențelor comparative dintre valorile mediane inițiale și finale, indică o 

îmbunătățire mai mare a valorilor la nivelul grupei de experiment, deci o apropiere de 

„normalitate”, adică de valorile obținute de grupa de control. 

 Din analiza stastistică a datelor obținute, putem trage următoarele concluzii: 

 intervenția aplicativă propusă a avut un efect benefic atât pentru grupa de control, cât 

și pentru grupa de experiment. Analiza rezultatelor inițiale și finale indică diferențe 

semnificative în direcția dorită, atât la nivelul grupei de control cât și la nivelul grupei 

de experiment. Această idee confirmând ipotezele numărul 1 și 2;  

 rezultatele diferite obținute de cele două grupe de subiecți, atât la evaluarea inițială 

cât și cea finală indică un comportament diferit de la individ la individ și de la grup la 

grup, aspect ce confirmă ipoteza numărul 3. 
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10.6. CONCLUZIILE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 Plecând de la scopul propus, urmărind realizarea obiectivelor și a ipotezelor, am ajuns 

la concluzia că aplicarea unui program de exerciții proprioceptive, poate duce la îmbunătățirea 

controlului motor, la handbaliștii cu instabilitate articulară cronică a articulației gleznei.  

 Analiza dinamicii indexului de coactivare musculară, a echilibrului static și dinamic, și 

a desprinderii de pe sol, subliniază reducerea instabilității articulare cronice și a deficitului de 

control motor, la juniorii II practicanți de handbal, aspect subliniat de evoluția rezultatelor de 

la evaluarea inițială la cea finală.  

 Chestionarul “The Foot & Ankle Disability Index” este un mijloc eficient pentru 

stabilirea gradului de instabilitate articulară cronică. În cercetarea de față, rezultatele obținute 

prin intermediul chestionarului sunt confirmate de rezultatele obținute la celelalte probe de 

evaluarea (index de coactivare, proba Countermovement Jump, echilibrul static și dinamic). 

În absența echipamentelor tehnice, recomandăm cu încredere utiliarea chestionarului pentru 

stabilirea gradului de instabilitate articulară cronică a sportivilor.  

Electromiografia de suprafață este o metodă obiectivă de evaluare a funcției 

neuromusculare, iar calcularea valorilor indexului de coactivare muscular a permis 

evidențierea dezechilibrului muscular agonist-antagonist. De asemenea, îmbunătățirea 

valorilor de la măsurătorile inițiale la cele finale ale indexului de coactivare musculară, a 

subliniat eficiența programului de exerciții aplicat. 

Aparatul Myotest Pro este un mijloc de evaluare obiectiv al înălțimii de desprindere 

de pe sol. Prin intermediul porbei Countermovement Jump cercetătorii pot face o evaluarea 

obiectivă a progresului înregistrat de sportivi pe teren și în timp real, rezultatele testului fiind 

oferite pe moment.  

Evaluarea echilibrului subiecților a reprezentat elementul cheie al cercetării 

experimentale. Analiza echilibrului ne-a permis să confirmăm evoluția pozitivă a probelor de 

evaluare aplicate în cercetarea preliminară și să subliniem într-o manieră obiectivă 

îmbunătățirea controlului motor al sportivilor.  

Dorim să subliniem faptul că nicio probă de evaluare aplicată individual nu ar putea 

evindenția singură evoluția pozitivă a controlului motor. Considerăm că aplicarea mai multor 

probe ne permit să tragem o conluzie. Am recurs la diversificarea probelor de evaluare tocmai 

pentru a avea cât mai multe indicii care să confirme ipotezele de la care am plecat.  

Toate aceste îmbunătățiri ale valorilor înregistrate în probele de evaluare s-au 

manifestat și în jocul sportivilor. Subiecții care au obținut cele mai bune rezultate la probele 

de evaluare aplicate au jucat cele mai multe meciuri și au marcat cele mai multe goluri. 

Ipoteza conform căreia “implementarea unei intervenții aplicative folosind exerciții 

proprioceptive, duce la îmbunătățirea indexului de cactivare musculară și la îmbunătățirea 

nivelului înălțimii de desprindere de pe sol” a fost confirmată și este subliniată de 

următoarele aspecte:  

 programul de exerciții proprioceptive aplicat a avut efecte pozitive asupra valorilor 

indexului de coactivare musculară (rata de progres a fost de 8,45% pentru grupa de 

control, z = 2,93, p < 0,003, r = 0,88 și de 13,45% pentru grupa de experiment z = 

2,93, p < 0,003, r = 88) și asupra înălțimii de desprindere de pe sol (rata de progres a 

fost de 3,11 cm pentru grupa de control, z = 2,93, p < 0,003, r = 0,88 și de 2,40 cm 

pentru grupa de experiment, z = 2,93, p < 0,003, r = 0,88); 

 diminuarea numărului de entorse de gleznă (0,09 entorse valoare medie finală grupa 

de control și 0,81 entorse valoare medie finală grupa de experiment) și a gradului de 

instabilitate articulară cronică (1,54 puncte grad de instabilitate medie finală grupa de 

control și 12,36 puncte grad de instabilitate medie finală grupa de experiment) ne 

demonstrează eficiența programului de exerciții proprioceptive aplicat asupra 

numărului de entorse de gleznă și a instabilității articulare cronice;  
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 Ipoteza conform căreia „realizarea unei intervenții aplicative folosind exerciții 

proprioceptive, duce la diminuarea gradului de instabilitate a articulației gleznei, la 

îmbunătățirea echilibrului static și dinamic, și a controlului motor” a fost confirmată și este 

argumentată următoarele idei: 

 echilibrul static și dinamic sunt două subcomponente ale sistemului de control motor 

care sunt afectate în momentul producerii unei entorse de gleznă. Acest aspect a fost 

subliniat de evoluția mai slabă a sportivilor din grupa de experiment (valorile ED, r = 

0,75, EUODPS, r = 0,86 și a ESOÎ, r = 0,75 au obținut un effect mediu, în timp ce 

restul prametrilor evaluați au înregistrat un efect mare, r = 0,88), comparativ cu 

sportivii din grupa de control (toate valorile obținând o mărime mare a efectului de 

0,88 puncte, excepție făcând ESOD, r = 0,83). Evoluția pozitivă a valorilor 

echilibrului dinamic și static indică o îmbunătățire a stabilității articulare la nivelul 

gleznei pentru ambele grupe, cu o creștere mai important la nivelul grupei de control; 

 controlul motor se manifestă la nivel periferic prin intermediul sistemului musculo-

scheletal. Diversificarea probelor de evaluarea a fost necesară pentru a evidenția 

îmbunătățirea controlului motor, nu doar din perspectiva echilibrului muscular 

agonist-antagonist, ci și din perspectiva îmbunătățirii performanțelor motrice prin 

aplicarea unor probe de evaluarea cât mai apropiate de ramura sportivă practicată 

(testarea înălțimii de desprinderii de pe sol sau a indexului de coactivare musculară). 

 Ipoteza conform căreia „implementarea diferențiată a unui program de exerciții 

proprioceptive pe o perioadă de 15 săptămâni, la două grupe diferite (de control și de 

experiment), va produce un progres diferit de la individ la individ și de la grupă la grupă, la 

probele de apreciere motrică” a fost confirmată și este justificată de următoarele dovezi: 

 analiza diferențelor între evaluarea inițială și finală a sportivilor indică un progres 

diferit pentru fiecare sportiv, dar și pentru fiecare grupă. La evaluarea inițială, aceste 

diferențe au existat între NE, GI, IC și EUOIPS. În momentul evaluării finale, 

diferențele semnificativ statistic între cele două grupe s-au rezumat la următorii 

parametric funciționali: NE, GI și IC. Toate aceste valori pot fi influențate de factori 

precum: poziția ocupată în teren, înălțimea, greutatea, vechimea în sport, numărul de 

entorse de gleznă etc; 

 rezultatele obținute prin aplicarea probelor de evaluarea, reflectă valoarea din teren a 

sportivilor. Subiecții care au obținut cele mai bune valori ale echilibrului, ale indexului 

de coactivare musculară, dar și la probele de evaluarea a motricității, fac parte din 

primii 7 jucători care intră în teren la începutul meciurilor (21. S.F., 20. R.R., 19. B.D., 

1. A,A., 10. T.T., 6. P.I., 12. A.Ș.). De asemenea, aceeași jucători au înscris cele mai 

multe goluri la partidele disputate de echipa lor; 

 considerăm că îmbunătățirea valorilor indexului de coactivare musculară este 

responsabilă de evoluția pozitivă a controlului motor, manifestat prin toate probele de 

evaluare.  

 Ipoteza conform căreia „aplicarea unui program de exerciții proprioceptive pe o 

perioadă de 15 săptămâni, la două grupe (de control și de experiment), duce la prevenția 

apariției recidivelor sau entorselor de gleznă” a fost confirmată și este justificată de 

următoarele dovezi: 

 analiza diferențelor între evaluarea inițială și finală a numărului entorselor de gleznă 

indică o scădere a numărului mediu de entorse cu 3,27 entorse pentru grupa de 

experiment (Z = 2,97, p < 0,008, r = 0,81) și de 0,72 entorse pentru grupa de control 

(Z = 1,73, p < 0,083, r = 0,052); 

 analiza comparativă a rezultatelor finale intre cele două grupe de sportivi 

demonstrează un progres mai bun la nivelul grupei de experiment (Z = 2,28, p <0,022, 

r = 0,69);  
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 rezultatele prezentate mai sus indică rolul exercițiilor proprioceptive în prevenirea 

apriției entorselor de gleznă (pentru grupa de control) și în prevenirea apariției 

recidivelor (pentru grupa de experiment).  

 

CAPITOLUL 11 

CONCLUZII GENERALE 

  

 În urma fundamentării teoretice desfășurată pe toată durata studiilor doctorale, dar și a 

celor două cercetări (preliminară și experimentală), putem trage următoarele concluzii 

generale: 

 entorsa de gleznă este una dintre cele mai comune accidentări întâlnite în jocul de 

handbal; 

 în timp, din cauza tratamentului superficial și necorespunzătoar, o entorsă de gleznă 

poate duce la apariția instabilității articulare cronice; 

 instabilitatea articulară cronică conduce la apariția modificărilor funcționale în 

sistemul de control motor; 

 în cercetarea preliminară, am constatat că sportivii cu un număr crescut de entorse de 

gleznă prezintă valori mai mari ale indexului de coactivare muscular și ale probei 

echilibrului unipodal; 

 în urma aplicării unui program de exerciții proprioceptive, am remarcat o ameliorare a 

valorilor indexului de coactivare musculară și a probei echilibrului unipodal, căreia i-a 

corespuns o îmbunătățire a capacităților motrice (forța și înălțimea desprinderii de pe 

sol);  

 în urma efectuării cercetării preliminare, am considerat că în cercetarea experimentală 

a fost necesar să implementăm două probe de evaluare care să evidențieze și mai bine 

deficitul de control motor al sportivilor cu entorsă de gleznă. Din acest motiv, am 

introdus în evaluare probele de echilibru și chestionarul FADI pentru a determina 

gradul de instabilitate a articulației gleznei; 

 efectuarea programului de recuperare individualizat, pe grupe, conform principiilor 

dictate de literatura de specialitate, a avut o contribuție semnificativă asupra 

rezultatele obținute. De asemenea, complexitatea progresivă a programului 

propriceptiv a permis efectuarea exercițiilor în condiții de siguranță pentru sportivi; 

 dorim să subliniem faptul că nicio probă de evaluare aplicată individual nu ar putea 

evindenția singură evoluția sistemului de controlului motor. Din acest motiv am recurs 

la diversificarea probelor de evaluare.  Evaluarea echilibrului a reprezentat elementul 

cheie al cercetării experimentale. Aceasta ne-a permis să confirmăm evoluția pozitivă 

a probelor de evaluare aplicate în cercetarea preliminară și să subliniem într-o manieră 

obiectivă îmbunătățirea controlului motor în cercetarea experimentală;  

 în urma intervenției aplicative din cercetarea experimentală, am constatat că am 

obținut efecte pozitive asupra tuturor parametrilor funcționali evaluați; 

 evoluția pozitivă a valorilor echilibrului dinamic și static indică o îmbunătățire a 

stabilității articulare la nivelul gleznei pentru ambele grupe, deci o diminuare a 

gradului de instabilitate articulară, cu o creștere mai importantă la nivelul grupei de 

experiment; 

 deoarece pe parcursul desfășurării cercetării s-a diminuat numărul entorselor de gleznă 

și gradul de instabilitate articulară cronică, putem afirma că cercetarea efectuată a avut 

un efect terapeutic pentru sportivii cu instabilitate articulară cronică și un rol 

profilactic pentru sportivii care nu au suferit entorse de gleznă; 
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 analiza diferențelor între evaluarea inițială și finală a grupelor cercetării indică un 

progres diferit de la sportiv la sportiv și de la grupa la grupă, cele mai semnificative 

diferențe fiind între numărul entorselor de gleznă, gradul de instabilitate articulară și 

indexul de coactivare musculară; 

 rezultatele obținute prin aplicarea probelor de evaluarea, reflectă valoarea din teren a 

sportivilor. Subiecții care au obținut cele mai bune valori ale echilibrului, ale indexului 

de coactivare musculară, dar și la probele de evaluarea a motricității, fac parte din 

primii 7 jucători care intră în teren la începutul meciurilor. De asemenea, aceeași 

jucători au înscris cele mai multe goluri la partidele disputate de echipa lor. 

 o mică îmbunătățire a capacităților funcționale (echilibrul static și dinamic, forță, 

putere etc) determină mari modificări în calitatea mișcării generată de sistemul de 

control motor. Acest salt calitativ a apărut datorită îmbunătății feed-back-ului senzitiv 

periferic și a contribuit semnificaitiv la diminuarea numărului entorselor de gleznă.  

 

CAPITOLUL 12 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE,  VALORIFICAREA PRACTICĂ A 

REZULTATELOR CERCETĂRII ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR 

 

12.1. ELEMENTE DE ORIGINALITATE  

  

 Orginalitatea acestei teze a constat în aplicarea unei metodologii proprii de măsurare și 

evaluare a subiecților. Prin intermediul probelor de evaluare aplicate am încercat să obținem o 

imagine cât mai fidelă a modului în care sistemului de control motor funcționează și se 

manifestă la nivel periferic. Această imagine a fost generată de aplicarea probelor pentru 

instabilitate articulară cronică, indexul de coactivare musculară și probele de echilibru.  

 În ceea ce privește electromiografia de suprafață, această metodă de evaluarea a 

funcției musculare este utilizată de foarte mulți ani în cercetare. Trasformarea valorilor 

electromiografiei de suprafață sub formă de index de coactivare musculară repprezintă o 

noutate, cercetările din domeniu apărând după anii 2000.  

 Aparatura utilizată pentru evaluarea echilibrului (platforma IsoShift) a fost lansată în 

anul 2019. Atât la nivel național, cât și internațional, cercetările efectuate cu platforma 

stabilometrică IsoShift sunt foarte puține.  

 Intervenția aplicativă propusă a fost o concepție proprie, apărută după analiza unui 

număr semnificativ de cercetări care au aplicat exercițiile proprioceptive în scop terapeutic 

sau profilactic. De asemenea, considerăm că prin intervenția aplicativă propusă am delimitat 

foarte bine perioada de aplicare a exercițiilor proprioceptive, în funcție de capacitățile 

funcționale ale sportivilor. Aceste idei pot fi utilizate de specialiștii domeniului în viitoare 

cercetări care analizează propriocepția, controlul motor, entorsa de gleznă etc. 

 Grupele de subiecți cu care am lucrat sunt printre cei mai bun sportivi practicanți de 

handbal, la nivel național. În ultimii trei ani, subiecții cercetării au fost campioni naționali la 

grupa lor de vârstă. De asemenea, o parte dintre subiecții cercetării sunt componenți ai 

Centrului National Olimpic de Pregătire a Juniorilor. 

  În literatura de specialitate existentă la noi în țară, nu există referințe bibliografice cu 

privire la indexul de coactivare musculară, gradul de instabilitate articulară și importanța 

acestuia în controlul motor.  

 Cercetarea de față poate reprezenta un început în ceea ce privește viitoarele cercetări 

efectuate asupra sistemului de control motor.  
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12.2.  VALORIFICAREA PRACTICĂ A REZULTATELOR CERCETĂRII 

 

 În ceea ce privește valoarea practică a rezultatelor înregistrare, aceasta au început deja 

să fie vizibile, deoarece sportivii care au fost incluși în cercetare nu au mai suferit accidentări 

la nivelul articulației gleznei, iar exercițile efectuate pe parcursul experimentului, sunt făcute 

și acum de către sportivi, în scop profilactic. 

 O metodă de valorificare a cercetării de față a fost prin prezentarea de lucrări la 

conferințe de specialiate: 

 2018 – Participare conferință “Young Doctoral Students Olympiad”, International 

Symposium. Pitești. Lucrarea susținută: „Contribution of the proprioceptive exercises 

to restoring agonist-antagonist muscle balance and optimizing the motor control of the 

ankle in handball players”; 

 2018 – Participare conferință “7th International Scientific Conference”, “Achivements 

and Prospects in the Field of Sports Science and Physical Education within the 

Interdisciplinary European Education System”, Bacău;  

 2018 – Participare conferință “The 8th International Conference EDU-WORLD. 

Education Facing Contemporary World Issues” , Pitești, România; 

 2019 – Participare conferință “International Congress of Physical Education, Sports 

and Kinetotherapy, 9th Edition”, București; 

 2019 – Participare conferință “ 8th International Scientific Conferece, Achivements 

and Prospects in the Field of Sports Science and Physical Education within the 

interdisciplinary European Education System”, Bacău; 

 2020 – Participare conferință “10th edition of International Congress of Physical 

Education, Sports and Kinetotherapy”, București. 

 O altă metodă de valorificare a cercetării de față este prin publicarea de articole în 

reviste de specialitate. O parte dintre lucrările publicate până în prezent sunt: 

 Rață, M., & Antohe, B. (2017). Efficiency of the Schroth and Vojta Therapies in 

Adolescents with Idiopathic Scoliosis. Gymnasium, vol. XVIII, nr. 1; 

 Rață, B. C., Rață, M., & Antohe, B. (2018). Morpho-functional implications of 

myofascial stretching applied to muscle chains: A case study”.  Journal of Back and 

Musculoskeletal Rehabilitation: 31(6):1-9. 2018, factor de impact  0.814, doi: 

10.3233/bmr-170998; 

 Antohe B. (2018). A Comparative Study on Neuromotor Development in Twins. 

Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Vol. 11 (60) No.2; 
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