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INTRODUCERE 

Omul contemporan, supus permanent unui „bombardament” evolutiv de tehnologii 

şi informaţii caută necontenit adaptări şi readaptări la noile condiţii sociale. Astfel, mai mult 

ca în oricare alt domeniu de activitate, în vederea atingerii obiectivelor stabilite, luptătorul, 

„omul” din mediul militar, trebuie direcţionat spre forme de pregătire complexe atât 

intelectuale, cât şi fizice, necesare sprijinirii acţiunilor militare.  

      Activitatea fizică practicată regulat îmbunătățește considerabil sănătatea, fizică și 

mentală. Practicarea mişcării fizice ajută la dezvoltarea psihică a individului, previne 

labilitatea emoţională, modelează temperamentul şi atitudinile, constituind un fundament 

solid pentru formarea personalitatății. 

Astfel, din sistemul disciplinelor care acționează la vârsta la care procesele de 

creștere sunt încă prezente, inclusiv în anii studenției, formarea și pregătirea generațiilor 

tinere nu poate fi concepută fără educație fizică.  

,,Educația fizică militară asigură suportul cantitativ și calitativ biopsihomotric 

exprimat prin indici fiziologici de viteză, îndemânare, rezistență și forță, la care se adaugă 

un sistem variat de principii și deprinderi motrice”1. 

      Educația fizică în instituțiile de învățământ superior militar ,,este o disciplină 

obligatorie prevăzută în planurile de învățământ, ce se desfășoară sistematic și continuu, pe 

întreaga durată a studiilor și este condusă de personal militar sau civil de specialitate”2.  

 Interesul pentru această temă derivă şi din dorinţa de a aduce în permanenţă o creștere 

calitativă a activităţii pe care o desfăşurăm în pregătirea studenţilor militari.  

Aspectele precizate anterior au creat premisele unei cercetări ştiinţifice ce va 

demonstra efectele pe care un anumit program de pregătire le are dacă ar fi practicat cu 

regularitate în timpul lecţiilor de educaţie fizică şi sport din învăţământul universitar militar. 

Astfel, demersul ştiintific întreprins va permite dezvoltarea unor viitoare studii şi cercetări 

de ansamblu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Stătulescu. L.N., Raport de cercetare – Optimizarea formării/învățării deprinderilor specifice judo-ului 

practicat în sistemul militar sau special, pag. 5 

https://vdocuments.site/documents/raw55cf9685550346d0338c03b0.html 
2 Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cap.2, art. 7,  https://lege5.ro/Gratuit/gi3dmnru/legea-

educatiei-fizice-si-sportului-nr-69-2000 

https://vdocuments.site/documents/raw55cf9685550346d0338c03b0.html
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dmnru/legea-educatiei-fizice-si-sportului-nr-69-2000
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dmnru/legea-educatiei-fizice-si-sportului-nr-69-2000
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PARTEA I 

FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A LUCRĂRII 

 

CAPITOLUL 1 

GRADUL DE ACTUALITATE AL TEMEI 

 

1.1. Aspecte actuale ale educaţiei fizice şi sportului în                         

învăţământul superior pe plan naţional şi internațional 

Într-o epocă în care informația și cunoașterea devin factori principali ai dezvoltării 

este de așteptat ca importanța Universității să crească.  

Spațiul universitar este ,,locul în care se formează și se institue valori, care va 

favoriza întâlnirea dintre știință, arta, filozofie, a tuturor componentelor culturale, astfel încât 

absolvenții să nu fie formați unilateral, numai în domeniul strict profesional, ci și în planul 

competențelor culturale și relaționale fără de care specializarea îngustă nu se justifică și nu 

se poate împlini. Studentul devine astfel subiectul propriei sale deveniri, contribuind la 

propriul progres, autoperfecționându-se în mod conștient”3. 

În raportul ,,UNESCO din 1996”4 se formulează patru direcții de acțiune pentru 

educația în instituțiile de învățământ superior și anume: 

           - a învăța să știi; 

           - a învăța să faci; 

           - a învăța să traiești laolaltă, să fii permisiv; 

           - a învăța să fii. 

În procesul formării și dezvoltării sale, în scopul transformării sale din individualitate 

în personalitate utilă societății, omul aspiră permanent spre dezvoltarea sa pe toate planurile 

(fizic, intelectual, moral). Datorită acestui fapt, există preocuparea permanentă de menținere 

a stării de sănătate, a capacității de muncă și implicit întelege mai mult ca oricând, 

necesitatea practicării în viața cotidiană a exercițiilor fizice și sportului. Pentru studenți, 

exercițiile fizice și competițiile sportive reprezintă o cerință cu contribuție directă asupra 

sănătății, a îmbunătățirii capacitații motrice precum și la educarea unor calități moral-

volitive. 

Sarcinile specifice pe care educația fizică din învățământul superior este chemată să 

le rezolve îi conferă acesteia, alături de celelalte discipline științifice, un loc important în 

pregătirea completă și complexă a viitorilor specialiști. 

Activitatea de educație fizică și sport conține o mulțime de forme de manifestare, de 

la orele prevăzute în planurile de învățământ, de regulă pentru studenții din anii I si II, la 

loturile reprezentative, competițiile studențești, cât și exersarea independentă a exercițiilor 

fizice și a ramurilor sportive preferate – ca mijloc de tonifiere și relaxare. 

Din „Cartea albă privind sportul şi recomandările Consiliului Europei reiese că 

pentru relansarea activităţii de educaţie fizică şcolară şi universitară din România, atât de 

lovite în ultimii ani, profesorii şi toţi factorii decizionali implicaţi trebuie să îndeplinească 

cerinţele de calitate ale unui învăţământ modern, european. Aceste cerinţe analizează şi 

previzionează evoluţia activităţilor fizice şi sportului în raport cu starea de sănătate a 

populaţiei Uniunii Europene pe diferite categorii de vârstă/afecţiuni şi propune soluţii 

practice concrete pentru „relansarea” educaţiei fizice şi sportului şcolar, adaptabile tuturor 

ţărilor din Uniunea Europeană”5.  

 
3 https://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/Probleme-actuale-ale-educatiei18.php#_ftn1 
4 https://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/Probleme-actuale-ale-educatiei18.php#_ftn1, (pag. 91-104) 
5 Smîdu, N., Smîdu, D., - Probleme actuale ale educației fizice și sportului în învățământul superior pe plan 

national și international, Revista Marathon, vol. IV, nr. 2, pag. 97, 

https://vdocuments.site/documents/educatie-fizica-si-sport-56e44f6babda5.html 

https://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/Probleme-actuale-ale-educatiei18.php#_ftn1
https://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/Probleme-actuale-ale-educatiei18.php#_ftn1
https://vdocuments.site/documents/educatie-fizica-si-sport-56e44f6babda5.html
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O atenție deosebită ar ,,trebui acordată aspectelor demografice, ratei natalității, 

distribuției pe grupe de vârstă, schimbărilor în stilul de viață, aspectelor educaționale și de 

conștientizare a populației referitoare la problematica sănătății și la relația acesteia cu 

sportul. Eurobarometrul evidențiază faptul că 60% din populația între 15-24 ani practică 

sportul cel puțin o dată pe săptămână, în timp ce practicanții de peste 55 de ani se angrenează 

în proporție de doar 28%.  

În statistici recente, Organizația Mondială a Sănătății evidențiază că:  

- activitatea fizică insuficientă reprezintă unul dintre cei zece factori majori de risc pentru 

sănătate (afecțiuni cardiace, diabet și cancer);  

- unul din patru adulți nu este activ din punct de vedere fizic; mai mult de 80% dintre 

adolescenți practică insuficient exerciții fizice;  

- în numai 56% din statele membre ale OMS operează politici privind stimularea activității 

fizice, la diferite categorii de populație;  

- statele membre OMS au stabilit ca până în anul 2025, să reducă cu 10% numărul celor care 

practică insuficient exercițiile fizice, incluzând strategii distincte în acest scop (Global 

Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013-2020) ”6. 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în anul 2020 a publicat ,,Health and 

development through physical education and sport”, ,,în care menționează că fiecare dolar 

investit în activitatea fizică (sport) determină o economisire de 3,2 dolari în sistemul medical. 

Acest document consemnează că practicarea unei activități sportive zilnice timp de 30 de 

minute, de către adulți și de 60 de minute, de către copii, reduce semnificativ riscul de 

apariție a bolilor cardio-vasculare, a accidentelor cerebrale, obezității și chiar a unor forme 

de cancer”7. 

Ca și soluții, cu largă aplicabilitate și efecte imediate, măsurile întreprinse de OMS 

corespund şi realităţii şcolii româneşti, dintre care amintim: 

➢ ,,să se alterneze practicarea activităţilor sportive competitive cu cele pentru recreere, 

divertisment, care acoperă în principal opţiunile de mişcare şi nevoile de formare 

profesională ale elevilor şi studenţilor şi nu în ultimul rând promovarea activităţilor sportive 

care vizează principiile olimpice; 

➢ să se introducă activităţile sportive de tip turistic în curriculumul de educaţie fizică, 

care să se desfăşoare preponderent în aer liber, într-un mediu curat şi nepoluat; 

➢ să asigure o coordonare a activităţilor de educaţie fizică şi sport din interiorul 

universităţii cu cele din afara universităţii (la nivel comunitar), inclusiv cel de tip turistic şi 

ecologic; 

➢ profesorii de educație fizică să organizeze periodic întreceri sau competiţii de masă 

pentru toate nivelurile de pregătire sportivă în scop recreativ şi profilactic, atât în 

universitate, cât şi la nivelul comunităţii din care fac parte. 

 

1.2. Aspecte generale și specifice privind educaţia fizică militară 

Strategia de securitate naţională determină, în mod firesc, orientările fundamentale 

în ceea ce priveşte procesul de formare şi dezvoltare profesională a resursei umane. Comanda 

socială pentru procesul de formare a ofiţerului este concretizată prin modelul absolventului.  

Provocările militare contemporane necesită permanenta evoluție, plecând de la teoria 

artei militare, la acțiunile de comandă și stat major, continuând cu progresul tehnicii de luptă 

și al armamentului și culminând cu componenta principală, pregătirea la nivelul individului.  

      Se întrevăd astfel luptători policalificați, pentru asigurarea reușitei unei misiuni, 

specializați pe multiple domenii de interes, având un bagaj variat de cunoștințe, plecând de 

la armament și muniție, tehnici de autoapărare și supraviețuire în condiții vitrege, stăpânind 

 
6 http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIE-SPORT-.pdf, pag. 10, 13.08.2020, ora 10:30 
7 http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIE-SPORT-.pdf,, pag. 19, 13.08.2020, ora 11:00 

http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIE-SPORT-.pdf
http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIE-SPORT-.pdf
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elemente de comunicații și prim ajutor, totul având ca punct de plecare o foarte bună 

pregătire fizică.   

De aceea, cunoscând importanţa componentei fizice a pregătirii, specialiștii în 

educație fizică militară consideră dezvoltarea acestui sistem o prioritate, în vederea 

îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor de luptă.  

      În decursul timpului, pregătirea fizică militară a fost abdatată permanent, în funcție 

de contextul istoric și comanda socială, dezvoltând până în prezent noi direcții de dezvoltare 

și analiză.  

      Pregătirea fizică în orientarea armatelor ţărilor membre NATO8, pune accentual 

preponderent pe creșterea capacităţii de efort, aceasta realizându-se în principal pe 

dezvoltarea fizică generală a luptătorilor.  

La maximizarea componentelor moral-volitive, dezvoltând spiritul combativ, 

curajul, în cele din urmă va ajuta la rezolvarea, cu maximă eficiență și în cel mai scurt timp 

a diferitelor probleme apărute în misiuni. 

 Fiind o componentă a procesului de instruire/învățământ ce valorifică formele de 

practicare individuală și colectivă a exercițiilor fizice, educația fizică militară se situează la 

baza procesului de pregătire, fiind principalul mijloc de îmbunătățire și menținere a stării de 

sănătate fizică și psihică a personalului Armatei.  

Elevul/studentul de azi ,,trebuie pregătit pentru o societate dinamică, în continuă 

evoluţie, societate care cere o anumită configuraţie intelectuală, morală, fizică, civică, un 

anumit profil care să îmbine în mod armonios, laturile personalităţii sale: un luptător sănătos, 

armonios dezvoltat fizic, cu o înaltă calificare, un om cu o gândire creativă, rapidă, cu spirit 

de iniţiativă, cu capacitatea de a selecta, sistematiza şi reorganiza informaţiile, de a alege 

cele mai bune soluţii şi de a decide rapid aplicarea lor în practică”9.  

 

1.3. Actualitatea și importanța temei 

Pentru a evita monotonia și a crește gradul de motivare al participanților, conținutul 

lecțiilor de educație fizică militară, prin grija celor ce le conduc, ar trebui să stimuleze 

participarea activă prin varietate, atractivitate și elemente de noutate care să formeze 

obișnuințe și un stil de viață care să ajute atât individul cât și societatea.  

      Elementele de noutate apărute în domeniul de specialitate, explozia de informaţii prin 

intermediul mass-media şi internetului, contribuie la îmbunătățirea permanentă a mijloacelor 

de influență, cu beneficii pentru toți participanții la acest proces.  

În lecția de educație fizică din învățământul militar, pregătirea fizică generală are o 

pondere importantă, de aceea, programele de pregătire noi apărute, care solicită studentul 

atât din punct de vedere fizic cât și psihic, sunt întotdeauna bine venite. 

Fiind un program de o intensitate extrem de mare, relativ nou apărut, „Insanity” este 

o provocare care se adresează tuturor celor care îl practică.  

Aplicat în lecția de educație fizică din învățământul universitar militar, acesta 

contribuie la diversificarea mijloacelor care influențează studenții, asigurând însușirea 

modelului absolventului astfel încât acesta să poată exercita în strânsa lor conexiune rolurile 

de luptător, conducător/lider militar, educator, specialist militar şi cetăţean în serviciul 

naţiunii.  

 

1.4. Motivarea alegerii temei 

Alegerea temei ,,Optimizarea capacităților motrice și psihice prin modernizarea 

conținutului lecției de educație fizică din învățământul universitar militar” reprezintă un 

demers în activitatea de cercetare, având ca scop folosirea unui program de pregătire adaptat 

 
8 Manualul NATO, Biroul Informare şi Presă al NATO, Bruxelles, 1999 
9 Stoinoiu, J., Pledoarie pentru educație fizică și sport, http://olimpicii.blogspot.com/2011/07/ 
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de noi și observarea influenței acestuia atât asupra laturii fizice cât și asupra personalității 

umane în ansamblu. 

Valoarea structurată a unui exercițiu fizic este mică sub raport informațional, dar 

relativ mare sub raport energetic. Realizarea însă, a unui număr mare și variat de acțiuni 

motorii, îndrumate și potențate prin repetare succesivă (prin exersare) are efecte pozitive 

asupra dezvoltării fizice, adaptarea apărută producând reorganizarea organismului la 

parametri superiori.  

Experiența mea de profesor de educație fizică (peste 20 de ani) m-a făcut să înțeleg 

nevoia permanentă de a găsi mijloacele necesare motivării subiecților în cadrul lecției de 

educație fizică. Elementele de noutate apărute în domeniul de specialitate, nu fac altceva 

decât să contribuie la creșterea gradului de implicare al participanților. 

 

CAPITOLUL 2 

EDUCAŢIA FIZICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR MILITAR 

 

2.1. Rolul și locul educației fizice în învățământul militar 

Integrată într-o educaţie generală cu profund caracter prospectiv educaţia fizică 

militară contribuie, prin conţinutul specific, la realizarea idealului educațional, profesional 

şi a celui social, de formare a unei personalităţi care să întruchipeze participantul competent 

şi activ precum şi la modelarea propriei persoane.  

Educaţia fizică militară, componentă a procesului de instruire/învăţământ ,,valorifică 

ansamblul formelor de activitate colectivă sau individuală ce se desfăşoară în vederea 

formării, dezvoltării şi menţinerii capacităţilor motrice solicitate la pace, în situaţii de criză 

şi la război, contribuind la îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi psihică a personalului 

armatei”10.   

Educaţia fizică este o activitate de interes national, desfăşurată într-un mediu 

organizat sau practicată independent, cu scopul de a ameliora condiţia fizică şi starea de bine 

a participanților, precum și cu un important rol în stabilirea unor relaţii sociale civilizate.  

 În planurile de învăţământ, educaţia fizică în instituţiile militare reprezintă categorie 

de disciplină obligatorie, ce se desfăşoară pe întraga durată a studiilor fiind condusă de cadre 

de specialitate (militare sau civile).  

Educaţia fizică militară se constitue ca bază de plecare pentru întreaga activitate de 

pregătire pentru luptă, desfăşurată permanent, condusă fiind după criterii ştiinţifice, 

reprezintă pivotul tuturor componentelor instruirii/educaţiei.  

Pentru crearea calităţilor de luptător, conținuturile acesteia cuprind activităţi ce pun 

accentul pe învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi priceperilor motrice 

fundamentale.   

Educația fizică militară constituind o ,,parte integrantă a sistemului educaţiei fizice, 

urmăreşte respectarea următoarelor cerinţe: 

- să aibă un caracter prospectiv şi dinamic în concordanţă cu idealul educaţional, cu 

tendinţele generale de evoluţie ale societăţii şi ale armatei, în strânsă legătură cu comanda 

socială şi militară, cu starea actuală a Armatei; 

 - să asigure prin performanţele superioare vizate, o linie ascendentă pentru tânăra generaţie 

şi cadrele militare în activitate, performanţa fiind pentru personalul armatei române scopul 

initial şi final al profesionalizării; 

- să fie subordonată concepţiei generale de pregătire pentru luptă, dar şi principiilor, 

metodelor şi mijloacelor specifice educaţiei fizice şi sportului ”11. 

 
10 Ceașcai, V., Revista Marathon, vol.1, http://www.marathon.ase.ro/pdf/vol1/2/2%20Ceascai.pdf 
11Revista Forțelor terestre, nr.1, 2007, pag.105, http://rft.forter.ro/_wsn/06_arhiva/pdf/2007-1.pdf 

http://rft.forter.ro/_wsn/06_arhiva/pdf/2007-1.pdf
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  2.2.  Obiectivele și principiile educației fizice în învățământul militar 

Obiectivele educaţiei fizice în instituţiile militare sunt: 

- întărirea, menţinerea unei stări optime de sănătate şi creşterea rezistenţei la influenţele 

nocive ale factorilor ambientali; 

- ,,dezvoltarea fizică armonioasă a tuturor elevilor/studenţilor, cu parametri morfologici şi 

funcţionali ce se încadrează în valorile specifice vârstei şi sexului; 

- dezvoltarea calităţilor motrice de bază necesare unui luptător, indiferent de armă sau 

specialitate militară; 

- formarea unui sistem complex de deprinderi şi priceperi motrice, aplicative, specifice 

sistemului militar”12; 

- stăpânirea cunoştinţelor în vederea întreţinerea stării de sănătate, a dezvoltării fizice şi a 

capacităţii motrice personale; 

- formarea obişnuinţei de practicare sistematică a exerciţiilor fizice în timpul liber, pentru 

întreţinere fizică, recreere, emulaţie, corespunzător disponibilităţilor individului şi 

intereselor unităţii; 

- contribuţia la dezvoltarea calităţilor şi trăsăturilor moral-volitive şi intelectuale, a simţului 

estetic şi responsabilităţilor sociale. 

- formarea unei conduite conștiente, disciplinate, pentru prevenirea accidentelor. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, educaţia fizică militară are în vedere 

următoarele principii: 

- centralizarea planificării şi descentralizarea execuţiei, raportat la specificul fiecărei 

unităţi;  

- asigurarea autonomiei în alegerea mijloacelor de pregătire; 

- pregătirea fiecărui individ se va realiza individualizat; 

- orientarea obiectivelor spre însușirea, la cei mai buni parametri a deprinderilor şi 

priceperilor motrice necesare militarului. 

Educaţia fizică în instituţiile militare de învăţământ are următoarele caracteristici: 

  -  obligativitatea – se desfășoară permanent pe toată durata programului de pregătire;  

  -   continuitatea şi sistematizarea – reprezentate de sarcini și obiective clare; 

  -  prin comparație cu educaţia fizică generală prezintă volum, intensitate şi complexitate a 

exercițiilor fizice la un nivel superior;  

  -   este caracterizată printr-un consum energetic fizic şi psihic crescut;  

  -  tonifiant-relaxant - este domeniul care deține mijloacele necesare folosite atât în procesul 

de recuperare fizică și psihică a luptătorilor, cât și în vederea pregătirii psihologice pentru 

luptă. 

Activitatea de educaţie fizică se organizează în cadrul instituţiilor de învăţământ 

militar, în conformitate cu planurile de pregătire specifică. 

 

2.3. Particularitățile efortului în lecția de educație fizică din învățământul 

militar 

Educaţia fizică din învăţământul militar trebuie să capaciteze studenţii cu competenţe 

motrice, biologice, funcţionale, psihice şi morale vizând dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii, cu influenţe pe planul dezvoltării cognitive şi afective.  

Ca tipologie, lecţiile cuprind atât perfecţionarea deprinderilor şi priceperilor motrice 

specifice unor ramuri de sport: autoapărare (box, judo, karate, aikido), jocuri sportive (volei, 

baschet, fotbal, tenis de câmp, badminton) și utilitar aplicative (înot, schi, alpinism) cât și 

dezvoltarea capacităților motrice (viteza, forța, rezistența, capacități coordinative). 

 
12 Revista Forțelor Terestre, nr. 1, 2007, pag. 107, http://rft.forter.ro/_wsn/06_arhiva/pdf/2007-1.pdf 

http://rft.forter.ro/_wsn/06_arhiva/pdf/2007-1.pdf


 

 

13 

 

Raportând efortul fizic ,,specific principalelor momente ale lecției de educație fizică 

militară la datele de mai sus, putem stabili următoarele indicații:  

– pregătirea organismului studenților (încălzirea generală) pentru executarea în 

condiții optime a temelor lecției se realizează pe un fond de antrenament aerob deoarece 

valorile pulsului se recomandă a se încadra între 120-130 pulsații pe minut. Asfel se are în 

vedere o încălzire efectuată normal, cu prelucrarea selectivă a principalelor grupe musculare 

şi segmente; 

 – învățarea acțiunilor motrice noi, în condiții uşurate, de studiu, datorită momentelor 

necesare pentru explicații, demonstrații, execuții de încercare (de probă), autoaprecierea, se 

desfăşoară tot pe un fond de antrenament aerob. Avem în vedere deprinderi motrice 

complexe care nu pot fi predate şi executate global; 

 – repetarea acțiunilor motrice în scopul consolidării şi uneori chiar a perfecționării 

lor necesită un număr mare de repetări, ceea ce implicit determină o creştere a intensității 

efortului. În aceste condiții, valorile frecvenței cardiace se situează între 140-170 pulsații pe 

minut, ceea ce ne indică prezența unui efort predominant aerob, cu creşteri corespunzătoare 

sporirii intensității, a ratei anaerobe;  

– dezvoltarea rezistenței şi a mobilității se face pe seama eforturilor predominant 

aerobe;  

– repetarea acțiunilor motrice în condiții de intensitate crescută, în special datorită 

măririi ritmului sau tempoului şi a micşorării duratei de execuție, fapt ce determină o 

frecvență cardiacă care urcă până la 185 de pulsații pe minut, se realizează cu prezența, în 

proporții aproximativ egale, a ratei aerobe şi a celei anaerobe, indicându-se deci eforturi 

mixte;  

– jocurile, ştafetele, traseele militar-aplicative şi aplicarea procedeelor tehnice în 

condiții de joc (situație caracteristică jocurilor sportive), cu o participare activă a studenților, 

au loc pe fondul de efort predominant anaerob, valorile frecvenței cardiace depăşind adesea 

185 pulsații pe minut;  

– dezvoltarea forței şi vitezei, fie prin circuite intensive, fie prin metode sau sisteme 

de acționare specifice, repetate constant sau în progresie, se face, de asemenea, pe un fond 

de efort predominant anaerob”13.  

Pe întreaga durată a celor trei ani de studii, studenții au de dat două verificari anuale, 

la sfârșitul celor două semestre, verificări care se notează cu notă.  

 

2.4. Particularitățile psihologice ale absolventului instituțiilor de învățământ 

superior militar 

În colectivităţile militare, printre valorile şi normele ce influenţează climatul 

psihosocial, se situează după opinia ofiţerilor investigaţi, următoarele valori14: respectul faţă 

de munca subordonaţilor; înţelegerea şi rezolvarea corectă a problemelor de muncă şi de 

viaţă ale oamenilor; organizarea riguroasă a activităţii; principialitatea, obiectivitatea în 

aprecierea rezultatelor activităţii fiecărui membru al grupului; fermitatea şi intransigenţa faţă 

de orice persoană care manifestă conduite non-etice, tare morale, prejudecăţi şi mentalităţi 

negative; repartiţia echitabilă a sarcinilor; respectul pentru valoare, pentru competenţă15. 

 
13 Iacob, F., Efortul și capacitatea fizică în cadrul lecțiilor de educație fizică militară, 

http://www.armyacademy.ro/biblioteca/anuare/2006/a57.pdf 
14 Considerentele conclusive circumscrise acestui aspect rezidă din analiza de conținut a cercetărilor aplicate 

în mod dedicat studenților militari; în acest context facem trimitere la cele două studii: Niculae, C., - 

Schimbarea organizațiilor militare, o perspectivă (neoinstituționalistă), București, ed. Tritonic, 2004, pag. 

127-128; Mureșan, M., Buța, V., Anton, M., Anton, E. – Socializarea profesională în instituțiile militare de 

învățământ, București, ed. UNAP ”Carol I”, 2007, pag. 58, 60, 126; 
15 Buletin stiintific - publicatie stiintifica de informare a academiei fortelor terestre, anul xi nr. 1(21), 2006 

www.armyacademy.ro 
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Astfel, în stabilirea profilului psihologic al absolventului de academie militară ar 

trebui să se țină cont de principalele particularități ale mediului militar16: 

     - limitarea considerabilă a libertății de acțiune la perimetrul instituției militare și în folosul 

acesteia; 

     - relații interumane bazate decisiv atât pe ierarhizare cât și pe cooperare; 

     - spiritul de lucru preponderant în echipă; 

     - solicitări profesionale cu caracter de noutate; 

     - statute și roluri precis reglementate precum și un sistem de comunicare și valori morale 

specifice; 

     - cod propriu de comportamente, diferit de cel civil în primul rând prin rigurozitate; 

     - comunitate de scopuri; 

     - activitate cu un înalt grad de solicitare fizică și psihică; 

     - condiții de instruire adaptate formării individului ca luptător (condiții care încearcă să 

reproducă fidel solicitarile câmpului de luptă modern); 

     - regim de muncă și de viață strict dirijat si controlat; 

     -grad înalt de complexitate a tehnicii și armamentului (cu efect asupra permanentizării 

pregătirii efectivelor); 

     - misiuni cu înalt grad de pericol si risc. 

În acest sens notăm doar câteva dintre trăsăturile esențiale ce caracterizează 

personalitatea militarului în ansamblu, trăsături care, privite ca și „capacități/abilități” sunt 

relevate la nivelul obiectivelor generale ale procesului de instruire militară17: 

     - rezistență fizică și capacitate crescută de efort fizic; 

     - mobilitate psihică înaltă; 

     - reactivitate generală promptă; 

     - ansamblu instrumental - operațional (aptitudini și deprinderi militare generale/specifice) 

lărgit; 

     - capacitate mare de orientare spațială; 

     - memorie audio-vizuală dezvoltată; 

     - spirit de observație dezvoltat; 

     - eficiență decizională; 

     - capacitate ridicată de rezolvare a problemelor atipice; 

     - flexibilitate înaltă a gândirii; 

     - capacitate de creație; 

     - capacitate de autocontrol și autocenzură, stăpânire de sine; 

     - spirit de ordine și disciplină; 

     - capacitate de executare eficientă a misiunilor, s.a. 

Astfel, în urma analizei tematice efectuate asupra literaturii de specialitate, profilul 

dezirabil (din perspectiva caracteristicilor psihologice, etice și a competențelor) 

absolventului militar se caracterizează prin: echilibru emoțional, capacitate de relaționare 

interpersonală, sociabilitate, siguranță de sine, lipsa inhibițiilor, responsabilitate, încredere 

în forțele proprii, motivație pentru activități intelectuale, dominanță, independență, empatie, 

prezență socială, orientare spre rezolvarea sarcinii. 

 Pentru a surprinde, a evalua și a evidenția dinamica acestor factori, respectiv pentru 

a măsura parametri aferenți sociabilității, echilibrului interior, empatiei, abilităților sociale, 

gestionarea stresului etc. (itemizat pe 187 parametri), am ales să aplicăm Chestionarul 16 

P.F. – construit de R.B. CATELL, D.R. SANDERS, G. STICE.  Precizăm că instrumentul 

(circumscris metodei sociologice ancheta sociologică aplicată prin tehnica și respectiv 

 
16 Mânzat, M. - „Specificul educatiei militare", 1993, www.actrus.ro 
17 Gîdea, G.,M., Strâmbeanu, G., - Trăsături de personalitate ale liderului militar, www.e-scoala.ro 

http://www.actrus.ro/
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instrumentul, chestionarul de opinie), va fi conceptualizat și detaliat în capitolul special 

dedicat. 

 

CAPITOLUL 3 

CONCLUZIILE CERCETĂRII TEORETICE 

 

În urma parcurgerii literaturii de specialitate, se evidențiează o serie de concluzii.  

În decursul timpului, pregătirea fizică din mediul militar românesc, a fost permanent 

abdatată în funcție de contextul istoric și comanda socială, dezvoltând până în prezent noi 

direcții de dezvoltare și analiză.  

Fiind o componentă a procesului de instruire/învățământ ce valorifică formele de 

practicare individuală și colectivă a exercițiilor fizice, educația fizică militară se situează la 

baza procesului de pregătire, fiind principalul mijloc de îmbunătățire și menținere a stării de 

sănătate fizică și psihică a personalului Armatei.  

Educaţia fizică din instituţiile militare de învăţământ asigură suportul cantitativ şi 

calitativ bio-psiho-motric necesar fiecărui militar în vederea îndeplinirii la un nivel ridicat a 

sarcinilor cei revin pe prima funcție a postului. 

În vederea atingerii calităților necesare unui bun luptător, educația fizică militară, 

prin conținutul ei, cuprinde exerciții de bază necesare dezvoltării capacităților condiționale, 

învățarea, consolidarea și perfecționarea deprinderilor motrice din sfera autoapărării și 

utilitar-aplicative, precum și exerciții de educare și corectare a unor deficiențe fizice.  

Majoritatea specialiştilor domeniului educaţiei fizice, au renunțat la utilizarea 

noţiunii de calitate motrică în favoarea celei de capacitate motrică. 

Noţiunea de capacitate reprezintă rezultanta plurifactorială condiționată de 

aptitudini, de nivelul de dezvoltare al factorilor de personalitate, de capacitatea de învăţare 

şi exerciţiu și care se poate dezvolta prin practicarea sistematică a exercițiului fizic. 

Prin creșterea nivelului de conștientizare, tot mai mulți tineri realizează rolul benefic 

pe care îl are practicarea unei forme de mișcare asupra stării de sănătate, fizică și psihică. 

Astfel ei devin conștienți de rolul jucat de acesta în reglarea greutății corporale, în 

îmbunătățirea sistemului imunitar, precum  și asupra rolului social pe care îl implică 

(acceptare). 

Mai mult decât atât, studiile au arătat importanța exercițiului fizic și puternica 

influență pe care o are acesta atât asupra stimei de sine în ceea ce privește aspectul fizic cât 

și asupra stimei de sine generale. 

Educația fizică din învățământul militar, datorită caracteristicilor sale, crează o 

legătură de intercondiționare între motricitate și psihicul uman, de determinare reciprocă.  
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PARTEA a II - a 

CERCETAREA EXPERIMENTALĂ PRELIMINARĂ 

        

CAPITOLUL 4 

DEMERSUL METODOLOGIC AL CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

          4.1. Premisele cercetării  

Demersul ştiinţific al cercetării preliminare are la baza premisa că aplicarea 

programului de pregătire „Insanity”18 adaptat de noi, în  lecţia de educaţie fizică din 

învățământul superior militar reprezintă o soluţie eficientă de influenţare a capacităților 

motrice și a indicilor antropometrici ale studenților.  

 

          4.2. Obiectivele cercetării  

Obiectivele stabilite în cadrul cercetării preliminare sunt: 

          a. Obiective generale: 

      - obiectivul principal al cercetării este de a îmbunătății capacitățile motrice ale 

studenților militari;  

b. Obiective specifice: 

      - cu ajutorul instrumentelor de măsurare și evaluare se va determina nivelul de 

progres, al subiecților supuși cercetării preliminare, în urma aplicării programului de 

pregătire; 

      - îmbunătățirea capacității de efort; 

      - dezvoltarea capacităţii aerobe;  

      - dezvoltare fizică armonioasă.       

           

          4.3. Scopul cercetării  

          Cercetarea preliminară are ca scop realizarea unei diagnoze privind nivelul de 

dezvoltare al capacității motrice al studenților militari şi evoluţia acestora în urma aplicării 

unui program de pregătire. 

 

          4.4. Sarcinile cercetării 

Sarcinile cercetării preliminare stabilite în vederea realizării demersului 

experimental sunt: 

• Studierea literaturii de specialitate; 

• Formularea ipotezelor; 

• Stabilirea grupelor de cercetare; 

• Alegerea testelor și probelor de evaluare; 

• Stabilirea periodizării necesare cercetării preliminare; 

• Aplicarea programului de pregătire; 

• Înregistrarea datelor; 

• Interpretarea și extragerea concluziilor cercetării preliminare. 

 

          4.5. Ipotezele cercetării 

Aplicarea programului de pregătire ,,Insanity” adaptat de noi, în cadrul lecției de 

educație fizică din învățământul universitar militar, va conduce la: 

•  dezvoltarea capacității motrice a studenților militari; 

•  realizarea unei dezvoltări fizice armonioase. 

 

 
18 https://www.webmd.com/fitness-exercise/a-z/beach-body-insanity-workout 
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4.6. Metode și tehnici de cercetare utilizate 

          Metodele de cercetare utilizate sunt :  

• Studierea bibliografiei de specialitate  

• Metoda observației  

✓ Observaţia dirijată  

• Metoda experimentului  

✓ Experimentul constatativ psiho-pedagogic cu o singură variabilă  

• Metoda grafică  

✓ Grafice generate prin intermediul Microsoft Excel  

✓ Grafice generate de softul centurii Polar H 10 

• Metoda testelor  

✓ Testul de evaluarea a vitezei aerobe maximale - „Yo-Yo intermittent nivel 1” 

• Probă de evaluare antropometrică 

•         Metoda statistico-matematică  

✓ Media aritmetică  

✓ Mediana 

✓ Abaterea / deviația standard  

✓ Valoarea minimă  

✓ Valoarea maximă  

✓ Amplitudinea 

✓ Coeficientul de variabilitate 

✓ Mărimea efectului  

✓ Coeficicentul de corelaţie Pearson (r)  

✓ Testul t dependent bilateral  

✓  

          4.7. Descrierea testelor și a aparaturii utilizate 

Pentru verificarea ipotezelor cercetării preliminare am ales să efectuez testul „Yo-

Yo intermittent nivel 1” și măsurători antropometrice: 

• Testul „Yo-Yo intermittent nivel 1”19 

       Condiții și materiale necesare: 

    - suprafață netedă și aderentă de alergat (pistă de atletism/sală); 

   -  conuri de marcare; 

   -  ruletă; 

   - tabletă cu software „Team Beep-Test” conectată la boxe;  

   - planșe de înregistrare tabelară a datelor / laptop – Excel. 

 

 

       

                  Figura 1. Reprezentare grafică a Testul YO-YO 

 

   Testul „Yo-Yo intermittent” (figura 1) se utilizează astfel: 

   - se folosesc conuri în vederea marcării zonei de alergare; 

 
19 Bangsbo, J., Iaia, F., M., Krustrup, P., (2008), The Yo-Yo Intermittent Recovery Test: A useful tool for 

evaluation of physical performance in intermittent sports, Sports Medicine 



 

 

18 

 

   - zona de alergare având lungimea de 20 m ( dintre conul B și C) este precedată de 

o zonă 5 m pentru revenire (între conul A și B); 

   - se pornește din spatele conului notat cu ,,B”; 

   - subiectul aleargă pe distanța dintre conurile B și C (40 m dus-întors) în tempoul 

sonor dat de softul „Team Beep-Test”;  

      - între conurile B și A, subiectul trebuie să meargă „5m + 5m” dus-întors, în 

timpul unei pauze active de 10 secunde (intercalată între fiecare navetă de „20 m + 20 m”); 

   - viteza de alergare crește progresiv;  

   - dacă subiectul nu termină o naveta dus-întors în timpul alocat, acesta primește o 

atenționare. La a doua atenționare, subiectul este oprit din alergare și se consemnează aceasta 

în fișa de înregistrare; 

   -  în cazul ambelor variante ale testelor viteza crește progresiv. 

 Monitorizarea FC s-a realizat cu ajutorul centurii Polar, model H 10 (fig. 2 și fig. 3), 

care a furnizat date despre FC max și FC medie. 

 

                        
   Figura 2. Centura Polar H 10       Figura 3. Soft centură Polar H 10 

 

• Evaluare antropometrică – probă 

          Evaluarea fidelă a greutății corporale este posibilă numai pe baza studiului compoziției 

corporale. În acest sens, am folosit metoda directă prin cântărire cu cântarul Omron BF-508 

(fig. 4), un aparat validat clinic, atât pentru măsurarea greutății cât și pentru determinarea 

compoziție corporale, care oferă o analiză a întregului corp.  

 
Figura 4. Cântarul Omron BF-508 
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        Cu ajutorul cântarului Omron BF-508 am determinat: 

➢ procentul de țesut adipos; 

➢ Indicele Masei Corporale (IMC); 

➢ nivelul de țesut adipos visceral. 

          Prin cântărirea cu BF-508 datorită impendanței bioelectrice (IB), se măsoară 

și procentul de țesut adipos din corp. 

 

Tabelul 1. Valorile țesutului adipos 

Valoarea țesut adipos % Interpretare 

10 – 18 % Normal 

Greutatea corporală ideală raportată la înălțimea individului este reprezentată de 

Indicele de masă corporală (IMC), numit și indicele Quetelet. 

Evaluarea IMC se realizează prin utilizarea formulei: 

IMC = G actuală / Înălțime2  

- unde greutatea este exprimată în kilograme (kg) și înălțimea este exprimată 

în metri (m). 

Tabel 2. Interpretarea indicelui masei corporale (National Institutes of              Healt 

SUA) 

Valoarea IMC kg/m2 Interpretare 

< 16 Insuficiență ponderală foarte gravă 

16 - 17 Insuficiență ponderală gravă 

17 - 18,5 Insuficiență ponderală ponderată 

18,5 - 25 NORMAL 

25 - 30 Exces ponderal moderat (supraponderal) 

30 - 35 Exces ponderal grav (obezitate gradul I) 

35 - 40 Exces ponderal foarte grav (obezitate gradul II) 

> 40 Obezitate morbidă, monstruoasă (gradul III) 

  Țesutul adipos visceral - este grăsimea care se găsește în interiorul cavității 

abdominale și înconjoară organele vitale din zona abdomenului (tabelul 8). 

 

  Tabel 3.  Interpretarea valorilor grăsimii viscerale 

Valoare grăsime viscerală Interpretare 

1-12 Valoare normală 

13 - 59 Grăsime viscerală în exces 

 

În urma introducerii informațiilor despre vârsta, înălțimea și sexul subiecților, prin 

trimiterea unui curent electric foarte slab, 50 kHz și mai puțin de 500 µA, datorită 

conductibilității diferite ale țesuturilor și organelor, se stabilește compoziția corporală a celor 

măsurați. 

 

          4.8. Durata, locul și eșantionul cercetării preliminare 

Cercetarea de tip experiment cu o variabilă, sa desfăşurat în sala de sport a Academiei 

Naționale de Informații ,,Mihai Viteazul” din Bucureşti, în semestrul al II -lea al anului 

universitar 2017-2018.  

Testarea inițială a fost făcută în săptămâna 19-23.02.2018, iar testarea finală s-a 

efectuat în săptămâna 21-25.05.2018, atât pentru grupa experiment cât și pentru grupa de 

control.  

Pentru cercetare am ales ca şi grupă experiment studenții din anul II, promoția 2016 

– 2019, specializarea psihologie (20 studenți), iar ca grupă de control studenți din anul II, 

promoția 2016 – 2019, specializarea studii de securitate (20 studenți). 
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4.9. Conținutul cercetării 

Cercetarea preliminară a constat în 

utilizarea unui program de pregătire (Insanity) 

adaptat de noi, care a fost aplicat grupei 

experiment de două ori pe săptămână, în veriga a 

VI a lecției de educație fizică, în perioada 26 

februarie 2018 – 18 mai 2018 (11 săptămâni).  

În timp ce subiecții din grupa experiment 

executau programul de pregătire, subiecții din 

grupa de control executau un program de pregătire 

fizică generală, individual, la sala de forță/fitness. 

Aplicarea programului de pregătire 

,,Insanity” adaptat de noi în timpul lecției, 

reprezintă variabila independentă a 

experimentului și a fost aleasă atât din necesitatea 

de a varia conținutul lecției cât și datorită 

elementului de noutate. 

„Insanity” este un program apărut recent, 

dezvoltat de Shaun T.20 și compania americană Beachbody, cu o intensitate foarte mare. 

Acest program se poate adresa unei persone sănătoase, cu o pregătire fizică anterioară de un 

nivel mediu. Programul Insanity este o combinație extrem de dificilă de cardio, forță și 

întinderi, care forțează și testează limitele. 

Programul de pregătire ,,Insanity” este executat frontal, de către întregul grup de 

studenți, acesta din urmă realizând exercițiile proiectate pe perete (cu un videoproiector), cu 

aceeași viteză, intensitate și în aceeași direcție, fără a avea nevoie de niciun fel de echipament 

special. Conținutul antrenamentului este alcătuit din exerciții simple, cu puține schimbări de 

direcție, fără răsuciri sau coregrafii complicate.  

Antrenamentul se bazează pe o metodă de fitness numită „antrenament cu interval 

maxim”. Astfel programul înlocuiește exercițiul tradițional de intensitate moderată, cu 

exercițiul de intensitate maximă pe o perioadă de trei minute cu o scurtă pauză de odihnă și 

relaxare de 30 secunde. Adăugarea unui exercițiu de intensitate ridicată forțează organismul 

să folosească fibrele musculare rapide care nu sunt implicate în exerciții cardio. Acest lucru 

implică faptul că o persoană poate să-și împiedice răspunsul la adaptarea la stres, ceea ce se 

întâmplă atunci când organismul se obișnuiește cu un anumit nivel de efort.  

 Exercițiile acestui antrenament variază de la exerciții cardio, la exerciții pliometrice 

(când se execută intens, cu mișcări rapide pentru a crește forța musculară), precum și exerciții 

de stretching și abdominale. Deasemenea folosește exerciții de sărituri din diverse ramuri 

sportive, cum ar fi: baschetul, schiul și boxul pentru a tonifica musculatura membrelor 

inferioare.  

Deși includ exerciții diferite, multe dintre sesiunile de antrenament au același format: 

3 până la 5 exerciții de intensitate ridicată la rând timp de 3 minute, urmate de 30 de secunde 

de odihnă, apoi ciclul se repetă de încă două ori, cu viteză și intensitate mărită de la un ciclu 

la altul.  

Contribuția personală în cadrul acestui program o constituie exercițiile executate în 

ultimele 15 minute ale fiecărei lecții, păstrând acelaș tipar al programului. În acest mod, am 

încercat să adaptez acest program la cerințele și necesitățile de pregătire ale studenților 

militari și din punctul de vedere al nevoi de a-și însuși anumite procedee de autoapărare și 

atac. 

 
20 https://shauntfitness.com/programs/ 

https://www.divahair.ro/fitness_si_sport/exercitii_cardio:_3_mituri_care_te_impiedica_sa_slabesti/
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 Calendarul programului de pregătire se regăsește, pe cele 11 săptămâni, în tabelul 

următor:  

Tabelul 4. Calendarul Insanity 

SĂPTĂMÂNA LECȚIA 1 LECȚIA 2 

1 Pliometric circuit cardio Cardio: putere și rezistență 

2 Recuperare cardio Cardio pur 

3 Pliometric circuit cardio Cardio: putere și rezistență 

4 Cardio pur Pliometric circuit cardio 

5 Recuperare cardio Cardio: putere și rezistență 

6 Cardio pur/Cardio abdomene Pliometric circuit cardio 

7 Cardio pur/Cardio abdomene Recuperare cardio 

8 Cardio: putere și rezistență Pliometric circuit cardio 

9 Cardio pur/Cardio abdomene Cardio: putere și rezistență 

10 Pliometric circuit cardio Recuperare cardio 

11 Cardio pur/Abdomene Pliometric circuit cardio 

 

CAPITOLUL 5 

REZULTATELE CERCETĂRII PRELIMINARE ȘI  

INTERPRETAREA LOR 

 

 5.1. Rezultatele testului  „YO-YO Intermittent nivel 1” 

 5.1.1. Rezultatele obținute de grupa experiment  

 

Viteza aerobă maximală  

Tabelul 5. Indicatori statistici pentru viteza aerobă maximală 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici 
Diferenţe T.F.-

T.I. 

Media 13.38 13.55  Diferență medii  0.17 

Mediana 13.50 13.50  Progres realizat  1.3% 

Abaterea std. 0.39 0.43  95% C.I. (0.06  ;  0.29) 

Minim 13.0 13.0  Abaterea standard  0.24 

Maxim 14.5 14.5  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 1.5 1.5  3.199 0.005 

Coef. variabilitate 2.9% 3.1%  Mărime efect   0.72 

 

 

 

Figura 5.  Reprezentarea grafică a 

mediilor testărilor inițială și finală pentru viteza 

aerobă maximală 

 

La testul Yo-Yo intermitent valoarea 

medie pentru viteza aerobă maximală a crescut cu 

0.17 km/h (1.3%), de la 13.38 la testarea inițială, 

la 13.55 km/h la testarea finală.                                                                           

Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află în intervalul (0.06  ;  0.29). Dispersia 

rezultatelor este omogenă la ambele testări. Creşterea vitezei aerobe maximale medii 

realizată de studenți la finalul perioadei de pregătire este semnificativă statistic, p = 0.005 < 
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0.05 pentru t = 3.199 și df = 19, conform rezultatelor testului t. Mărimea efectului indică o 

diferență mijlocie spre mare între cele două medii. Mediile celor două testări realizate de 

studenții grupei experiment sunt redate grafic în fig. 5. 

     

Tabelul 6. Sinteza rezultatelor obținute la viteza aerobă maximală 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.17 1.3% mijlocie spre mare semnificativă statistic se respinge 

 

Capacitatea aerobă maximală  

Tabelul 7. Indicatori statistici pentru capacitatea aerobă maximală 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 39.27 39.53  Diferență medii  0.26 

Mediana 39.12 39.40  Progres realizat  0.7% 

Abaterea std. 0.82 0.96  95% C.I. (0.17  ;  0.36) 

Minim 38.08 38.12  Abaterea standard  0.20 

Maxim 41.10 41.84  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 3.02 3.72  5.909 <0.001 

Coef. variabilitate 2.1% 2.4%  Mărime efect   1.32 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Reprezentarea grafică a 

mediilor testărilor inițială și finală pentru 

capacitatea aerobă maximală 

 

 

 

Capacitatea aerobă maximală la testul 

Yo-Yo intermitent, a crescut ȋn medie cu 0.26 

ml/min (0.7%), de la 39.27 la testarea inițială, 

la 39.53 ml/min la testarea finală. Intervalul de ȋncredere pentru diferenţa mediilor este (0.17;  

0.36) ȋn 95% din cazuri.                           

Rezultatele sunt omogen dispersate ȋn cazul ambelor testări. Potrivit testului de 

semnificaţie t dependent, creşterea capacităţii aerobe maximale medii realizată de studenți 

după perioada de pregătire este semnificativă statistic, p < 0.001 < 0.05 pentru t = 5.909 și 

df = 19.  

Indicele de mărime a efectului arată o diferență foarte mare între cele două medii. 

Valorile medii determinate la cele două testări realizate de studenții grupei experiment sunt 

redate grafic în fig. 6.  

 

Tabelul 8. Sinteza rezultatelor obținute la capacitatea aerobă maximală 

Diferență medii  Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.26 0.7% foarte mare semnificativă statistic se respinge 
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5.1.2. Rezultatele obținute de grupa de control 

 

Viteza aerobă maximală  

Tabelul 9. Indicatori statistici pentru viteza aerobă maximală 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 13.38 13.45  Creșterea medie  0.07 

Mediana 13.25 13.50  Progres realizat  0.6% 

Abaterea std. 0.69 0.72  95% C.I. (-0.01;    0.16) 

Minim 11.5 11.5  Abaterea standard  0.18 

Maxim 14.5 14.5  
Test t 

dependent bilateral 

t p 

Amplitudine 3.0 3.0  1.831 0.083 

Coef. variabilitate 5.1% 5.4%     Mărime efect   0.41 

     

 

 

Figura 7. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru viteza aerobă 

maximală 

 

 

 

Viteza aerobă maximală medie la testul 

Yo-Yo intermitent a crescut cu 0.07 km/h (0.6%), 

de la 13.38 la testarea inițială, la 13.45 km/h la 

testarea finală. Ȋn proporţie de 95% diferenţa 

mediilor se află în intervalul (-0.01  ;  0.16).                                            

Dispersia rezultatelor este omogenă ȋn cazul ambelor testări. Potrivit testului de 

semnificaţie t dependent, creşterea vitezei aerobe maximale medii realizată de studenții 

grupei de control, după perioada de pregătire, este nesemnificativă statistic, p = 0.083 >0.05 

pentru t = 1.831 și df = 19.                                 

Indicele de mărime a efectului indică o diferență mică spre mijlocie între cele două 

medii. Valorile medii la cele două testări realizate de studenți sunt redate grafic în fig. 7. 

  

Tabelul 10. Sinteza rezultatelor obținute la viteza aerobă maximală 

Creșterea medie Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.07 0.6% mică spre mijlocie nesemnificativă statistic se acceptă 

 

Capacitatea aerobă maximală 

Tabelul 11. Indicatori statistici pentru capacitatea aerobă maximală 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

            Media 39.17 39.10  Scăderea medie  -0.07 

         Mediana 38.61 38.57  Progres realizat  0.2% 

     Abaterea std. 1.19 1.19  95% C.I.      (-0.13  ;  0.00) 

Minim 37.5 37.2  Abaterea standard  0.15 

Maxim 41.9 41.7  
Test t 

dependent bilateral 

t p 

      Amplitudine 4.4 4.5  1.948 0.066 

Coef. variabilitate 3.0% 3.0%       Mărime efect   0.44 
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Figura 8. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru capacitatea 

aerobă maximală 

 

Capacitatea aerobă maximală medie, la testul 

Yo-Yo intermitent, a scăzut cu 0.07 ml/min (0.2%), 

de la 39.17 la testarea inițială, la 39.10 ml/min la 

testarea finală.                                              

Diferenţa mediilor se află în intervalul (-0.13  

;  0.00) în 95% din cazuri.                                                        

Dispersia rezultatelor este omogenă la ambele testări. Scăderea capacităţii aerobe 

maximale medii realizată de studenții grupei de control, după perioada de pregătire, este 

nesemnificativă statistic, p = 0.066 >0.05 pentru t = 1.948 și df = 19, conform rezultatelor 

testului t.  

Mărimea efectului indică o diferență mică spre mijlocie între cele două medii. 

Graficele cu valorile medii determinate la cele două testări reprezentând performanțele 

studenților sunt prezentate în fig. 8.   

 

Tabelul 12. Sinteza rezultatelor obținute la capacitatea aerobă maximală 

Diferență medii Regres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-0.07 0.2% mică spre mijlocie nesemnificativă statistic se acceptă 

 

5.1.3. Analiza comparativă a rezultatelor: grupa experiment vs grupa de control 

 

Viteza aerobă maximală  

Tabelul 13. Indicatori statistici comparativi pentru viteza aerobă maximală 

Indicatori 

statistici 
Experiment Control  Diferență medii (E-C) 0.10 

Media 13.55 13.45  Diferență medii (%) 0.7% 

Mediana 13.50 13.50  TESTE STATISTICE 

Abatere standard 0.43 0.72  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Minim 13.0 11.5  0.030 egale 

Maxim 14.5 14.5  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 1.5 3.0  0.533 0.597 

Coef. Variație 3.1% 6.8%  Mărime efect  0.17 

 

La testul Yo-Yo intermitent, viteza aerobă maximală medie este mai mare la grupa 

de experiment cu 0.10 km/h (0.7%). Mediile celor două grupe sunt 13.55 la experiment, 

respectiv 13.45 km/h la control. Cele două grupe au dispersii egale conform testului Levene, 

unde Sig=0.030<0.05.  

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, p=0.597>0.05 pentru t=0.533 și df=38, conform rezultatelor 

testului t.  

Ȋn graficul din fig. 9, sunt prezentate mediile și rezultatele individuale realizate de 

studenții celor două grupe la testările finale.  

 



 

 

25 

 

Tabelul 14. Sinteza rezultatelor obținute de cele două grupe la viteza aerobă maximală  

Diferență medii (E-C) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

0.10 (0.7%) nesemnificativă statistic foarte mică se acceptă 

  

 

Figura 9. Analiza 

comparativă a rezultatelor 

pentru viteza aerobă 

maximală: grupa experiment 

vs grupa de control 

 

 

 

 

Capacitatea aerobă maximală  

Tabelul 15. Indicatori statistici comparativi pentru capacitatea aerobă maximală 

Indicatori 

statistici 
Experiment Control  Diferență medii (E-C) 0.43 

Media 39.53 39.10  Diferență medii (%) 1.1% 

Mediana 39.40 38.57  TESTE STATISTICE 

Abatere standard 0.96 1.19  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Minim 38.1 37.2  0.229 neegale 

Maxim 41.8 41.7  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 3.7 4.5  1.258 0.216 

Coef. Variație 2.4% 6.8%  Mărime efect  0.40 

Media volumului maxim de oxigen la testul Yo-Yo intermitent este mai mare la 

grupa de experiment cu 0.43 ml/min (1.1%). Mediile celor două grupe sunt 39.53 la 

experiment, respectiv 39.10 ml/min la control. Cele două grupe au dispersii neegale conform 

testului Levene, unde Sig=0.229>0.05.  

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, p=0.216>0.05 pentru t=1.258 și df=36. Indicele de mărime a 

efectului arată o diferența ȋntre medii mică spre mijlocie.  

Mediile și rezultatele realizate de studenții celor două grupe la testările finale sunt 

redate grafic în fig. 10.  

Tabelul 16. Sinteza rezultatelor obținute de cele două grupe la capacitatea aerobă maximală 

Diferență medii (E-C) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

0.43 (1.1%) nesemnificativă statistic mică spre mijlocie se acceptă 

 

 

Figura 10. Analiza 

comparativă a 

rezultatelor pentru 

capacitatea aerobă 

maximală: grupa 

experiment vs grupa de 

control 
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5.2. Rezultatele evaluării antropometrice  

5.2.1. Rezultatele obținute de grupa experiment 

           

Greutatea corporală  

Tabelul 17. Indicatori statistici pentru greutatea corporală 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

  Media 60.20 58.85  Diferență medii  -1.35 

          Mediana 60.60 58.65  Progres realizat  2.2% 

Abaterea std. 5.28 5.03         95% C.I. (-1.81  ;  -0.88) 

Minim 49.6 47.7  Abaterea standard  1.00 

Maxim 69.9 67.7  
Test t 

dependent bilateral 

t p 

Amplitudine 20.3 20.0  6.042 <0.001 

Coef. variabilitate 8.8% 8.5%       Mărime efect   1.35 

         

 

Figura 11. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru greutatea 

corporală 

 

Greutatea corporală a scăzut cu 1.35 kg 

(2.2%), de la 60.20 la testarea inițială, la 58.85 kg la 

testarea finală. Diferenţa mediilor se află în 

intervalul (-1.81 ;-0.88) în 95% din cazuri. Dispersia 

rezultatelor este omogenă la ambele testări.                                                               

Potrivit testului de semnificaţie t dependent, 

scăderea este semnificativă statistic, p < 0.001 < 0.05 pentru t = 6.042 și df = 19. Mărimea 

efectului arată o diferență foarte mare între cele două medii.  

Valorile medii determinate la cele două testări realizare de către studenții grupei 

experiment sunt redate grafic în fig. 11.  

   

Tabelul 18. Sinteza rezultatelor obținute la greutatea corporală 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-1.35 2.2% foarte mare semnificativă statistic se respinge 

 

Indicele masei corporale  

Tabelul 19. Indicatori statistici pentru indicele masei corporale 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 21.12 20.64  Diferență medii  -0.48 

Mediana 21.14 20.66  Progres realizat  2.2% 

Abaterea std. 1.89 1.77  95% C.I. (-0.64  ;  -0.31) 

Minim 18.2 17.5  Abaterea standard  0.35 

Maxim 26.0 25.2  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 7.8 7.7  5.984 <0.001 

Coef. variabilitate 9.0% 8.6%  Mărime efect  1.34 
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Figura 12. Reprezentarea grafică a 

mediilor testărilor inițială și finală pentru 

indicele masei corporale 

 

 

 

Indicele masei corporale a scăzut cu 

0.48 kg/m2 (2.2%), de la 21.12 la testarea 

inițială, la 20.64 kg/m2 la testarea finală. Cu o 

încredere de 95% diferenţa mediilor se află în 

intervalul (-0.64  ;  -0.31). Rezultatele sunt omogen dispersate ȋn cazul ambelor testări.                           

Scăderea indicelui masei corporale este semnificativă statistic, p < 0.001 < 0.05 

pentru t = 5.984 și df = 19, conform rezultatelor testului t.  

Indicele de mărime a efectului indică o diferență foarte mare între cele două medii.  

Graficele cu valorile medii determinate la cele două ale studenților grupei experiment 

sunt prezentate în fig. 12.  

  

Tabelul 20. Sinteza rezultatelor obținute la indicele masei corporale 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-0.48 2.2% foarte mare semnificativă statistic se respinge 

 

5.2.2. Rezultatele obținute de grupa de control 

                  

Greutatea corporală  

Tabelul 21. Indicatori statistici pentru greutatea corporală 

Indicatori 

statistici 
T.I. T.F.  Indicatori 

statistici 
Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 61.78 61.86    Creșterea medie  0.08 

          Mediana 62.80 62.60    Progres realizat  0.1% 

Abaterea std. 8.40 8.65        95% C.I (-0.44  ;  0.59) 

Minim 50.4 50.6  Abaterea standard  1.10 

Maxim 82.6 83.0  
Test t 

dependent bilateral 

t p 

Amplitudine 32.2 32.4  0.304 0.764 

Coef. variabilitate 13.6% 14.0%      Mărime efect   0.07 

 

 

 

 

 

Figura 13. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru greutatea 

corporală 
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Greutatea corporală medie a crescut 0.08 kg (0.1%), de la 61.78 la testarea inițială, 

la 61.86 kg la testarea finală. Ȋn proporţie de 95% diferenţa mediilor se află în intervalul (-

0.44  ;  0.59). Dispersia rezultatelor este omogenă ȋn cazul ambelor testări. Potrivit testului 

de semnificaţie t dependent, creşterea greutăţii corporale la grupa de control este 

nesemnificativă statistic, p = 0.764 >0.05 pentru t = 0.304 și df = 19. Indicele de mărime a 

efectului arată o diferență foarte mică între cele două medii.  

Valorile medii determinate la cele două testări ale studenților grupei de control sunt 

redate grafic în fig. 13. 

 

Tabelul 22. Sinteza rezultatelor obținute la greutatea corporală 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.08 0.1% foarte mică nesemnificativă statistic se acceptă 

 

Indicele masei corporale  

Tabelul 23. Indicatori statistici pentru indicele masei corporale 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 22.02 22.05  Creșterea medie  0.03 

Mediana 22.45 22.30  Progres realizat  0.1% 

Abaterea std. 2.79 2.81        95% C.I. (-0.16  ;  0.22) 

          Minim 16.9 17.2  Abaterea standard  0.40 

          Maxim 29.2 29.3  
Test t 

dependent bilateral 

t p 

Amplitudine 12.3 12.1  0.339 0.739 

Coef. variabilitate 12.6% 12.8%      Mărime efect   0.08 

 

 

 

 

 

Figura 14.   Reprezentarea grafică a  mediilor 

testărilor inițială și finală pentru indicele masei 

corporale 

 

 

 

Indicele mediu al masei corporale a crescut cu 0.03 kg/m2 (0.1%), de la 22.02 la 

testarea inițială, la 22.05 kg/m2 la testarea finală. Diferenţa mediilor se află în intervalul (-

0.16  ;  0.22) în 95% din cazuri.            

Dispersia rezultatelor este omogenă la ambele testări. Creşterea indicelui masei 

corporale la testarea finală a grupei de control este nesemnificativă statistic, p = 0.739 >0.05 

pentru t = 0.339 și df = 19, conform rezultatelor testului t.  

Mărimea efectului indică o diferență foarte mică între cele două medii. Mediile 

corespunzătoare celor două testări realizate de către studenții grupei de control sunt redate 

grafic în fig. 14. 

  

Tabelul 24. Sinteza rezultatelor obținute la indicele masei corporale 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.03 0.1% foarte mică nesemnificativă statistic se acceptă 
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5.2.3. Analiza comparativă a rezultatelor: grupa experiment vs grupa de control 

  

Greutatea corporală  

Tabelul 25. Indicatori statistici comparativi pentru greutatea corporală 

Indicatori statistici Experiment Control  Diferență medii (E-C) -3.01 

Media 58.85 61.86  Diferență medii (%) 5.1% 

Mediana 58.65 62.60  TESTE STATISTICE 

Abatere standard 5.03 8.65  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Minim 47.7 50.6  0.025 egale 

Maxim 67.7 83.0  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 20.0 32.4  1.343 0.187 

Coef. Variație 8.5% 6.8%  Mărime efect  0.42 

 

Greutatea medie corespunzătoare grupei experimentale, la testarea finală, este mai 

mică cu 3.01 kg (5.1%) decât la grupa de control. Mediile celor două grupe sunt 58.85 la 

experiment, respectiv 61.86 kg la control. Cele două grupe au dispersii egale conform 

testului Levene, unde Sig=0.025<0.05. Testul t independent pentru dispersii egale arată că 

diferența mediilor este nesemnificativă statistic, p=0.187>0.05 pentru t=1.343 și df=38. 

Indicele de mărime a efectului arată că diferența mediilor este mică spre mijlocie. Mediile și 

rezultatele realizate de studenții celor două grupe la testările finale sunt redate grafic în fig. 

15.  

    

Tabelul 26. Sinteza rezultatelor obținute de cele două grupe la greutatea corporală 

Diferență medii (E-C) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

-3.01 (5.1%) nesemnificativă statistic mică spre mijlocie se acceptă 

 

 

             

Figura 15. Analiza 

comparativă a rezultatelor 

pentru greutatea 

corporală: grupa 

experiment vs grupa de 

control 

 

 

 

Indicele masei corporale  

Tabelul 27. Indicatori statistici comparativi pentru indicele masei corporale 

Indicatori statistici Experiment Control  Diferență medii (E-C) -1.41 

Media 20.64 22.05  Diferență medii (%) 6.8% 

Mediana 20.66 22.30  TESTE STATISTICE 

Abatere standard 1.77 2.81  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Minim 17.5 17.2  0.080 neegale 

Maxim 25.2 29.3  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 7.7 12.1  1.894 0.067 

Coef. Variație 8.6% 6.8%  Mărime efect   0.60 
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Indicele mediu al masei corporale pentru grupa de experiment, la testarea finală, este 

mai mic decât al grupei de control cu 1.41 kg/m2 (6.8%). Mediile celor două grupe sunt 

20.64 la experiment, respectiv 22.05 kg/m2 la control. Cele două grupe au dispersii neegale 

potrivit testului Levene, unde Sig=0.080>0.05. Testul t independent pentru dispersii neegale 

arată că diferența mediilor este nesemnificativă statistic, p=0.067>0.05 pentru t=1.894 și 

df=32. Mărimea efectului arată o diferență a mediilor mijlocie spre mare.  

Ȋn graficul din fig. 16, sunt prezentate mediile și rezultatele individuale realizate de 

studenții celor două grupe la testările finale.     

 

Tabelul 28. Sinteza rezultatelor obținute de cele două grupe la indicele masei corporale 

Diferență medii (E-C) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

-1.41 (6.8%) nesemnificativă statistic mijlocie spre mare se acceptă 

 

 

 

 

Figura 16. Analiza comparativă 

a rezultatelor pentru indicele 

masei corporale: grupa 

experiment vs grupa de control 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 6 

CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

 În urma interpretării rezultatelor cercetării preliminare, obținute de grupa 

experiment, se pot formula următoarele concluzii: 

➢ se observă o creștere semnificativă a valoarii medii pentru viteza aerobă 

maximală aceasta crescând cu 0.17 km/h (1.3%), de la 13.38 la testarea inițială, la 13.55 

km/h la testarea finală; 

➢ capacitatea aerobă maximală a crescut ȋn medie cu 0.26 ml/min (0.7%), de la 

39.27 la testarea inițială, la 39.53 ml/min la testarea finală; 

➢ se observă o scădere a valoarii medii pentru frecvența cardiacă a cărei valori 

a scăzut cu 2.65 bătăi/min (1.6%), de la 165.00 la testarea inițială, la 162.35 bătăi/min la 

testarea finală: 

➢ indicii antropometrici testați au arătat o îmbunătățire, astfel: 

- media greutății corporale a subiecților a scăzut cu 1.35 kg (2.2%), de la 60.20 la 

testarea inițială, la 58.85 kg la testarea finală: 

- valoarea medie a indicele masei corporale a scăzut cu 0.48 kg/m2 (2.2%), de la 

21.12 la testarea inițială, la 20.64 kg/m2 la testarea finală; 

- procentul de grăsime corporală a scăzut cu 1.24 % (4.4%), de la 28.06 la testarea 

inițială, la 26.82 % la testarea finală. 

Totodată în urma aplicării aplicării testului YO-YO și a evaluărilor antropometrice 

la ambele grupe (de control şi experiment) se observă următoarele diferențe: 

➢ viteza aerobă maximală medie este mai mare la grupa de experiment cu 0.10 

km/h (0.7%); 



 

 

31 

 

➢ media volumului maxim de oxigen este mai mare la grupa de experiment cu 

0.43 ml/min (1.1%) față de grupa de control; 

➢  valoarea medie a frecvenței cardiace medii, este mai mică la grupa 

experiment cu 7.05 bătăi/min (4.3%) în comparație cu grupa de control; 

➢ greutatea medie corespunzătoare grupei experimentale, la testarea finală, este 

mai mică cu 3.01 kg (5.1%) decât la grupa de control; 

➢ indicele mediu al masei corporale pentru grupa de experiment, la testarea 

finală, este mai mic decât al grupei de control cu 1.41 kg/m2 (6.8%); 

➢ indicele de grăsime mediu este mai  mic la grupa de experiment cu 4.15 % 

(15.5%). 

În concluzie putem afirma fără să greșim că subiecții grupei experiment au relizat 

atât o mai bună adaptare la efort comparativ cu cei de la grupa de control, concretizată în 

indicatorii statistici de mai sus: viteza aerobă maximală, VO2 max, frecvență cardiacă, cât 

și o îmbunătățire a parametrilor antropometrici: greutate corporală, IMC și procentul de 

grăsime. 

Astfel, indicatorii statistici calculaţi şi prezentaţi mai sus, susţin că rezultatele 

obţinute de studenții componenţi ai grupei experiment sunt mai bune decât cele realizate de 

grupa de control la testările și măsurătorile efectuate, ceea ce duce la confirmarea ipotezei 

cercetării. 

Aspectele precizate anterior au creat premisele unei posibile cercetări ştiinţifice în 

domeniu prin aplicarea programului de pregătire „INSANITY” adaptat de noi, în timpul 

lecţiilor de educaţie fizică şi sport din învăţământul universitar militar.  
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PARTEA a III - a 

 

CERCETARE EXPERIMENTALĂ FINALĂ CU PRIVIRE LA INFLUENȚA 

APLICĂRII PROGRAMULUI ,,INSANITY” ASUPRA CAPACITĂȚII MOTRICE 

ȘI PSIHICE ALE STUDENȚILOR MILITARI 

 

CAPITOLUL 7 

DEMERSUL METODOLOGIC AL CERCETĂRII FINALE 

           

7.1. Premisele cercetării  

Cercetarea finală are la bază concluziile cercetării preliminare. În acest sens, 

demersul ştiinţific al cercetării finale are la baza premisa că aplicarea programului de 

pregătire ,,Insanity” adaptat de noi, în  lecţia e educaţie fizică din învățământul superior 

militar, reprezintă o soluţie eficientă de influenţare a capacităților motrice și a proceselor 

psihice a studenților.  

 

7.2. Obiectivele cercetării  

În întocmirea obiectivelor s-a ținut cont de modelul absolventului, în concordanță cu 

cerințele actuale și particularitățile somatice și fizice ale studenților implicați în cercetare. 

Ținând cont de aspectele precizate mai sus, ne-am propus următoarele obiective: 

a. Obiective generale: 

    - îmbunătățirea capacităților motrice a studenților militari; 

    - ameliorarea proceselor psihice ale studenților. 

b. Obiective specifice: 

    - dezvoltarea capacităţii aerobe;  

    - conştientizarea beneficiilor programului de pregătire fizică şi efectuarea acestuia 

individual; 

    - constatarea progresului potențialului fizic al studenților incluși în cercetare; 

    - îmbunătățirea capacității de efort; 

    - creșterea stabilității emoționale și a stimei de sine; 

    - întărirea unui comportament moral, perseverent, cu simțul responsabilității; 

    - creșterea voinței, a rezistenței psihice la stres; 

    - îmbunătățirea imaginii, a încrederii și al respectului de sine. 

 

7.3. Scopul cercetării finale 

Scopul cercetării este acela de a oferi soluţii pentru optimizarea lecţiei de educaţie 

fizică din învăţământul superior militar, prin adaptarea și aplicarea unui program de pregătire 

în vederea atingerii obiectivelor propuse. 

Deasemenea, ne propunem a găsi mijloace moderne pe care să le experimentăm în 

tendința de a avea o eficiență crescută în dezvoltarea capacității motrice, în realizarea unei 

dezvoltări fizice armonioase și în dezvoltarea capacității psihice necesare în formarea unui 

ofițer militar nevoit să facă față solicitărilor profesionale. 

Nu în ultimul rând, de a realiza conștientizarea de către subiecți, a beneficiilor aduse 

prin aplicarea acestui program de pregătire, care poate fi efectuat atât în cadrul lecției, cât și 

în timpul liber.  

 

          7.4. Sarcinile cercetării 

          În vederea realizării scopului propus se are în vedere realizarea următoarelor sarcini:  

• studierea literaturii de specialitate; 

• stabilirea grupelor de cercetare; 
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• alegerea testelor și probelor de evaluare; 

• stabilirea periodizării necesare cercetării; 

• aplicarea programului de pregătire; 

• înregistrarea datelor; 

• analiza comparativă între testarea inițială și finală în cadrul celor două grupe 

(experiment și control); 

• analiza comparativă între grupul experiment și grupul de control în urma 

aplicării programului de pregătire; 

• interpretarea și extragerea concluziilor cercetării finale.  

 

7.5. Ipotezele cercetării  

Utilizarea programului de pregătire ,,Insanity” adaptat de noi, în cadrul lecției de 

educație fizică din învățământul universitar militar, va conduce la: 

• realizarea unei dezvoltări fizice armonioase; 

• dezvoltarea capacității motrice a studenților militari; 

• ameliorarea capacității psihice (stabilitate emoțională, stimă de sine, 

rezistență la stres, responsabilitate, siguranță și stăpânire de sine, perseverență, 

conștiinciozitate, curaj, independență etc.). 

 

  7.6. Metode de cercetare utilizate  

  7.6.1. Metoda studiului bibliografic 

  Am folosit această metodă, pornind de la premisa că nici o cercetare nu se poate 

lipsi de documentarea corespunzătoare, prin intermediul căreia am intrat în posesia datelor, 

informațiile și ideilor referitoare la tema abordată, obținute și elaborate de cercetători, 

teoreticieni, specialiști ai domeniului. 

 

   7.6.2. Metoda observației dirijate  

   În vederea desfășurării cu succes a cercetării, observația dirijată a fost utilizată ca 

metodă. Aceasta a stat la baza cunoașterii aspectelor metodologice proprii desfășurării 

programului de pregătire, putându-se sesiza o serie de constatări în ceea ce privește 

obiectivele intermediare și operaționale, atitudinea studenților față de exerciții precum și 

gradul de executare al acestora. 

 

    7.6.3. Metoda testelor de evaluare  

Epuran M. 21 definește testul ca fiind un set de întrebări, probleme sau exerciții pentru 

stabilirea cunoștințelor, abilităților, aptitudinilor sau calificarea unor persoane; un 

instrument specific de măsurare, o examinare, pentru colectarea de date implicând un 

răspuns de la persoana măsurată. Pentru evaluarea potențialului fizic și psihic al studenților 

incluși în cercetare, am ales un număr de 5 teste pentru a surprinde cât mai elocvent 

modificările apărute în urma experimentului. 

În aplicarea acestor teste am ținut cont de următoarele aspecte : 

➢ Testele aplicate au solicitat calitățile fizice ale studenților; 

➢ Aplicarea testelor s-a facut în condiții identice cu toți studenții; 

➢ Materialele folosite în aplicarea testelor au fost ușor de utilizat ; 

➢ Durata aplicării testelor a fost scurtă, pentru a evita oboseala în rândul 

studenților și implicit influențarea negativă a rezultatului. 

 

 
21 Epuran, M. ( 2005 ). Metodologia cercetării activităților corporale – Exerciții fizice, Sport, Fitness.Ediția a 

II a, București.Editura Fest, p 179-180 



 

 

34 

 

7.6.4. Metoda statistico matematică 

Metodica calcului statistico-matematic ne-a permis analizarea și compararea 

rezultatelor obținute de studenți la testările fizice constatative, în care am calculat: media 

aritmetică, abaterea standard, intervalul de încredere, valoarea maximă, valoarea minimă, 

amplitudinea, dispersia, coeficientul de variabilitate și mărimea efectului. 

 

7.6.5. Metoda statistică inferenţială22 

Am folosit următoarele teste de semnificaţie parametrice: pragul de eroare, ipoteza 

de nul, ipoteza cercetării (ipoteza alternativă), pragul de semnificaţie p, testul t (student) 

dependent23, testul t dependent, testul t (student) independent24. 

 

7.6.6. Metoda reprezentării grafice 

Această metodă presupune un sistem de reguli ce trebuie respectate pentru a vizualiza 

și a prezenta sugestiv cifre, date sau indicatori calculați pentru a oferi sugestii de interpretare 

mai ales în ceea ce privește comparațiile, desfășurarea fenomenelor în timp, etc. 

Reprezentarea grafică facilitează întelegerea semnificației datelor numerice25. 

 

7.7. Descrierea testelor, probelor și a aparaturii utilizate 

            7.7.1. Testul de agilitate Illinois 26 

Testul urmărește evaluarea agilității. Testarea se face cu celule foto electrice pentru 

a avea o acuratețe cât mai mare. Lungimea traseului testului este de 10 m, iar lățimea de 5 

m, folosim 4 jaloane pentru a marca dreptunghiul de 10/5, distanța de 10 pe mijlocul lățimii 

de 5 metri se împarte în 4 la distanță de 3,33 m unul de celălalt (fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Descrierea 

traseului pentru testul 

de agilitate Illinois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Marian Popa, Statistică pentru psihologie. Teorie si aplicatii SPSS, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, 

Editura Polirom, Bucureşti, 2008, pag. 58-74; 
23 Marian Popa, Statistică pentru psihologie. Teorie si aplicatii SPSS, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, 

Editura Polirom, Bucureşti, 2008, pag.145-152 
24 Marian Popa, Statistică pentru psihologie. Teorie si aplicatii SPSS, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, 

Editura Polirom, Bucureşti, 2008, pag.117-128 
25 Popa, M. ( 2008 ), Statistică pentru psihologie, Teorie și aplicații SPSS, Ediția a II a, București, Editura 

Polirom, p.51 
26 Mackenzie, B., ( 2005 ), 101 Performance evaluation tests, Electric Word plc 67-71 Goswell Road London 

EC1V 7EP, p. 62. 
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Interpretarea rezultatelor obținute se găsește în tabelul 29. 

 

                   Tabelul 29. Interpretarea volorilor Testului de agilitate Illinois 

Standard Bărbați (secunde) 

Excelent < 15.2 

Peste medie 15.2 - 16.1 

Mediu 16.2 - 18.1 

Sub medie 18.2 - 19.3 

Slab > 19.3 

 

7.7.2. Testul de săritură verticală (Sargent Jump)27 

                  

Figura 18. Descrierea testului de săritură 

verticală (Sargent Jump) 

 

 

Stând lateral la perete cu braţul 

ridicat, se marchează înălţimea maximă la 

care sportivul poate ajunge fără a ridica talpa 

de pe sol, apoi se cere să se execute o săritură 

maximă, de pe două picioare, cu atingerea 

peretelui în punctul cel mai înalt posibil 

(fig.18). Testul măsoară distanţa între cele 

două puncte. Reuşita cea mai bună se 

înregistrează. 

 

          Tabelul 30. Interpretarea testului de săritură verticală (Sargent Jump) 

Standard (cm) 

Excelent > 70 

Foarte bine 61-70 

Peste mediu 51-60 

Mediu 41-50 

Sub mediu 31-40 

Slab 21-30 

Foarte slab < 21 

 

 
27 Mackenzie, B., ( 2005 ), 101 Performance evaluation tests, Electric Word plc 67-71 Goswell Road London 

EC1V 7EP, p. 128. 
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7.7.3. Chestionarului 16 P.F. 

Pentru măsurarea sociabilității, echilibrului emoțional, empatiei, abilităților sociale, 

autocunoaștere, autocontrol, gestionare stres etc. am ales aplicarea ,,Chestionarului 16 P.F. 

– R.B.CATELL,  D.R.SANDERS, G.STICE”, cu 187 itemi.  

Chestionarul de personalitate 16 PF reprezintă un instrument cu valoare științifică 

în cunoașterea și dezvoltarea personalității. Aplicarea chestionarului 16 P.F. durează 30-40 

minute, iar acesta este prevăzut să fie administrat colectiv. La 10 minute, apoi la 20 minute 

după începerea testului se va aminti subiecților punctul unde trebuie să fi ajuns (mai putin 

de 60 întrebări și 120 întrebări) cu scopul de a evita ca o rămânere în urmă să întârzie întregul 

grup. 

 În momentul de față este și singurul care: 

- ale cărui întrebări posedă o saturație cunoscută în legătură cu fiecare dintre factorii 

pe care și-l propune să-l măsoare; 

- este demonstrat că fiecare dintre factorii chestionarului corespunde factorilor 

primari ai personalității, factori care se găsesc, pe de alta parte, în special în aprecierile care 

pot explora sistematic semnificația și importanța într-un larg evantai de situații de viață. 

Trăsăturile fundamentale (“surce traits”) sau factorii pe care chestionarul îi măsoară, 

sunt factorii A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, în lista standard a trăsăturilor fundamentale 

ale personalității, ca și alți 4 factori care, până acum, au fost identificați în răspunsurile la 

chestionare și la scara de interes- atitudine, dar nu și din aprecierile rezultând din observația 

curentă. 

În aplicarea Chestionarului 16 PF și interpretarea rezultatelor obținute, am fost ajutat 

de psihologul Negrescu Mihaela. 

 În cercetarea noastră ne vom opri doar asupra factorilor care credem că pot suferi 

modificări. 

 

Tabel 31. Foaie de profil pentru Chestionarul 16 P.F. 

Dispreţuitor, lacom, cu tendinţă de a 

critica; opozant; rece, indiferent; dur; 

bănuitor; rece; scizotimie; preferă 

lucruri materiale, muncă izolată, evită 

discuţiile contradictorii 

 

 

A 

 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

 

A 

Caracter bun, plăcut; 

serviabil; se interesează de 

alţii; dulce, amabil; 

încrezător; căduros; 

ciclotimie; preferă muncă în 

colectiv 

Tendinţă spre manifestări nevrotice; 

intoleranţă la frustrare; nestatornic, 

emotivitate generală; visător; 

oboseală nervoasă; chinuit; plictisit, 

iritat de mediu; nemulţumit de familie 

şi sănătate; posibile fobii, tulburări 

psihosomatice, de somn, 

comportament isteric 

 

 

 

C 

 

 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

 

 

 

C 

Stabil emoţional, forţa eului; 

maturitate emoţională; calm, 

flegmatic; realist; absenţa 

obosealii nervoase; paşnic  

upunere; dependent; amabil, 

dulce; natural; conformist; emotiv; 

mulţumit cu el înşuşi; 

 

 

E 

 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

 

E 

Dominare, ascendenţă; 

afirmativ, sigur de sine; spirit 

independent; dur, auster; 

afectat şi grav; neconformist; 

ferm; atrage atenţia; afirmare 

pe plan social, crede că are 

întotdeauna dreptate; se 

foloseşte de alţii, gust pt. risc 
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Neexpansivitate; tăcut; introspectiv; 

deprimat; anxios; necomunicativ, 

mulțumit de sine; lent; introvert, 

anxios, depresiv 

 

 

F 

 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

 

F 

Expansivitate; guraliv; 

animat; calm; direct, 

expresiv; vioi, spontan; 

extrovert, tind spre isterie, de 

conversie; nepăsător, iubesc 

agitaţia, timp de reacţie 

rapid, inexact; solizi 

Caracter imatur si dependent; genul 

iresponsabil; slab, indolent; 

inconstant, schimbător; nesigur; 

neatent față de ceilalți; imoral 

 

G 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

G 

Caracter matur; cu simțul 

responsabilității; 

perseverent, hotărât; 

conștiincios, atent cu alții; 

moral; 

Timiditate, tendința de a-și aduna 

gândurile; interes slab pt. sexul opus; 

prudent, rezervat; conștiincios; 

absența intereselor artistice sau 

sentimentale; răcelă, distanță; convins 

de inferioritatea sa, lent, cu dificultăți 

de exprimare; nu-i plac profesiunile în 

contact cu ceilalti;  

 

 

 

H 

 

 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

 

 

H 

Sociabilitate; interes marcat  

pt. sexul opus; curajos, 

indraznet; frivol; interese 

artistice sau sentimentale; 

rezonanță emoțională 

bogată; atras de munca cu 

oamenii; memorie afectivă;  

Fără simţ artistic; matur emoţional; 

independenţă de spirit; aspru, cinic; 

cu sentimentul responsabilităţii; 

suficient sieşi; insensibil; 

 

 

I 

 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

 

I 

Gusturi estetice; pretenţios, 

nerăbdător; dependent, 

nematur; amabil, dulce; 

frivol; atrage atenţia; 

sensibil; aversiune faţă de 

persoanele şi profesiunile 

puţin rafinate 

Încredere accesibilă; nu este gelos;  

grav, serios; încrezător; plin de 

vioiciune; adaptabil; se interesează de 

alţii; cooperare, excelează în munca 

de echipă; 

 

 

L 

 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

 

L 

Scizotimie paranoidă; gelos; 

calm, timid, ruşinos; 

bănuitor; morocănos; rigid; 

dur şi indiferent; element 

tensionant intr-o echipă,; 

comportament paranoid (L 

ridicat)  

Interes practic; sânge rece în caz de 

pericol; convenţional; practic, logic; 

conştiincios; expresiv, se interesează 

uşor; relativă lipsă de imagimaţie; 

 

 

 

M 

 

 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

 

 

M 

Spirit boem; emoţii isterice 

în diferite situaţii; 

neconvenţional, 

excentric;imaginaţie 

senzitivă; nu este 

conştiincios, puţin sigur; 

aspect exterior calm; nu are 

simţul responsabilităţii în 

probleme practice; vrea să 

facă ce îi convine; imaginaţie 

creatoare  

Încredere calmă; încrezător; placid, 

insensibil; 

 

O 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

O 

Neâncredere neliniştită; 

bănuitor, meditează; 

tulburat; anxios;  

predispoziţie la fobii, 

depresii  
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Conservatorism; acceptare a 

normelor necritic 

Q

1 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Q

1 

Radicalism; introspectiv; 

interesat de probleme 

intelectuale; bine informaţi; 

Lipsă de hotărâre; caută aprobare 

socială, merge cu grupul 

 

Q

2 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

 

 

Q

2 

 

Independenţă suficientă; 

hotărât; obişnuit să conducă 

singur; nedominator; 

insatisfacţii legate de 

integrarea în grup 

Lipsă de eficienţă în grup; lipsă de 

control; emotivitate necontrolată; 

delicvenţă juvenilă 

 

Q

3 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

Q

3 

Controlul voinţei; 

inteligenţă; control al 

emoţiilor şi 

comportamentului; 

circumspect; vigilent; 

eficienţă în grup; înclinaţi 

spre matematică; 

Destins, calm; nonşalant; satisfăcut 

de a trăi 

 

 

Q

4 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

Q

4 

Tensiune nervoasă; 

anxietate, instabilitate 

nervoasă; insomnii; iritabil; 

nerăbdător; frustrare; 

posibile tulburări de 

personalitate, infirmități 

fizice, psihoze 

În urma calculării rezultatelor pentru fiecare factor, subiecții se situează mai aproape 

de polul pozitiv sau de cel negativ. 

 

 7.8. Durata, locul și eșantionul cercetării 

Cercetarea de tip experiment cu o variabilă, sa desfăşurat la Academia Națională de 

Informații ,,Mihai Viteazul” din Bucureşti, șoseaua Odăi, nr. 20-22, sector 1, pe durata 

anului universitar 2018-2019. 

Testarea inițială a fost făcută între 15-18 octombrie 2018, atât pentru grupa 

experiment cât și pentru grupa de control.  

Testarea finală, desfășurată în perioada 10 – 13 iunie 2019, a urmărit stabilirea 

efectelor programului de pregătire asupra studenților angrenați în experiment, precum și a 

celor din grupa de control.  

Pentru cercetare am ales ca şi grupă experiment studenții din anul II, promoția 2017 

– 2020, specializarea psihologie (30 studenți), iar ca grupă de control studenți din anul II, 

promoția 2017 – 2020, specializarea studii de securitate (30 studenți).  

 

7.9. Conținutul cercetării 

Cercetarea propriu-zisă a constat în utilizarea unui program de pregătire (Insanity) 

adaptat de noi, care a fost aplicat grupei experiment de două ori pe săptămână, în veriga a 

VI a lecției de educație fizică, în perioada 22 octombrie 2018 – 07 iunie 2019.  

În timp ce subiecții din grupa experiment executau programul de pregătire, subiecții 

din grupa de control executau un program de pregătire fizică generală, individual, la sala de 

forță/fitness. 

Calendarul programului de pregătire se regăsește, pe săptămâni, în tabelul următor:  

 

Tabelul 32. Calendarul Insanity 

SĂPTĂMÂNA LECȚIA 1 LECȚIA 2 

1 Pliometric circuit cardio Cardio: putere și rezistență 
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2 Recuperare cardio Cardio pur 

3 Pliometric circuit cardio Cardio: putere și rezistență 

4 Cardio pur Pliometric circuit cardio 

5 Recuperare cardio Cardio: putere și rezistență 

6 Cardio pur/Cardio abdomene Pliometric circuit cardio 

7 Cardio pur/Cardio abdomene Recuperare cardio 

8 Cardio: putere și rezistență Pliometric circuit cardio 

9 Cardio pur/Cardio abdomene Cardio: putere și rezistență 

10 Pliometric circuit cardio Recuperare cardio 

11 Cardio pur/Abdomene Pliometric circuit cardio 

12 Cardio trunchi și echilibru Cardio trunchi și echilibru 

13 Cardio trunchi și echilibru Cardio trunchi și echilibru 

14 Cardio trunchi și echilibru Cardio trunchi și echilibru 

15 Circuit de intervale maxim Pliometric circuit maxim cu intervale 

16 Cardio maxim condiționat Recuperare maximă 

17 Circuit de intervale maxim Pliometric circuit maxim cu intervale 

18 Cardio maxim condiționat Circuit de intervale maxim 

19 Pliometric circuit maxim cu intervale Recuperare maximă 

20 Cardio maxim condiționat/Cardio 

abdomen 

Cardio trunchi și echilibru 

21 Circuit de intervale maxim Pliometric circuit maxim cu intervale 

22 Cardio maxim condiționat/Cardio 

abdomen 

Recuperare maximă 

23 Circuit de intervale maxim Cardio trunchi și echilibru 

24 Pliometric circuit maxim cu intervale Cardio maxim condiționat/Cardio 

abdomen 

25 Circuit de intervale maxim Cardio trunchi și echilibru 

26 Pliometric circuit maxim cu intervale Cardio maxim condiționat/Cardio 

abdomen 

 

Prima lecție de pregătire din cadrul programului28, are următorul conținut: 

 

Lecția 1 - Pliometric circuit cardio – 42 min. 

 

Încălzire – 3,5 min. x 3* 

- din stând, alergare pe loc – 30 sec. 

- din stând, jumping jacks (sărituri în depărtat cu 

brațele prin lateral sus) – 30 sec. 

- din stând depărtat, heisman (sărituri de pe un 

picior pe celălalt, din depărtat, cu genunchii la piept) – 30 

sec. 

- din stând, trei pași lateral spre stânga cu ridicarea 

genunchiului drept la piept pe ultimul pas – trei pași lateral 

spre dreapta cu ridicarea genunchiului stâng la piept pe 

ultimul pas  – 30 sec. 

- din stând, alergare cu pendularea gambelor 

înapoi - 30 sec. 

 
28 Conținutul celorlalte lecții de pregătire se găsesc în Anexă 
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- din stând, alergare cu genunchii sus – 30 sec. 

- din stând, alergare ascuțită pe loc cu forfecarea brațelor în plan orizontal la nivelul 

umerilor – 30 sec. 

*viteza de execuție crește la fiecare serie: 50%, 75%, 100% 

Pauză de hidratare  - 30 sec. 

Streching – 6,5 min.: 

- din stand depărtat, ridicare brațelor prin lateral cu inspirație profundă; coborârea 

brațelor prin lateral cu expirație forțată: 3x – 10 sec. 

- din stând depărtat, aplecarea trunchiului înainte cu brațele în prelungire trunchiului 

– 15 sec.  

- din stând depărtat, fandare laterală pe piciorul stâng, trunchiul și brațele rămân în 

aceeași poziție – 15 sec.. 

- din stând depărtat, fandare laterală pe piciorul drept, trunchiul și brațele rămân în 

aceeași poziție – 15 sec. 

- din stând depărtat, răsucirea trunchiului și a picioarelor spre stânga trecere în 

fandare înainte pe piciorul stâng, trunchiul aplecat spre înainte cu brațele în prelungirea 

trunchiului – 20 sec.  

- din fandare înainte pe piciorul stâng, extensia trunchiului cu brațele în sus – 10 sec. 

- din fandare înainte pe piciorul stâng, răsucirea trunchiului spre stâng, brațul drept 

cu palma spijinită pe sol, brațul stâng vertical în aer –15 sec. 

- din fandare înainte pe piciorul stâng, răsucirea trunchiului spre dreapta, brațul stâng 

cu palma spijinită pe sol, în fața piciorului stâng, brațul drept vertical în aer –15 sec. 

- din fandare înainte pe piciorul stâng, întinderea ambelor picioare, îndoirea 

trunchiului pe piciorul stâng, cu mâinile de glezna stângă apucat – 20 sec. 

- din sprijin pe piciorul stâng și pe palme, piciorul drept întins înapoi – 10 sec. 

- din sprijin pe piciorul stâng și pe palme, piciorul drept întins înapoi, se îndoaie 

piciorul drept până la piept și apoi se întinde – 20 sec. 

- din sprijin pe piciorul stâng și pe palme, se trece în fandare laterală adâncă pe 

piciorul stâng, brațele întinse înainte – 20 sec. 

- din stând depărtat, răsucirea trunchiului și a picioarelor spre dreapta și trecere în 

fandare înainte pe piciorul drept, trunchiul aplecat spre înainte cu brațele în prelungirea 

trunchiului – 20 sec.  

- din fandare înainte pe piciorul drept, trunchiului cu brațele în sus – 10 sec. 

- din fandare înainte pe piciorul drept, răsucirea trunchiului spre stâng, brațul stâng 

cu palma spijinită pe sol, brațul drept vertical în aer –15 sec. 

- din fandare înainte pe piciorul drept, răsucirea trunchiului spre dreapta, brațul drept 

cu palma spijinită pe sol, în fața piciorului drept, brațul stâng vertical în aer –15 sec.  

- din fandare înainte pe piciorul drept, se trece în fandare laterală adâncă pe piciorul 

drept, brațele întinse înainte – 20 sec. 

- din fandare laterală pe piciorul drept se trece în depărtat, cu coapsele în unghi de 

90o față de gambe, trunchiul aplecat și antebrațele sprijinite pe coapse – 15 sec. 

- din depărtat cu coapsele în unghi de 90o față de gambe, trunchiul aplecat și 

antebrațele sprijinite pe coapse se trece în depărtat cu picioarele întinse, trunchiul îndoit cu 

palmele pe sol – 15 sec. 

- din depărtat cu picioarele întinse, trunchiul îndoit cu palmele pe sol, se răsucește 

trunchiul spre stânga și se apucă cu mâinile glezna stângă – 15 sec. 

- din depărtat cu picioarele întinse, trunchiul răsucit spre stânga se răsucește trunchiul 

spre dreapta și se apucă cu mâinile glezna dreaptă– 15 sec. 
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- din depărtat cu picioarele întinse, trunchiul răsucit spre dreapta, se revine în depărtat 

cu coapsele în unghi de 90o față de gambe, trunchiul aplecat și palmele sprijinite pe coapse; 

se face arcuirea și extensia trunchiului din această poziție - 20 sec. 

-  din stând depărtat, ridicare brațelor prin lateral cu inspirație profundă; coborârea 

brațelor prin lateral cu expirație forțată: 3x – 10 sec. 

- din stând pe piciorul drept, piciorul stâng se îndoaie și se prinde cu mâna stângă la 

spate, brațul drept întins înainte – 15 sec. 

- din stând pe piciorul stâng, piciorul drept se îndoaie și se prinde cu mâna dreaptă la 

spate, brațul stâng întins înainte – 15 sec. 

- din stând depărtat, ridicare brațelor prin lateral cu inspirație profundă; coborârea 

brațelor prin lateral cu expirație forțată: 3x – 10 sec. 

 Pauză de hidratare  - 30 sec. 

- din stând, trei pași lateral spre stânga cu poziția finală în fandare pe piciorul drept 

cu spijin pe palma brațului stâng, înaintea piciorului drept – trei pași lateral spre dreapta cu 

poziția finală în fandare pe piciorul stâng cu spijin pe palma brațului drept, înaintea piciorului 

stâng ( intensitate 50%) – 30 sec. 

- din stând, săritură în depărtat cu îndoirea picioarelor la 90o, bratele îndoite se duc 

înainte (intensitate 50%) – 30 sec. 

- din stând, alergare cu genunchii sus cu ridicarea brațelor alternativ sus (intensitate 

50%) – 30 sec. 

- din stând, sărituri în lateral, dreapta și stânga, cu picioarele lipite și balansarea 

brațelor din spate în față prin lateral (intensitate 50%) – 30 sec. 

Pauză de hidratare  - 30 sec. 

- din stând, trei pași lateral spre stânga cu poziția finală în fandare pe piciorul drept 

cu spijin pe palma brațului stâng, înaintea piciorului drept – trei pași lateral spre dreapta cu 

poziția finală în fandare pe piciorul stâng cu spijin pe palma brațului drept, înaintea piciorului 

stâng (intensitate 75%) – 30 sec. 

- din stând, săritură în depărtat cu îndoirea picioarelor la 90o, bratele îndoite se duc 

înainte (intensitate 75%) – 30 sec. 

- din stând, alergare cu genunchii sus cu ridicarea brațelor alternativ sus (intensitate 

75%) – 30 sec. 

- din stând, sărituri în lateral, dreapta și stânga, cu picioarele lipite și balansarea 

brațelor din spate în față prin lateral (intensitate 75%) – 30 sec. 

Pauză de hidratare  - 30 sec. 

- din stând, trei pași lateral spre stânga cu poziția finală în fandare pe piciorul drept 

cu spijin pe palma brațului stâng, înaintea piciorului drept – trei pași lateral spre dreapta cu 

poziția finală în fandare pe piciorul stâng cu spijin pe palma brațului drept, înaintea piciorului 

stâng (intensitate 100%) – 30 sec. 

- din stând, săritură în depărtat cu îndoirea picioarelor la 90o, bratele îndoite se duc 

înainte (intensitate 100%) – 30 sec. 

- din stând, alergare cu genunchii sus cu ridicarea brațelor alternativ sus (intensitate 

100%) – 30 sec. 

- din stând, sărituri în lateral, dreapta și stânga, cu picioarele lipite și balansarea 

brațelor din spate în față prin lateral (intensitate 100%) – 30 sec. 

- din stând, sărituri cu forfecare înainte-înapoi, cu balansarea brațelor întinse prin 

lateral- 30 sec. 

- din stând cu picioarele ușor flectate, brațele îndoite lateral (poziția apărătorului de 

handbal), sprint pe loc cu picioarele depărtate – 15 sec. 

- din stând cu picioarele ușor flectate, brațele îndoite lateral (poziția apărătorului de 

handbal), sprint pe loc cu picioarele depărtate, cu întoarcere la stânga – 10 sec. 
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- din stând cu picioarele ușor flectate, brațele îndoite lateral (poziția apărătorului de 

handbal), sprint pe loc cu picioarele depărtate, cu întoarcere la dreapta – 10 sec. 

- din stând, sprint pe loc, cu brațele pe lângă corp – 10 sec. 

- din stând cu picioarele ușor flectate, brațele îndoite lateral (poziția apărătorului de 

handbal), sprint pe loc cu picioarele depărtate – 15 sec. 

- din stând cu picioarele ușor flectate, brațele îndoite lateral (poziția apărătorului de 

handbal), sprint pe loc cu picioarele depărtate, cu întoarcere la stânga  – 10 sec. 

- din stând cu picioarele ușor flectate, brațele îndoite lateral (poziția apărătorului de 

handbal), sprint pe loc cu picioarele depărtate, cu întoarcere la dreapta  – 10 sec. 

- din stând, sprint pe loc, cu brațele pe lângă corp – 10 sec. 

Pauză de hidratare - 30 sec. 

Contribuție personală - 15 min. 

Din poziție de gardă, cu piciorul stâng înainte, brațele îndoite în fața corpului: 

     - lovitură înainte cu genunchiul piciorului drept (intensitate 50%) – 30 sec. 

     - lovitură înainte cu talpa piciorului drept la nivel median (intensitate 50%) – 30 sec. 

Din poziție de gardă, cu piciorul drept înainte, brațele îndoite în fața corpului: 

     - lovitură înainte cu genunchiul piciorului stâng (intensitate 50%) – 30 sec. 

     - lovitură înainte cu talpa piciorului stâng la nivel median (intensitate 50%) – 30 sec. 

Din poziție de gardă (personalizată): 

     - lovitură directă, alternativ cu ambele brațe (intensitate 50%)  – 30 sec. 

     - lovitură de croșeu, alternativ cu ambele brațe  (intensitate 50%) – 30 sec. 

     - lovitură de upercut, alternativ cu ambele brațe  (intensitate 50%) – 30 sec. 

     - răsucirea trunchiului, alternativ, spre stânga și spre dreapta cu blocarea unei lovituri 

directe cu antebrațul (intensitate 50%) – 30 sec. 

     - coborârea centrului de greutate cu eschivă din trunchi, alternativ, spre stânga și spre 

dreapta (intensitate 50%) – 30 sec. 

Pauză de hidratare  - 30 sec. 

Din poziție de gardă, cu piciorul stâng înainte, brațele îndoite în fața corpului: 

     - lovitură înainte cu genunchiul piciorului drept (intensitate 75%) – 30 sec. 

     - lovitură înainte cu talpa piciorului drept la nivel median (intensitate 75%) – 30 sec. 

Din poziție de gardă, cu piciorul drept înainte, brațele îndoite în fața corpului: 

     - lovitură înainte cu genunchiul piciorului stâng (intensitate 75%) – 30 sec. 

     - lovitură înainte cu talpa piciorului stâng la nivel median (intensitate 75%) – 30 sec. 

Din poziție de gardă (personalizată): 

     - lovitură directă, alternativ cu ambele brațe (intensitate 75%)  – 30 sec. 

     - lovitură de croșeu, alternativ cu ambele brațe  (intensitate 75%) – 30 sec. 

     - lovitură de upercut, alternativ cu ambele brațe  (intensitate 75%) – 30 sec. 

     - răsucirea trunchiului, alternativ, spre stânga și spre dreapta cu blocarea unei lovituri 

directe cu antebrațul (intensitate 75%) – 30 sec. 

     - coborârea centrului de greutate cu eschivă din trunchi, alternativ, spre stânga și spre 

dreapta (intensitate 75%) – 30 sec. 

Pauză de hidratare  - 30 sec. 

Din poziție de gardă, cu piciorul stâng înainte, brațele îndoite în fața corpului: 

     - lovitură înainte cu genunchiul piciorului drept (intensitate 100%) – 30 sec. 

     - lovitură înainte cu talpa piciorului drept la nivel median (intensitate 100%) – 30 sec. 

Din poziție de gardă, cu piciorul drept înainte, brațele îndoite în fața corpului: 

     - lovitură înainte cu genunchiul piciorului stâng (intensitate 100%) – 30 sec. 

     - lovitură înainte cu talpa piciorului stâng la nivel median (intensitate 100%) – 30 sec. 

Din poziție de gardă (personalizată): 

     - lovitură directă, alternativ cu ambele brațe (intensitate 100%)  – 30 sec. 
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     - lovitură de croșeu, alternativ cu ambele brațe  (intensitate 100%) – 30 sec. 

     - lovitură de upercut, alternativ cu ambele brațe  (intensitate 100%) – 30 sec. 

     - răsucirea trunchiului, alternativ, spre stânga și spre dreapta cu blocarea unei lovituri 

directe cu antebrațul (intensitate 100%) – 30 sec. 

     - coborârea centrului de greutate cu eschivă din trunchi, alternativ, spre stânga și spre 

dreapta (intensitate 100%) – 30 sec. 

 

Contribuția personală în cadrul acestui program o constituie exercițiile executate în 

ultimele 15 min ale fiecărei lecții. În acest mod, am încercat să adaptez acest program la 

cerințele și necesitățile de pregătire ale studenților militari și din punct de vedere al nevoi 

de a-și însuși anumite procedee de autoapărare și atac. 

           

CAPITOLUL 8 

PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR   

OBŢINUTE 

 

 8.1. Evaluarea antropometrică 

 8.1.1. Rezultatele obținute de grupa experiment 

 

Indicele masei corporale  

Tabelul 33. Indicatori statistici pentru indicele masei corporale 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 24.74 24.23  Diferență medii  -0.51 

Mediana 23.86 23.35  Progres realizat  2.1% 

Abaterea std. 3.46 3.19  95% C.I. (-0.72  ;  -0.31) 

Minim 19.93 19.68  Abaterea standard  0.54 

Maxim 33.01 31.67  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 13.08 11.99  5.230 <0.001 

Coef. variabilitate 14.0% 13.2%  Mărime efect   0.95 

 

 

Figura 19. Reprezentarea grafică a 

mediilor testărilor inițială și finală pentru 

indicele masei corporale 

 

Indicele mediu al masei corporale a 

scăzut cu 0.51 kg/m2 (2.1%), de la 24.74 la 

testarea inițială, la 24.23 kg/m2 la testarea 

finală. Diferenţa mediilor se află în 

intervalul de ȋncrederer (-0.72  ;  -0.31).                                             

Dispersia rezultatelor este omogenă în cazul ambelor testări. Conform testului de 

semnificaţie t dependent, scăderea este semnificativă statistic, p<0.001 < 0.05 pentru t = 

5.230 și df=29. Indicele de mărime a efectului indică o diferență foarte mare între cele două 

medii. Valorile medii determinate la cele două testări ale studenților sunt redate grafic în fig. 

19.  

 

Tabelul 34. Sinteza rezultatelor obținute la indicele masei corporale  

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-0.51 2.1% foarte mare semnificativă statistic se respine 
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Masa musculară  

Tabelul 35. Indicatori statistici pentru masa musculară 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 39.27 40.66  Diferență medii  1.39 

Mediana 40.40 41.90  Progres realizat  3.% 

Abaterea std. 3.28 3.22  95% C.I. (1.02  ;  1.76) 

Minim 30.3 32.2  Abaterea standard  0.99 

Maxim 43.4 45.1  
Test t 

dependent bilateral 

t p 

Amplitudine 13.1 12.9  7.641 <0.001 

Coef. variabilitate 8.4% 7.9%  Mărime efect   1.39 

 

 

 

 

Figura 20. Reprezentarea grafică a 

mediilor testărilor inițială și finală 

pentru masa musculară 

 

 

 

Procentul mediu al masei 

musculare a crescut cu 1.39 % 

(3.5%), de la 39.27 la testarea inițială, la 40.66  la testarea finală. Diferenţa mediilor se află 

în intervalul de încredere (1.02  ;  1.76). Dispersia rezultatelor este omogenă în cazul ambelor 

testări.  

Conform testului t, creşterea masei musculare medii este semnificativă statistic, 

p<0.001 < 0.05 pentru t = 7.641 și df = 29. Indicele de mărime a efectului indică o diferență 

foarte mare între cele două medii. Graficele cu valorile medii determinate la cele două testări 

reprezentând rezultatele studenților grupei experiment sunt prezentate în fig. 20. 

 

Tabelul 36. Sinteza rezultatelor obținute la masa musculară 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

1.39 3.5% foarte mare semnificativă statistic se respinge 

 

Greutatea corporală  

Tabelul 37. Indicatori statistici pentru greutatea corporală 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 78.91 77.26  Diferență medii  -1.65 

Mediana 76.20 75.15  Progres realizat  -164.7% 

Abaterea std. 10.31 9.33  95% C.I. (-2.31  ;  -0.98) 

Minim 65.3 65.2  Abaterea standard  1.79 

Maxim 101.1 97.0  
Test t 

dependent bilateral 

t p 

Amplitudine 35.8 31.8  5.051        <0.001 

Coef. variabilitate 13.1% 12.1%  Mărime efect  0.92 
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Figura 21. Reprezentarea grafică a 

mediilor testărilor inițială și finală pentru 

greutatea corporală 

 

 

 

Greutatea corporală medie  a scăzut 

cu 1.65 kg (2.09%), de la 78.91 la testarea 

inițială, la 77.26 kg la testarea finală. 

Diferenţa mediilor se găseşte  în intervalul 

(-2.31  ;  -0.98) ȋn 95% din cazuri. Rezultatele realizate sunt omogen dispersate în cazul 

ambelor testări.                                                       

Scăderea greutăţii medii la finalul perioadei de pregtire este semnificativă statistic, 

p<0.001 < 0.05 pentru t = 5.051 și df = 29, potrivit testului t. Indicele de mărime a efectului 

indică o diferență foarte mare între cele două medii. Graficele cu valorile medii determinate 

la cele două testări ale sportivilor grupei experiment sunt prezentate în fig. 21. 

 

Tabelul 38. Sinteza rezultatelor obținute la greutatea corporală 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-1.65 164.7% foarte mare semnificativă statistic se respinge 

 

8.1.2. Rezultatele obținute de grupa de control 

 

Indicele masei corporale  

Tabelul 39. Indicatori statistici pentru indicele masei corporale 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 24.61 24.62  Creșterea medie  0.01 

Mediana 24.40 24.48  Progres realizat  0.0% 

Abaterea std. 3.63 3.55  95% C.I. (-0.14  ;  0.16) 

Minim 16.9 16.7  Abaterea standard  0.39 

Maxim 33.1 32.5  
Test t 

dependent bilateral 

t p 

Amplitudin 16.2 15.8  0.141 0.889 

Coef. variabilitate 14.7% 14.4%  Mărime efect  0.03 

 

 

 

Figura 22. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru indicele masei 

corporale 

 

 

Indicele mediu al masei corporale, la 

grupa de control, a crescut cu 0.01 kg/m2 (0.0%), 

de la 24.61 la testarea inițială, la 24.62 kg/m2 la 

testarea finală. Diferenţa mediilor se găseşte  în 
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intervalul (-0.14  ;  0.16) ȋn 95% din cazuri. Dispersia rezultatelor este omogenă în cazul 

ambelor testări.  

Creşterea indicelui mediu al masei corporale este nesemnificativă statistic, p = 0.889 

>0.05 pentru t = 0.141 și df = 29, potrivit test t. Indicele de mărime a efectului indică o 

diferență foarte mică între cele două medii. Ȋn fig. 22, sunt prezentate grafic valorile medii 

determinate la cele două testări ale studenților grupei de control.   

 

Tabelul 40. Sinteza rezultatelor obținute la indicele masei corporale 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.01 0.0% foarte mică nesemnificativă statistic se acceptă 

 

Masa musculară  

Tabelul 41. Indicatori statistici pentru masa musculară 

Indicatori 

statistici 
T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 39.22 39.26  Creșterea medie  0.04 

Mediana 39.10 39.15  Progres realizat  0.1% 

Abaterea std. 3.76 3.60  95% C.I. (-0.24  ;  0.32) 

Minim 31.7 32.9  Abaterea standard  0.74 

Maxim 46.8 46.9  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 15.1 14.0  0.297 0.769 

Coef. 

variabilitate 
9.6% 9.2%  Mărime efect   0.05 

 

 

 

 

Figura 23. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru masa 

musculară 

 

 

Procentul mediu al masei musculare, la 

grupa de control, a crescut cu 0.04 % (0.1%), de 

la 39.22 la testarea inițială, la 39.26 % la testarea finală. Cu o încredere de 95% diferenţa 

mediilor se află în intervalul (-0.24  ;  0.32). Rezultatele realizate sunt omogen dispersate în 

cazul ambelor testări.           

Conform testului t, creşterea medie a masei musculare la finalul perioadei de 

pregătire este nesemnificativă statistic, p = 0.769 >0.05 pentru t = 0.297 și df = 29. Indicele 

de mărime a efectului indică o diferență foarte mică între cele două medii.  

Valorile medii determinate la cele două testări ale studenților sunt redate grafic în 

fig. 23.  

 

Tabelul 42. Sinteza rezultatelor obținute la masa musculară 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.04 0.1% foarte mică nesemnificativă statistic se acceptă 
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Greutatea corporală  

Tabelul 43. Indicatori statistici pentru greutatea corporală 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 78.89 78.92  Creșterea medie  0.03 

Mediana 77.30 77.05  Progres realizat  0.0% 

Abaterea std. 13.23 12.93  95% C.I. (-0.44  ;  0.50) 

Minim 56.5 55.8  Abaterea standard  1.27 

Maxim 111.9 109.0  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 55.4 53.2  0.129 0.898 

Coef. variabilitate 16.8% 16.4%  Mărime efect  0.02 

 

 

 

Figura 24. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru greutatea 

corporală 

 

 

Greutatea corporală, la grupa de 

control, a crescut cu 0.03 kg (0.0%), de la 78.89 

la testarea inițială, la 78.92 kg la testarea finală. 

Diferenţa mediilor se află în intervalul de 

încredere (-0.44  ;  0.50).                                                                              

Dispersia datelor este relativ omogenă la ambele testări.                                                          

Potrivit testului t, creşterea greutăţii corporale medii la testarea finală este 

nesemnificativă statistic, p = 0.898 >0.05 pentru t = 0.129 și df = 29. Mărimea efectului arată 

o diferență foarte mică între cele două medii. Valorile medii determinate la cele două testări 

sunt redate grafic în fig. 24.    

Tabelul 44. Sinteza rezultatelor obținute la greutatea corporală 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.03 0.0% foarte mică nesemnificativă statistic se acceptă 

 

8.1.3. Analiza comparativă a rezultatelor: grupa experiment vs grupa de   

control 

 

Indicele masei corporale  

Tabelul 45. Indicatori statistici comparativi pentru indicele masei corporale 

Indicatori statistici Experiment Control  Diferență medii (E-C) -0.40 

Media 24.24 24.64  Diferență medii (%) 1.6% 

Mediana 23.35 24.50  TESTE STATISTICE 

Abatere standard 3.24 3.54  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Minim 19.7 16.7  0.734 neegale 

Maxim 32.3 32.5  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 12.6 15.8  0.449 0.655 

Coef. Variație 13.4% 6.8%  Mărime efect   0.12 
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Indicele mediu al masei corporale este mai mic la grupa de experiment cu 0.40 kg/m2 

(1.6%). Mediile celor două grupe sunt 24.24 la experiment, respectiv 24.64 kg/m2 la control. 

Cele două eşantioane au dispersii neegale, Sig=0.734>0.05 conform testului Levene.   

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, p=0.655>0.05 pentru t=0.449 și df=58.  

Indicele de mărime a efectului arată că diferența mediilor celor două grupe este foarte 

mică. Valorile medii și rezultatele realizate de studenții celor două grupe la testările finale 

sunt redate grafic în fig. 25.  

      

Tabelul 46. Sinteza rezultatelor obținute de cele două grupe la indicele masei corporale 

Diferență medii (E-C) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

-0.40 (1.6%) nesemnificativă statistic foarte mică se acceptă 

 

 

 

 

Figura 25. Analiza comparativă a 

rezultatelor pentru indicele masei 

corporale: grupa experiment vs 

grupa de control 

 

 

 

 

Masa musculară  

Tabelul 47. Indicatori statistici comparativi pentru masa musculară 

Indicatori statistici Experiment Control  Diferență medii (E-C) 1.40 

Media 40.66 39.26  Diferență medii (%) 3.4% 

Mediana 41.90 39.15  TESTE STATISTICE 

Abatere standard 3.22 3.60  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Minim 32.2 32.9  0.464 neegale 

Maxim 45.1 46.9  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 12.9 14.0  1.589 0.117 

Coef. Variație 7.9% 6.8%  Mărime efect   0.41 

 

Procentul mediu de masă musculară este mai mare la grupa de experiment cu 1.40 % 

(3.4%). Mediile celor două grupe sunt 40.66 la experiment, respectiv 39.26 % la control. 

Cele două eşantioane au dispersii neegale, Sig=0.464>0.05 conform testului Levene.   

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, p=0.117>0.05 pentru t=1.589 și df=57. Indicele de mărime a 

efectului arată că diferența mediilor celor două grupe este mică spre mijlocie. Ȋn fig. 26, sunt 

reprezentate grafic mediile și rezultatele realizate de studenții celor două grupe la testările 

finale.   

Tabelul 48. Sinteza rezultatelor obținute de cele două grupe la masa musculară 

Diferență medii (E-C) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

1.40 (3.4%) nesemnificativă statistic mică spre mijlocie se acceptă 

 



 

 

49 

 

 

 

 

 

Figura 26. Analiza 

comparativă a rezultatelor 

pentru masa musculară: 

grupa experiment vs grupa de 

control 

 

 

 

 

Greutatea corporală  

Tabelul 49. Indicatori statistici comparativi pentru greutatea corporală 

Indicatori statistici Experiment Control  Diferență medii (E-C) -1.66 

Media 77.26 78.92  Diferență medii (%) 2.1% 

Mediana 75.15 77.05  TESTE STATISTICE 

Abatere standard 9.33 12.93  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Minim 65.2 55.8  0.144 neegale 

Maxim 97.0 109.0  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 31.8 53.2  0.570 0.571 

Coef. Variație 12.1% 6.8%  Mărime efect   0.15 

 

Greutatea corporală medie este mai mică la grupa de experiment cu 1.66 kg (2.1%). 

Mediile celor două grupe sunt 77.26 la experiment, respectiv 78.92 kg la control. Cele două 

eşantioane au dispersii neegale, Sig=0.144>0.05 potrivit testului Levene.  

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, p=0.571>0.05 pentru t=0.570 și df=53. Indicele de mărime a 

efectului indică o diferență foarte mică ȋntre mediile celor două grupe. Graficul din fig. 27 

prezintă mediile și rezultatele realizate de studenții celor două grupe la testările finale.  

      

Tabelul 50. Sinteza rezultatelor obținute de cele două grupe la greutatea corporală 

Diferență medii (E-C) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

-1.66 (2.1%) nesemnificativă statistic foarte mică se acceptă 

 

 

 

 

Figura 27. Analiza 

comparativă a rezultatelor 

pentru greutatea corporală: 

grupa experiment vs grupa de 

control 
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8.2. Testul de agilitate Illinois 

8.2.1. Rezultatele obținute de grupa experiment 

 

Testul Illinois  

Tabelul 51. Indicatori statistici pentru Testul Illinois 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 17.49 16.99  Diferență medii  -0.50 

Mediana 17.40 16.90  Progres realizat  2.8% 

Abaterea std. 1.45 0.89  95% C.I. (-0.89  ;  -0.10) 

Minim 15.5 15.3  Abaterea standard  1.05 

Maxim 23.4 19.2  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 7.9 3.9  2.564 0.016 

Coef. variabilitate 8.3% 5.2%  Mărime efect   0.47 

   

 

 

Figura 28. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru Testul 

Illinois 

 

 

Timpul mediu la testul Illinois a scăzut 

cu 0.50 sec (2.8%), de la 17.49 la testarea 

inițială, la 16.99 sec la testarea finală. Cu o 

încredere de 95% diferenţa mediilor se află în 

intervalul (-0.89  ;  -0.10). Dispersia rezultatelor este omogenă în cazul ambelor testări.        

Scăderea timpului mediu la sfârşitul perioadei de pregătire a grupei experiment este 

semnificativă statistic, p = 0.016 < 0.05 pentru t = 2.564 și df = 29. Mărimea efectului arată 

o diferență mică spre mijlocie între cele două medii. Valorile medii determinate la cele două 

sunt redate grafic în fig. 28.    

Tabelul 52. Sinteza rezultatelor obținute la Testul Illinois 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-0.50 2.8% mică spre mijlocie semnificativă statistic se respinge 

 

8.2.2. Rezultatele obținute de grupa de control 

 

Testul Illinois  

Tabelul 53. Indicatori statistici pentru Testul Illinois 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 17.53 17.48  Scăderea medie  -0.05 

Mediana 17.50 17.35  Progres realizat  0.3% 

Abaterea std. 0.84 0.87  95% C.I. (-0.10  ;  0.00) 

Minim 16.0 15.9  Abaterea standard  0.12 

Maxim 19.4 9.4  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 3.4 3.5  2.236 0.033 

Coef. variabilitate 4.8% 5.0%  Mărime efect   0.41 
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Figura 29. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru Testul 

Illinois 

 

 

La testul Illinois timpul mediu, la grupa 

de control, a scăzut cu 0.05 sec (0.3%), de la 

17.53 la testarea inițială, la 17.48 sec la testarea 

finală. Cu o încredere de 95% diferenţa 

mediilor se află în intervalul (-0.10  ;  0.00).                                                                          

Dispersia rezultatelor este omogenă în cazul ambelor testări.          

Conform testului de semnificaţie t, scăderea timpului mediu  la sfârşitul perioadei de 

pregătire este semnificativă statistic, p = 0.033 < 0.05 pentru t = 2.236 și df = 29.  

Indicele de mărime a efectului indică o diferență mică spre mijlocie între cele două 

medii. Graficele cu valorile medii determinate la cele două testări sunt prezentate în fig. 29. 

 

Tabelul 54. Sinteza rezultatelor obținute la Testul Illinois 

 

          8.2.3. Analiza comparativă a rezultatelor: grupa experiment vs grupa de control 

 

Testul Illinois  

Tabelul 55. Indicatori statistici comparativi pentru Testul Illinois  

Indicatori 

statistici 
Experiment Control  Diferență medii (C-E) -0.49 

Media 16.99 17.48  Diferență medii (%) 2.9% 

Mediana 16.90 17.35  TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 
0.89 0.87  

Test Levene 
Sig. Dispersii 

Minim 15.3 15.9  0.819 neegale 

Maxim 19.2 19.4  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 3.9 3.5  2.152 0.036 

Coef. Variație 5.2% 6.8%  Mărime efect   0.56 

 

Timpul mediu realizat la testul Illinois este mai mic la grupa experimentală cu 0.49 

sec (2.9%). Mediile celor două grupe sunt 16.99 la experiment, respectiv 17.48 sec la control. 

Cele două eşantioane au dispersii neegale, Sig=0.819>0.05 potrivit testului Levene.   

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este 

semnificativă statistic, p=0.036<0.05 pentru t=2.152 și df=58. 

 Indicele de mărime a efectului arată că diferenţa mediilor aferente celor două grupe 

este mijlocie spre mare. Mediile și rezultatele realizate de studenții celor două grupe la 

testările finale sunt redate grafic în fig. 82.  

     

Tabelul 56. Sinteza rezultatelor obținute de cele două grupe la Testul Illinois 

Diferență medii (E-C) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

-0.49 (2.9%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-0.05 0.3% mică spre mijlocie semnificativă statistic se respinge 
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Figura 30. Analiza 

comparativă a rezultatelor 

pentru Testul Illinois: 

grupa experiment vs grupa  

control 

 

 

 

 

 

8.3. Testul de săritură verticală (Sargent Jump) 

8.3.1. Rezultatele obținute de grupa experiment 

 

Testul Sargent  

Tabelul 57. Indicatori statistici pentru Testul Sargent  

Indicatori statistici     T.I.    T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 48.30 50.30  Diferență medii  2.00 

Mediana 50.00 50.00  Progres realizat  4.1% 

Abaterea std. 6.53 7.14  95% C.I. (1.20  ;  2.80) 

Minim 35 35  Abaterea standard  2.15 

Maxim 65 65  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 30 30  5.096 <0.001 

Coef. variabilitate 13.5% 14.2%  Mărime efect   .93 

 

 

 

Figura 31. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru Testul 

Sargent 

 

 

La testul Sargent jump detenta medie a 

crescut cu 2 cm (4.1%), de la 48.30 la testarea 

inițială, la 50.30 cm la testarea finală. Diferenţa 

mediilor se găseşte în intervalul (1.20 ; 2.80) ȋn 

95% din cazuri.                                              Dispersia 

rezultatelor este omogenă în cazul ambelor testări. Conform testului t, creşterea detentei la 

încheierea perioadei de pregătire este semnificativă statistic, p<0.001 < 0.05 pentru t = 5.096 

și df = 29. Indicele de mărime a efectului arată o diferență foarte mare între cele două medii. 

Graficele cu valorile medii determinate la cele două testări sunt prezentate în fig. 31. 

  

Tabelul 58. Sinteza rezultatelor obținute la Testul Sargent 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

2.00 4.1% foarte mare semnificativă statistic se respinge 
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8.3.2. Rezultatele obținute de grupa de control 

 

Testul Sargent  

Tabelul 59. Indicatori statistici pentru Testul Sargent  

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 43.23 44.20  Creșterea medie  0.97 

Mediana 43.50 45.00  Progres realizat  2.2% 

Abaterea std. 5.61 5.83  95% C.I. (0.57  ;  1.36) 

Minim 33 35  Abaterea standard  1.07 

Maxim 58 60  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 25 25  4.966 <0.001 

Coef. variabilitate 13.0% 13.2%  Mărime efect  0.91 

 

 

Figura 32. Reprezentarea grafică a 

mediilor testărilor inițială și finală pentru Testul 

Sargent 

 

La testul Sargent jump detenta medie, la 

grupa de control, a crescut cu 0.97 cm (2.2%), de 

la 43.23 la testarea inițială, la 44.20 cm la testarea 

finală. Diferenţa mediilor se găseşte  în intervalul 

(0.57  ;  1.36) ȋn 95% din cazuri.                    

Rezultatele realizate sunt omogen 

dispersate în cazul ambelor testări. Creşterea detentei la încheierea perioadei de pregătire 

este semnificativă statistic, p=0.001 < 0.05 pentru t = 4.966 și df = 29, potrivit rezultatelor 

testului t. Indicele de mărime a efectului indică o diferență mare spre foarte mare între cele 

două medii. Graficele cu valorile medii determinate la cele două testări de către studenții 

grupei de control sunt prezentate în fig. 32.  

 

Tabelul 60. Sinteza rezultatelor obținute la Testul Sargent 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.97 2.2% mare spre foarte mare semnificativă statistic se respinge 

 

           8.3.3. Analiza comparativă a rezultatelor: grupa experiment vs grupa de 

control 

 

Testul Sargent  

Tabelul 61. Indicatori statistici comparativi pentru Testul Sargent  

Indicatori statistici Experiment Control  Diferență medii (C-E) 6.10 

Media 50.30 44.20  Diferență medii (%) 12.1% 

Mediana 50.00 45.00  TESTE STATISTICE 

Abatere standard 7.14 5.83  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Minim 35 35  0.203 neegale 

Maxim 65 60  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 30 25  3.622 < 0.001 

Coef. Variație 14.2% 6.8%  Mărime efect   0.94 
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La testul Sargent valoarea medie a detentei este mai mare la grupa de experiment cu 

6.10 cm (12.1%). Mediile celor două grupe sunt 50.30 la experiment, respectiv 44.20 cm la 

control. Cele două eşantioane au dispersii neegale, Sig=0.203>0.05 conform testului Levene.  

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este 

semnificativă statistic, p=0.001<0.05 pentru t=3.622 și df=56. Indicele de mărime a efectului 

arată că diferenţa mediilor este foarte mare.  

Ȋn fig. 33 sunt prezentate grafic mediile și rezultatele realizate de studenții celor două 

grupe la testările finale.   

 

Tabelul 62. Sinteza rezultatelor obținute de cele două grupe la Testul Sargent 

Diferență medii (E-C) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

6.10 (12.1%) nesemnificativă statistic foarte mare se acceptă 

 

 

 

 

Figura 33. Analiza 

comparativă a rezultatelor 

pentru Testul Sargent: 

grupa experiment vs grupa 

de control 

 

 

 

 

8.4. Testul  „YO-YO Intermittent nivel 1” 

8.4.1. Rezultatele obținute de grupa experiment 

 

Viteza aerobă maximală  

Tabelul 63. Indicatori statistici pentru viteza aerobă maximală 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 14.48 14.67  Diferență medii  0.19 

Mediana 14.00 14.00  Progres realizat  1.3% 

Abaterea std. 0.90 1.05  95% C.I. (0.06  ;  0.31) 

Minim 13.5 13.5  Abaterea standard  0.33 

Maxim 16.5 16.5  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 3.0 3.0  3.003 0.005 

Coef. variabilitate 6.2% 7.2%  Mărime efect   0.55 

 

 

Figura 34. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru viteza aerobă 

maximală 

 

La testul Yo-Yo intermitent valoarea 

medie pentru viteza aerobă maximală a crescut 

cu 0.19 km/h (1.3%), de la 14.48 la testarea 
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inițială, la 14.67 km/h la testarea finală. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află în 

intervalul (0.06  ;  0.31).                                               

Dispersia datelor este omogenă ȋn cazul ambelor testări.  

Conform testului t dependent, creşterea vitezei aerobe maximale medii realizată de 

studenții grupei experiment la finalul perioadei de pregătire este semnificativă statistic, p = 

0.005 < 0.05 pentru t = 3.003 și df = 29.  

Indicele de mărime a efectului indică o diferență mijlocie spre mare între cele două 

medii. Valorile medii determinate la cele două testări sunt redate grafic în fig. 34. 

 

Tabelul 64. Sinteza rezultatelor obținute la viteza aerobă maximală 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.19 1.3% mijlocie spre mare semnificativă statistic se respinge 

 

Capacitatea aerobă maximală  

Tabelul 65. Indicatori statistici pentru capacitatea aerobă maximală 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 43.65 44.23  Diferență medii  0.58 

Mediana 42.10 42.19  Progres realizat  1.3% 

Abaterea std. 3.98 4.22  95% C.I. (0.40  ;  0.76) 

Minim 39.42 39.68  Abaterea standard  0.48 

Maxim 52.19 52.89  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 12.77 13.21  6.536 <0.001 

Coef. variabilitate 9.1% 9.5%  Mărime efect   1.19 

 

 

 

Figura 35. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru capacitatea 

aerobă maximală 

 

 

Valoarea medie pentru capacitatea 

aerobă maximală la testul Yo-Yo intermitent a 

crescut cu 0.58 ml/min (1.3%), de la 43.65 la 

testarea inițială, la 44.23 ml/min la testarea 

finală. Diferenţa mediilor se găseşte  în 

intervalul de ȋncredere (0.40 ; 0.76). Rezultatele sunt omogen dispersate în cazul ambelor 

testări. 

Conform testului de semnificaţie t, creşterea capacităţii aerobe maximale medii 

realizată de studenții grupei experiment după perioada de pregătire este semnificativă 

statistic, p<0.001 < 0.05 pentru t = 6.536 și df = 29. Mărimea efectului arată o diferență 

foarte mare între cele două medii.  

Graficele cu valorile medii determinate la cele două testări sunt prezentate în fig. 35. 

  

Tabelul 66. Sinteza rezultatelor obținute pentru capacitatea aerobă maximală 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.58 1.3% foarte mare semnificativă statistic se respinge 
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8.4.2. Rezultatele obținute de grupa de control 

 

Viteza aerobă maximală  

Tabelul 67. Indicatori statistici pentru viteza aerobă maximală 

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 14.35 14.30  Scăderea medie  -0.05 

Mediana 14.00 14.00  Progres realizat  0.3% 

Abaterea std. 0.96 0.94  95% C.I. (-0.11  ;  0.01) 

Minim 13.5 13.5  Abaterea standard  0.15 

Maxim 16.5 16.5  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 3.0 3.0  1.795 0.083 

Coef. variabilitate 6.7% 6.6%  Mărime efect   0.33 

 

 

 

Figura 36. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru viteza aerobă 

maximală 

 

 

Media vitezei aerobe maximale, la testul 

Yo-Yo intermitent, la grupa de control, a scăzut 

cu 0.05 km/h (0.3%), de la 14.35 la testarea 

inițială, la 14.30 km/h la testarea finală. Cu o 

încredere de 95% diferenţa mediilor se află în 

intervalul (-0.11  ;  0.01).                  

Dispersia rezultatelor este omogenă în cazul ambelor testări. Conform testului t 

dependent, scăderea vitezei aerobe maximale medii realizată de studenții grupei de control 

la finalul perioadei de pregătire este nesemnificativă statistic, p = 0.083 >0.05 pentru t = 

1.795 și df = 29.  

Indicele de mărime a efectului indică o diferență mică spre mijlocie între cele două 

medii. Graficele cu valorile medii determinate la cele două testări sunt prezentate în fig. 36. 

 

Tabelul 68. Sinteza rezultatelor obținute pentru viteza aerobă maximală 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-0.05 0.3% mică spre mijlocie nesemnificativă statistic se acceptă 

 

Capacitatea aerobă maximală  

Tabelul 69. Indicatori statistici pentru capacitatea aerobă maximală  

Indicatori statistici T.I. T.F.  Indicatori statistici Diferenţe T.F.-T.I. 

Media 42.85 42.69  Scăderea medie  -0.16 

Mediana 40.51 40.41  Progres realizat  0.4% 

Abaterea std. 3.80 3.74  95% C.I. (-0.27  ;  -0.05) 

Minim 39.4 39.1  Abaterea standard  0.30 

Maxim 50.9 50.0  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 11.5 10.9  2.991 0.006 

Coef. variabilitate 8.9% 8.8%  Mărime efect   0.55 
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Figura 37. Reprezentarea grafică a mediilor 

testărilor inițială și finală pentru capacitatea 

aerobă maximală 

 

 

Valoarea medie a capacităţii aerobe maxime, 

la testul Yo-Yo intermitent, la grupa de control, a 

scăzut cu 0.16 ml/min (0.4%), de la 42.85 la testarea 

inițială, la 42.69 ml/min la testarea finală. Diferenţa 

mediilor se găseşte  în intervalul (-0.27  ;  -0.05) ȋn 95% din cazuri.                                                                      

Rezultatele realizate sunt omogen dispersate în cazul ambelor testări. Scăderea medie 

a capacităţii aerobe maximale realizată de studenți la testarea finală este semnificativă 

statistic, p = 0.006 < 0.05 pentru t = 2.991 și df = 29. 

 Mărimea efectului arată o diferență mijlocie spre mare între cele două medii. 

Valorile medii determinate la cele două testări sunt redate grafic în fig. 37. 

 

Tabelul 70. Sinteza rezultatelor obținute la capacitatea aerobă maximală 

Diferență medii Progres Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-0.16 0.4% mijlocie spre mare semnificativă statistic se respinge 

 

          8.4.3. Analiza comparativă a rezultatelor: grupa experiment vs grupa de control 

 

Viteza aerobă maximală  

Tabelul 71. Indicatori statistici comparativi pentru viteza aerobă maximală  

Indicatori statistici Experiment Control  Diferență medii (E-C) 0.37 

Media 14.67 14.30  Diferență medii (%) 2.5% 

Mediana 14.00 14.00  TESTE STATISTICE 

Abatere standard 1.05 0.94  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Minim 13.5 13.5  0.276 neegale 

Maxim 16.5 16.5  
Test t independent 

bilateral 

    t     p 

Amplitudine 3.0 3.0  1.421 0.161 

Coef. Variație 7.2% 6.8%  Mărime efect   0.37 

 

La testul Yo-Yo intermitent viteza aerobă maximală medie este mai mare la grupa 

de experiment cu 0.37 km/h (2.5%). Mediile corespunzătoare celor două grupe sunt 14.67 la 

experiment, respectiv 14.30 km/h la control. Cele două eşantioane au dispersii neegale, 

Sig=0.276>0.05 conform testului Levene. 

 Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, p=0.161>0.05 pentru t=1.421 și df=57. Indicele de mărime a 

efectului arată că diferența mediilor este mică spre mijlocie. Mediile și rezultatele realizate 

de studenții celor două grupe la testările finale sunt redate grafic în fig. 38.  

 

Tabelul 72. Sinteza rezultatelor obținute de cele două grupe la viteza aerobă maximală 

Diferență medii (E-C) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

0.37 (2.5%) nesemnificativă statistic mică spre mijlocie se acceptă 
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Figura 38. Analiza comparativă 

a rezultatelor pentru viteza 

aerobă maximală: grupa 

experiment vs grupa de control 

 

 

 

 

Capacitatea aerobă maximală  

Tabelul 73. Indicatori statistici comparativi pentru capacitatea aerobă maximală  

Indicatori statistici Experiment Control  Diferență medii (E-C) 1.54 

Media 44.23 42.69  Diferență medii (%) 3.5% 

Mediana 42.19 40.41  TESTE STATISTICE 

Abatere standard 4.22 3.74  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Minim 39.7 39.1  0.460 neegale 

Maxim 52.9 50.0  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 13.2 10.9  1.496 0.140 

Coef. Variație 9.5% 6.8%  Mărime efect  0.39 

 

Media volumului maxim de oxigen la testul Yo-Yo intermitent este mai mare la 

grupa de experiment cu 1.54 ml/min (3.5%). Mediile celor două grupe sunt 44.23 la 

experiment, respectiv 42.69 ml/min la control. Cele două eşantioane au dispersii neegale, 

Sig=0.460>0.05 potrivit testului Levene.  

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, p=0.140>0.05 pentru t=1.496 și df=57. Mărimea efectului arată o 

diferenţă mică spre mijlocie. Valorile medii și rezultatele realizate de studenți la testările 

finale sunt redate grafic în fig. 109. 

   

Tabelul 74. Sinteza rezultatelor obținute de cele două grupe la capacitatea aerobă maximală  

Diferență medii (E-C) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

1.54 (3.5%) nesemnificativă statistic mică spre mijlocie se acceptă 

 

 

 

 

 

Figura 39. Analiza comparativă a 

rezultatelor pentru capacitatea 

aerobă maximală: grupa 

experiment vs grupa de control 
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8.5. Chestionarului 16 P.F. - R.B. Catell, D.R. Sanders, G. Stice 

 

8.5.1.  Rezultatele obținute de grupa experiment, grupa de control și analiza 

comparativă  grupa experiment vs grupa de control 

  

Factorii primari ai personalităţii 

Factor A – Ciclotomie versus schizofrenie 

 

Tabelul 75. Indicatori statistici pentru Factorul A 

Indicatori statistici Grafice - Valori medii 

Experiment (T.I. - T.F.)  

 

  
 

Medie ± ab.std - inițial 5.67 ± 1.49  

Medie ± ab.std - final 6.30 ± 1.47  

Diferență medii 0.63  

95% Interval I.-dif. medii (0.45 ; 0.82)  

Coeficient variație (TI ; TF) 26.4% ;  23.3%  

Valoare t dependent 7.08  

Valoare p 0.000 
Figura 40. Indicatori statistici comparativi 

– grupa experiment 

Mărime efect 1.29  

Control (T.I. - T.F.)   
 

  
 

Medie ± ab.std - TI 5.37 ± 2.04  

Medie ± ab.std - TF 5.57 ± 1.94  

Diferență medii 0.20  

95% Interval I.-dif. medii (0.05 ; 0.35)  

Coeficient variație (TI ; TF) 38.1% ;  34.9%  

Valoare t dependent 2.69  

Valaore p 0.012 
Figura 41. Indicatori statistici comparativi 

– grupa de control 

Mărime efect 0.49  

Experiment-Control (T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std -Exp. 6.30 ± 1.47  

Medie ± ab.std - Ctrl. 5.57 ± 1.94  

Diferență medii 0.73  

95% Interval I.-dif. medii (-0.23 ; 1.70)  

Coeficient variație (E ; C) 23.3% ;  34.9%  

Valoare t independent 1.65  

Valoare p 0.105 

Figura 42. Indicatori statistici 

comparativi: grupa experiment vs grupa 

de control 
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Priml test Al doilea testPrimul test

5.37 5.57
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INTERPRETARE 

 

Grupa experiment 

A - Ciclotimie-schizofrenie - scorul mediu a crescut la al doilea test al grupei 

experiment cu 0.63 de la 5.67 la 6.30. Diferența este semnificativ statistic, pragul de 

semnificație p<0.001<0.05, pentru t=7.08.  

Valoarea medie (6.30) pentru acest factor indică o personalitate amabilă, plăcută, 

ȋncrezătoare, cu caracter bun. Dispersia scorurilor este relativ omogenă la ambele testări. 

Mărimea efectului (1.29) arată o diferenţă foarte mare între cele două medii. Graficul 

valorilor medii este redat în fig. 40.  

Grupa de control 

A - Ciclotimie-schizofrenie - La al doilea test al grupei de control, scorul mediu a 

crescut cu 0.20 de la 5.37 la 5.57. Diferența este semnificativă statistic, pragul de 

semnificație p=0.012<0.05, pentru t=2.69. Dispersia scorurilor este neomogenă la ambele 

testări. Indicele de mărime a efectului (0.49) arată o diferenţă mică spre mijlocie între cele 

două medii. Mediile celor două grupe sunt reprezentate grafic în fig. 41. 

Grupa experiment vs Grupa de control 

Factorul A - Ciclotimie-schizofrenie - diferența dintre scorul mediu al grupei 

experiment și cel al grupei de control la al doilea test de personalitate, este de 0.73. Cele 

două eşantioane au dispersii egale conform testului Levene. 

 Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, p=0.105>0.05 pentru t=1.65 și df=58. Mărimea efectului (0.43) 

arată o diferenţă mică spre mijlocie între cele două medii. Valorile medii corespunzătoare 

celor două grupe sunt ilustrate grafic în fig. 42.   

 

Factor C - Stabilitate emoțională versus tendinţa la manifestări nevrotice ȋn 

general 

 

Tabelul 76. Indicatori statistici pentru Factorul C 

Indicatori statistici Grafice - Valori medii 

Experiment (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - inițial 8.37 ± 1.67  

Medie ± ab.std - final 8.97 ± 1.30  

Diferență medii 0.60  

95% Interval I.-dif. medii (0.39 ; 0.81)  

Coeficient variație (TI ; TF) 20.0% ;  14.5%  

Valoare t dependent 5.83  

Valoare p <0.001 
Figura 43. Indicatori statistici  

comparativi – grupa experiment 

Mărime efect 1.07  

Control (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - TI 8.07 ± 1.28  

Medie ± ab.std - TF 8.20 ± 1.32  

Diferență medii 0.13  

95% Interval I.-dif. medii (-0.03 ; 0.30)  

Coeficient variație (TI ; TF) 15.9% ;  16.1%  

8.37 8.97
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Valoare t dependent 1.68  

Valoare p 0.103 
Figura 44. Indicatori statistici  

comparativi – grupa de control 

Mărime efect 0.31  

Experiment-Control (T.F.)   
 

  
 

Medie ± ab.std -Exp. 8.97 ± 1.30  

Medie ± ab.std - Ctrl. 8.20 ± 1.32  

Diferență medii 0.77  

95% Interval I.-dif. medii (0.07 ; 1.46)  

Coeficient variație (E ; C) 14.5% ;  16.1%  

Valoare t independent 2.26  

Valoare p 0.027 

Figura 45. Indicatori statistici 

comparativi: grupa experiment vs grupa 

de control 

Mărime efect 0.58        

 

INTERPRETARE 

 

Grupa experiment  

Factorul C - Stabilitate emoțională - tendință la manifestari nevrotice în general - 

scorul mediu, a crescut la al doilea test al grupei experiment cu 0.60 de la 8.37 la 8.97. 

Diferența este semnificativ statistic, pragul de semnificație p<0.001<0.05, pentru t=5.83. 

Valoarea medie (8.97) pentru acest factor indică o personalitate cu caracter stabil emoțional, 

calmă, realistă. 

 Dispersia scorurilor este relativ omogenă la prima testare şi omogenă la a doua. 

Indicele de mărime a efectului (1.07) arată o diferenţă foarte mare între cele două medii. 

Graficul valorilor medii este redat în fig. 43.   

Grupa de control  

Scorul mediu pentru factorul C a crescut la al doilea test al grupei de control cu 0.13 

de la 8.07 la 8.20. Diferența este nesemnificativă statistic, pragul de semnificație 

p=0.103>0.05, pentru t=1.68. Scorurile sunt dispersate relativ omogen la ambele testări. 

Indicele de mărime a efectului (0.31) arată o diferenţă mică spre mijlocie între cele două 

medii. Mediile celor două grupe sunt reprezentate grafic în fig. 44.  

Grupa experiment vs Grupa de control 

Diferența dintre scorul mediu al grupei experiment și cel al grupei de control la al 

doilea test de personalitate pentru factorul C este egală cu 0.77. Cele două eşantioane au 

dispersii egale potrivit testului Levene.   

Testul t independent pentru dispersii egale indică o diferență a mediilor semnificativă 

statistic, p=0.027<0.05 pentru t=2.26 și df=58. Mărimea efectului (0.58) arată o diferenţă 

mijlocie spre mare între cele două medii. 

Valorile medii corespunzătoare celor două grupe sunt ilustrate grafic în fig. 45. 
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Factor L - Sensibilitate emoţională versus asprimea maturităţii 

 

Tabelul 77. Indicatori statistici pentru Factorul L 

Indicatori statistici Grafice - Valori medii 

Experiment (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - inițial 3.73 ± 2.03  

Medie ± ab.std - final 3.00 ± 1.86  

Diferență medii -0.73  

95% Interval I.-dif. medii (-0.90 ; -0.57)  

Coeficient variație (TI ; TF) 54.5% ;  61.9%  

Valoare t dependent 8.93  

Valoare p <0.001 
Figura 46. Indicatori statistici 

 comparativi – grupa experiment 

Mărime efect 1.63  

Control (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - TI 3.67 ± 2.07  

Medie ± ab.std - TF 3.60 ± 2.01  

Diferență medii -0.07  

95% Interval I.-dif. medii (-0.16 ; 0.03)  

Coeficient variație (TI ; TF) 56.5% ;  55.8%  

Valoare t dependent 1.44  

Valoare p 0.161 
Figura 47. Indicatori statistici  

comparativi – grupa de control 

Mărime efect 0.26               

Experiment-Control (T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std -Exp. 3.00 ± 1.86  

Medie ± ab.std - Ctrl. 3.60 ± 2.01  

Diferență medii -0.60  

95% Interval I.-dif. medii (-1.61 ; 0.41)  

Coeficient variație (E ; C) 61.9% ;  55.8%  

Valoare t independent 1.20  

Valoare p 0.235 

Figura 48. Indicatori statistici 

comparativi: grupa experiment vs grupa 

de control 

Mărime efect 0.31  

INTERPRETARE 

 

Grupa experiment  

Pentru factorul L - Sensibilitate emoţională - asprimea maturităţii, scorul mediu a 

scăzut la al doilea test al grupei experiment cu 0.73 de la 3.73 la 3.00. Diferența este 

semnificativă statistic, pragul de semnificație p<0.001<0.05, pentru t=8.93. Valoarea medie 
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(3.00) pentru acest factor indică o personalitate serioasă, ȋncrezătoare, adaptabilă, 

cooperantă, cu abilităţi ȋn munca de echipă. Scorurile sunt neomogen dispersate la ambele 

testări. Mărimea efectului (1.63) arată o diferenţă foarte mare între cele două medii. Mediile 

celor două grupe sunt reprezentate grafic în fig. 46.   

Grupa de control  

Scorul mediu pentru factorul L a scăzut la al doilea test al grupei de control cu 0.07 

de la 3.67 la 3.60. Diferența nu este semnificativă statistic, pragul de semnificație 

p=0.161>0.05, pentru t=1.44. Scorurile sunt neomogen dispersate la ambele testări. Indicele 

de mărime a efectului (0.26) arată o diferenţă mică între cele două medii. Valorile medii 

corespunzătoare celor două grupe sunt ilustrate grafic în fig. 47.   

Grupa experiment vs Grupa de control  

La al doilea test de personalitate, factor L, diferența dintre scorul mediu al grupei 

experiment și cel al grupei de control este negativ. Grupa experiment a înregistrat un scor 

mediu mai mic cu 0.60. Conform testului Levene cele două eşantioane au dispersii egale. 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența mediilor este nesemnificativă 

statistic, p=0.235>0.05 pentru t=1.20 și df=58. Indicele de mărime a efectului (0.31) arată o 

diferenţă mică spre mijlocie între cele două medii. Graficul valorilor medii este redat în fig. 

48.  

 

Factor O - Neîncredere versus ȋncredere 

 

Tabelul 78. Indicatori statistici pentru Factorul O 

Indicatori statistici Grafice - Valori medii 

Experiment (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - inițial 4.87 ± 1.76  

Medie ± ab.std - final 4.03 ± 1.54  

Diferență medii -0.84  

95% Interval I.-dif. medii (-1.03 ; -0.64)  

Coeficient variație (TI ; TF) 36.1% ;  38.2%  

Valoare t dependent 8.60  

Valoare p <0.001 
Figura 49. Indicatori statistici 

comparativi – grupa experiment 

Mărime efect 1.57               

Control (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - TI 4.30 ± 1.53  

Medie ± ab.std - TF 4.27 ± 1.48  

Diferență medii -0.03  

95% Interval I.-dif. medii (-0.10 ; 0.03)  

Coeficient variație (TI ; TF) 35.7% ;  34.8%  

Valoare t dependent 1.00  

Valoare p 0.326 
Figura 50. Indicatori statistici 

 comparativi – grupa de control 

Mărime efect 0.18               

4.87
4.03

Priml test Al doilea testPrimul test

4.30 4.27

Priml test Al doilea testPrimul test



 

 

64 

 

Experiment-Control (T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std -Exp. 4.03 ± 1.54  

Medie ± ab.std - Ctrl. 4.27 ± 1.48  

Diferență medii -0.24  

95% Interval I.-dif. medii (-0.90 ; 0.43)  

Coeficient variație (E ; C) 38.2% ;  34.8%  

Valoare t independent 0.60  

Valoare p 0.553 

Figura 51. Indicatori statistici 

comparativi: grupa experiment vs grupa 

de control 

Mărime efect 0.15               

 

INTERPRETARE 

 

Grupa experiment  

Scorul mediu pentru factorul O - Neîncredere - încredere, a scăzut la al doilea test al 

grupei experiment cu 0.84 de la 4.87 la 4.03. Diferența este semnificativă statistic, pragul de 

semnificație p<0.001<0.05, pentru t=8.60. 

 Valoarea medie (4.03) pentru acest factor indică o personalitate ȋncrezătoare, 

insensibilă, placidă. Dispersia scorurilor este neomogenă la ambele testări. Mărimea 

efectului (1.57) arată o diferenţă foarte mare între cele două medii. Valorile medii 

corespunzătoare celor două grupe sunt ilustrate grafic în fig. 49.  

Grupa de control  

Pentru factorul O scorul mediu a scăzut la al doilea test al grupei de control cu 0.03 

de la 4.30 la 4.27. Diferența nu este semnificativă statistic, pragul de semnificație 

p=0.326>0.05, pentru t=1.00. Scorurile sunt neomogen dispersate la ambele testări. Indicele 

de mărime a efectului (0.18) arată o diferenţă foarte mică între cele două medii. Valorile 

medii corespunzătoare celor două grupe sunt ilustrate grafic în fig. 50.   

Grupa experiment vs Grupa de control  

Diferența dintre scorul mediu al grupei de experiment și cel al grupei de control la al 

doilea test de personalitate, factor O, este negativă. Grupa de experiment a înregistrat un scor 

mediu mai mic cu 0.24. Cele două grupe au dispersii egale potrivit testului Levene. Diferența 

mediilor este nesemnificativă statistic, p=0.553>0.05 pentru t=0.60 și df=58, după cum arată 

testul t independent pentru dispersii egale. Mărimea efectului (0.15) indică o diferenţă foarte 

mică între cele două medii. Mediile celor două grupe sunt reprezentate grafic în fig. 51.  

 

Factor Q2 - Independenţă , hotărâre versus lipsă de hotărâre 

 

Tabelul 79. Indicatori statistici pentru Factorul Q2 

Indicatori statistici Grafice - Valori medii 

Experiment (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - inițial 3.70 ± 1.58  

Medie ± ab.std - final 4.47 ± 1.22  

Diferență medii 0.77  

95% Interval I.-dif. medii (0.58 ; 0.95)  

Coeficient variațle (TI ; TF) 42.7% ;  27.4%  
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Valoare t dependent 8.33  

Valoare p 0.000 
Figura 52. Indicatori statistici 

 comparativi – grupa experiment 

Mărime efect 1.52               

Control (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - TI 3.83 ± 1.84  

Medie ± ab.std - TF 3.87 ± 1.83  

Diferență medii 0.04  

95% Interval I.-dif. medii (-0.03 ; 0.10)  

Coeficient variațle (TI ; TF) 48.0% ;  47.4%  

Valoare t dependent 1.00  

Valoare p 0.326 
Figura 53. Indicatori statistici 

 comparativi – grupa de control 

Mărime efect 0.18               

Experiment-Control (T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std -Exp. 4.47 ± 1.22  

Medie ± ab.std - Ctrl. 3.87 ± 1.83  

Diferență medii 0.60  

95% Interval I.-dif. medii (-0.15 ; 1.35)  

Coeficient variație (E ; C) 27.4% ;  47.4%  

Valoare t independent 1.49  

Valoare p 0.141 

Figura 54. Indicatori statistici 

comparativi: grupa experiment vs grupa 

de control 

Mărime efect 0.38               

 

INTERPRETARE 

 

Grupa experiment  

Scorul mediu pentru factorul Q2 - independenţă, hotărâre versus lipsă de hotărâre, a 

crescut la al doilea test al grupei experiment cu 0.77 de la 3.70 la 4.47. Diferența este 

semnificativă statistic, pragul de semnificație p<0.001<0.05, pentru t=8.33. Valoarea medie 

(4.47) pentru acest factor indică o personalitate lipsită de hotărâre, caută mereu aprobarea 

socială, se simte bine cu grupul. Dispersia scorurilor este neomogenă la prima testare şi 

relativ omogenă la a doua testare. Mărimea efectului (1.52) arată o diferenţă foarte mare 

între cele două medii. Graficul valorilor medii este redat în fig. 52.  

Grupa de control  

Scorul mediu pentru factorul Q2 a crescut la al doilea test al grupei de control cu 0.04 

de la 3.83 la 3.87. Pentru factorul Q2 diferența nu este semnificativă statistic, pragul de 

semnificație p=0.326>0.05, pentru t=1.00. Scorurile sunt neomogen dispersate la ambele 

testări. Indicele de mărime a efectului (0.18) arată o diferenţă foarte mică între cele două 

medii. În fig. 53 este redat graficul valorilor medii.  

Grupa experiment vs Grupa de control  

Ȋn cazul factorului Q2 diferența dintre scorul mediu al grupei  experiment  și cel al 

grupei de control la al doilea test de personalitate este de 0.60. Cele două eşantioane au 

dispersii egale conform testului Levene. Diferența mediilor este nesemnificativă statistic, 

p=0.141>0.05 pentru t=1.49 și df=51 potrivit rezultatelor testului t independent. Mărimea 
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efectului (0.38) arată o diferenţă mică spre mijlocie între cele două medii. Mediile celor două 

grupe sunt reprezentate grafic în fig. 54.   

 

Factor Q3 - Controlul voinţei versus lipsă de control 

 

Tabelul 80. Indicatori statistici pentru Factorul Q3 

Indicatori statistici Grafice - Valori medii 

Experiment (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - inițial 6.43 ± 1.36  

Medie ± ab.std - final 7.27 ± 1.20  

Diferență medii 0.84  

95% Interval I.-dif. medii (0.69 ; 0.97)  

Coeficient variațle (TI ; TF) 21.1% ;  16.5%  

Valoare t dependent 12.04  

Valoare p <0.001 
Figura 55. Indicatori statistici 

comparativi – grupa experiment 

Mărime efect 2.20               

Control (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - TI 5.77 ± 1.83  

Medie ± ab.std - TF 5.87 ± 1.81  

Diferență medii 0.10  

95% Interval I.-dif. medii (-0.01 ; 0.21)  

Coeficient variațle (TI ; TF) 31.8% ;  30.9%  

Valoare t dependent 1.80  

Valaore p 0.083 
Figura 56. Indicatori statistici 

comparativi – grupa de control 

Mărime efect 0.33               

Experiment-Control (T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std -Exp. 7.27 ± 1.20  

Medie ± ab.std - Ctrl. 5.87 ± 1.81  

Diferență medii 1.40  

95% Interval I.-dif. medii (0.49 ; 2.31)  

Coeficient variație (E ; C) 16.5% ;  30.9%  

Valoare t independent 3.52  

Valoare p 0.001 

Figura 57. Indicatori statistici 

comparativi: grupa experiment vs grupa 

de control 

Mărime efect 0.91             

INTERPRETARE 

 

Grupa experiment  

Scorul mediu pentru factorul Q3 - Controlul vointei – lipsa de control a crescut la al 

doilea test al grupei experiment cu 0.84 de la 6.43 la 7.27. Diferența este semnificativă 

statistic, pragul de semnificație p<0.001<0.05, pentru t=12.04.  
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Valoarea medie (7.27) pentru acest factor indică o personalitate cu controlul voinţei, 

al emoţiilor şi al comportamentului, inteligentă, cu ȋnclinaţii spre matematică. Scorurile sunt 

dispersate relativ omogen la ambele testări. Mărimea efectului (2.20) arată o diferenţă foarte 

mare între cele două medii. Graficul valorilor medii este redat în fig. 55.  

Grupa de control  

Scorul mediu pentru factorul Q3 a crescut la al doilea test al grupei de control cu 0.10 

de la 5.77 la 5.87. Diferența nu este semnificativă statistic, pragul de semnificație 

p=0.083>0.05, pentru t=1.80. Dispersia scorurilor este neomogenă la ambele testări. Indicele 

de mărime a efectului (0.33) indică o diferenţă mică spre mijlocie între cele două medii. 

Valorile medii corespunzătoare celor două grupe sunt ilustrate grafic în fig. 56.   

Grupa experiment vs Grupa de control  

Diferența dintre scorul mediu al grupei experiment și cel al grupei de control la al 

doilea test de personalitate, factor Q3, este de 1.40. Cele două grupe au dispersii egale 

conform testului Levene. Rezultatele testului t independent pentru dispersii egale stabileşte 

că diferența mediilor este semnificativă statistic, p=0.001<0.05 pentru t=3.52 și df=50. 

Mărimea efectului (0.91) indică o diferenţă mare spre foarte mare între cele două medii. 

Mediile celor două grupe sunt reprezentate grafic în fig. 57. 

 

Factor Q4 - Tensiune nervoasă versus calm 

 

Tabelul 81. Indicatori statistici pentru Factorul Q4 

Indicatori statistici Grafice - Valori medii 

Experiment (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - inițial 2.07 ± 1.55  

Medie ± ab.std - final 1.37 ± 1.33  

Diferență medii -0.70  

95% Interval I.-dif. medii (-0.87 ; -0.53)  

Coeficient variațle (TI ; TF) 75.1% ;  97.0%  

Valoare t dependent 8.23  

Valoare p <0.001 
Figura 58. Indicatori statistici 

comparativi – grupa experiment 

Mărime efect 1.50             

Control (T.I. - T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std - TI 1.97 ± 1.40  

Medie ± ab.std - TF 1.93 ± 1.41  

Diferență medii -0.04  

95% Interval I.-dif. medii (-0.10 ; 0.03)  

Coeficient variațle (TI ; TF) 71.3% ;  73.1%  

Valoare t dependent 1.00  

Valaore p 0.326 
Figura 59. Indicatori statistici 

comparativi – grupa de control 

Mărime efect 0.18  
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Experiment-Control (T.F.)   

  
 

Medie ± ab.std -Exp. 1.37 ± 1.33  

Medie ± ab.std - Ctrl. 1.93 ± 1.41  

Diferență medii -0.56  

95% Interval I.-dif. medii (-1.26 ; 0.13)  

Coeficient variație (E ; C) 97.0% ;  73.1%  

Valoare t independent 1.60  

Valoare p 0.115 

Figura 60. Indicatori statistici 

comparativi: grupa experiment vs grupa 

de control 

Mărime efect 0.41             

 

 

INTERPRETARE 

 

Grupa experiment  

Pentru factorul Q4 - Tensiune nervoasă – calm, scorul mediu a scăzut la al doilea test al 

grupei experiment cu 0.70 de la 2.07 la 1.37. Diferența este semnificativă statistic, pragul de 

semnificație p<0.001<0.05, pentru t=8.23. Valoarea medie (1.37) pentru acest factor indică 

o personalitate calmă, destinsă, nonşalantă, cu satisfacţia de a trai. Scorurile sunt neomogen 

dispersate la ambele testări. Mărimea efectului (1.50) arată o diferenţă foarte mare între cele 

două medii. Graficul valorilor medii este redat în fig. 58.   

Grupa de control  

Scorul mediu pentru factorul Q4 a scăzut la al doilea test al grupei de control cu 0.04 

de la 1.97 la 1.93. Diferența este nesemnificativă statistic, pragul de semnificație 

p=0.326>0.05, pentru t=1.00. Dispersia scorurilor este neomogenă la ambele testări. Indicele 

de mărime a efectului (0.18) arată o diferenţă foarte mică între cele două medii. Mediile celor 

două grupe sunt reprezentate grafic în fig. 59.   

Grupa experiment vs Grupa de control  

Pentru factorul Q4 diferența dintre scorul mediu al grupei experiment și cel al grupei 

de control la al doilea test de personalitate negativă, este de -0.56. Grupa de experiment a 

înregistrat un scor mediu mai mic cu 0.56. Cele două grupe au dispersii egale potrivit testului 

Levene. Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, p=0.115>0.05 pentru t=1.60 și df=58. 

 Indicele de mărime a efectului (0.41) indică o diferenţă mică spre mijlocie între cele 

două medii. Valorile medii corespunzătoare celor două grupe sunt ilustrate grafic în fig. 60.

   

8.5.2. Profilul modal 16 PF 

Subscriind interesului exprimat, în conturarea demersului nostru, raportat la 

identificarea/cunoaşterea trăsăturilor de personalitate ce definesc studenții din învățământul 

militar, cu ajutorul „Chestionarului 16 PF” am procedat la realizarea unui profil modal 

(profil profesional specializat). În vederea construirii profilului modal (specializat)29 am 

 
29 Radu, N., Profilul modat si  eficienta luptatorului antiterrorist, in, vol., Psihologie aplicata pentru Fortele 

Speciale, Ed. Academia de Inalte Studii Militare, 1998 

1.37

1.93

Experiment Control
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procedat la calcularea mediei aritmetice a scorurilor obţinute de către subiecții investigați, 

în acest sens utilizând un model functional aplicat pe luptătorii antiteroriști30. 

Scala Infrecvenţei (INF) susţine strategia de validare/invalidare a profilelor 

psihologice, oferind informaţii cu privire la capacitatea/incapacitatea unui subiect de a alege 

una dintre variantele de răspuns înregistrate la fiecare item, prin alegerea variantei de 

incertitudine31. În cazul nostru, proporţie de 92% din răspunsuri se încadrează prin 

convertirea scorurilor brute în intervalul centilelor 51-93, restul de 8 % variind în intervalul 

centilelor 93-99. Valorile înregistrate confirmă validitatea protocoalelor. 

Valoarea medie (6.30) pentru acest factorul A din chestionarul 16 PF indică o 

personalitate amabilă, plăcută, ȋncrezătoare, caracter bun. 

Valoarea medie (8.97) pentru factorul C indică o personalitate cu caracter stabil 

emoțional, calmă, realistă. 

Valoarea medie (5.37) pentru factorul F indică o personalitate sigură de sine, cu spirit 

independent, auster, ferm. 

Valoarea medie (5.50) pentru factorul E indică o personalitate expansivă, calmă, 

directă, nepăsătoare, spontană. 

Valoarea medie (7.03) pentru factorul G indică o personalitate cu caracter matur, 

afirmat, perseverent, hotărât, conştiincios. 

Valoarea medie (7.73) pentru factorul H indică o personalitate cu caracter sociabil, 

curajos, ȋndrăzneţ, frivol, atras de munca cu oamenii. 

Valoarea medie (4.70) pentru factorul I indică o personalitate fără simţ artistic, matur 

emoţional, insensibil, aspru, cinic. 

Valoarea medie (3.00) pentru factorul L  indică o personalitate serioasă, ȋncrezătoare, 

adaptabilă, cooperantă, cu abilități ȋn munca de echipă. 

Valoarea medie (4.03) pentru factorul O indică o personalitate ȋncrezătoare, 

insensibilă, placidă. 

Valoarea medie (4.53) pentru factorul Q1 indică o personalitate cu caracter 

conservator, necritic. 

Valoarea medie (4.47) pentru factorul Q2 indică o personalitate lipsită de hotărâre, 

caută mereu aprobarea socială, se simte bine cu grupul. 

Valoarea medie (7.27) pentru factorul Q3 indică o personalitate cu controlul voinţei, 

al emoţiilor şi al comportamentului, inteligentă, cu ȋnclinaţii spre matematică. 

Valoarea medie (1.37) pentru factorul Q4 indică o personalitate calmă, destinsă, 

nonşalantă, cu satisfacţia de a trai. 

În succesiunea analizelor întreprinse, se poate reține faptul că există o interferenţă, 

intercondiţionare, între rezistenţă fizică şi cea psihică. Particularităţile psihice, trăirile pe 

care subiectul le încearcă într-un context sau altul îşi pun amprenta asupra modului în care 

persoana reacţionează la stimulul existent. În acelaşi mod epuizarea fizică, chiar în condiţiile 

existenţei unei motivaţii puternice, are repercusiuni negative asupra capacităţii de decizie şi 

autocontrol. În ceea ce priveşte relaţiile interpersonale, studentul militar trebuie să manifeste 

disponibilitate crescută pentru cooperare eficientă, netensionată în rezolvarea sarcinilor 

profesionale32 

 
30 Andreescu, A.; Radu, N. - Modele și strategii de selecție în evaluarea psihologică a personalului destinat 

misiunilor speciale, în “Sesiunea de Comunicări Științifice”, M.I.R.A., Jandarmeria Română, 28 noiembrie 

2006. 
31 Andreescu, A.; Radu, N., Profilul specializat 16 PF5 al luptătorului destinat misiunilor speciale (MIRA, 

SPP), în „Conferinţa de Psihologie Militară“ (PSIHOMIL), Ministerul Apărării, 31 mai 2007 
32 6 Andreescu, A.; Radu, N., Selecţia luptătorilor antiterorişti. Armed Services Vocational Aptitude Battery - 

ASVAB şi Spectrum CPI – 260 TM/ ro, în, “Cea de a XIII-a Conferinţă internaţională „Cunoaşterea 

Organizaţiilor”, organizată de Ministerul Apărării, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 

22/25 Noiembrie 2007. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Radu
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CAPITOLUL 9 

CONCLUZIILE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

În urma efectuării cercetării experimentale privind aplicarea programului de 

pregătire ,,Insanity”, adaptat de noi, în lecția de educație fizică din învățământul universitar 

militar, am constatat următoarele: 

• Indicele mediu al masei corporale, la grupa experiment, a scăzut cu 0.51 

kg/m2 (2.1%), de la 24.74 la testarea inițială, la 24.23 kg/m2 la testarea finală. Prin 

comparație, indicele mediu al masei corporale este mai mic la grupa experiment cu 0.40 

kg/m2 (1.6%) față de grupa de control. 

• Procentul mediu de grăsime corporală, la grupa experiment, a scăzut cu 1.37 

% (6.4%), de la 21.32 la testarea inițială, la 19.95 % la testarea finală. Procentul mediu de 

grăsime corporală este mai mic la grupa experiment cu 1.19  (5.9%) comparativ cu grupa de 

control. 

• Procentul mediu al masei musculare a crescut, la grupa experiment, cu 1.39 

% (3.5%), de la 39.27 la testarea inițială, la 40.66 la testarea finală. Procentul mediu de masă 

musculară este mai mare la grupa experiment față de grupa de control cu 1.40 % (3.4%). 

• Rata metabolică medie a scăzut cu 19.6 calorii (1.1%), la grupa experiment, 

de la 1785.7 la testarea inițială, la 1766.1 calorii la testarea finală. Prin comparație, rata 

metabolică medie este mai mică la grupa experiment cu 18.87 (1.1%) față de grupa de 

control. 

• Greutatea corporală medie a scăzut, la grupa experiment, cu 1.65 kg (-

164.7%), de la 78.91 la testarea inițială, la 77.26 kg la testarea finală. Studenții grupei 

experiment au o greutatea corporală medie mai mică cu 1.66 kg (2.1%).  

• Grăsimea medie viscerală, la grupa experiment, a scăzut cu 0.60  (9.6%), de 

la 6.27 la testarea inițială, la 5.67  la testarea finală. Grăsimea medie pe viscere este mai mică 

la grupa experiment față de grupa de control cu 0.86 (15.3%). 

➢ Se confirmă asfel prima ipoteză de cercetare prin care indicii antropometrici 

se îmbunătățesc (IMC, grăsime corporală, masă musculară, rată metabolică, 

greutate corporală, grăsime viscerală). 

• Timpul mediu la testul Illinois a scăzut cu 0.50 sec. (2.8%), de la 17.49 la 

testarea inițială la 16.99 sec. la testarea finală. Timpul mediu realizat la testul Illinois este 

mai mic la grupa experimentală cu 0.49 sec. (2.9%) față de grupa de control. 

• La testul Sargent jump detenta medie a crescut cu 2 cm (4.1%) la grupa 

experiment, de la 48.30 la testarea inițială la 50.30 cm la testarea finală, față de o creștere cu 

doar 0.97 cm (2.2%) la grupa de control. 

• La testul Yo-Yo intermitent valoarea medie pentru viteza aerobă maximală a 

crescut cu 0.19 km/h (1.3%) la grupa experiment, de la 14.48 la testarea inițială la 14.67 

km/h la testarea finală. Prin comparație, media vitezei aerobe maximale la grupa de control 

a scăzut cu 0.05 km/h (0.3%), de la 14.35 km/h la testarea inițială la 14.30 km/h la testarea 

finală. Astfel, viteza aerobă maximală medie este mai mare la grupa experiment cu 0.37 

km/h (2.5%) față de cea obținută de către grupa de control.  

• Valoarea medie pentru capacitatea aerobă maximală la testul Yo-Yo 

intermitent a crescut cu 0.58 ml/min (1.3%) la grupa experiment, de la 43.65 la testarea 

inițială la 44.23 ml/min la testarea finală. La grupa de control, valoarea medie pentru 

capacitatea aerobă maximală a scăzut cu 0.16 ml/min. (0.4%), de la 42.85 la testarea inițială 

la 42.69 ml/min. la testarea finală. Astfel media volumului maxim de oxigen este mai mare 

la grupa experiment față de cea de control, cu 1.54 ml/min. (3.5%). 
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• Valoarea medie a frecvenței cardiace medii la testul Yo-Yo intermitent a 

scăzut la grupa experiment, cu 4.30 bătăi/min (2.5%). La grupa de control media frecvenței 

cardiace medii a crescut cu 0.80 bătăi/min (0.5%).  

• Distanța medie totală parcursă a crescut cu 82.67 m (9.6%) la grupa 

experiment, de la 862.7 la testarea inițială la 945.3 m la testarea finală. Prin comparație, 

media distanței totale parcursă la grupa de control a scăzut cu 10.67 m (1.4%). 

• La grupa experiment, media frecvenței cardiace maxime a scăzut cu 3.90 

bătăi/min (2.0%), în timp ce la grupa de control, a crescut cu 0.37 bătăi/min (0.2%). 

➢ Se confirmă astfel a doua ipoteză prin care se optimizează performanța 

motrică a studenților (agilitate,  detentă, capacitate aerobă). 

Rezultatele obținute la media Chestionarului 16 PF îi încadrează pe participanții din 

cadrul ambelor grupuri (experiment și control), astfel: 

• Factorul A – procentul mediu la grupa experiment a crescut cu 11.17 % de la 

5.66 la testarea inițială, la 6.3 la testarea finală – subiecții s-au adaptat mai bine la munca în 

colectiv, având un interes crescut față de alții, devenind mai încrezători și mai serviabili. La 

grupa de control, scorul mediu a crescut cu doar 0.20. 

• Factorul C –  media factorului C la grupa experiment a crescut cu 7.17 %, de 

la 8.36 la testarea inițială la 9 la testarea finală – subiecții au devenit mai rezistenți la 

oboseala nervoasă, dobândind mai multă stabilitate emoțională, realism și mai mult calm. 

Prin comparație, creșterea mediei realizată de studenții grupei de control este de 0.13. 

• Factorul E – la grupa experiment diferența dintre media la testarea inițială - 

5.1 și testarea finală - 5.4 reprezintă un procent de 5.9 %, ceea ce indică o dorință mai mare 

de afirmare pe plan social, mai multă siguranță de sine, un spirit independent, auster, ferm. 

Pentru grupa de control, scorul mediu al factorului E a crescut la al doilea test cu 0.06. 

• Factorul F – procentul mediu a crescut la grupa experiment cu 16 % între 

testarea inițială (4.7) și cea finală (5.5) – subiecții manifestând calm, ușor extroverți, 

alternând între a agrea agitația și nevoia de liniște, timp de reacție rapid. Scorul mediu, a 

crescut la al doilea test al grupei de control cu 0.06. 

• Factorul G – grupa de control, cu un progres de 12 % între media testării 

inițiale – 6.27 și  testarea finală – 7 se remarcă cu mai multă perseverență din partea 

subiecților, mai multă responsabilitate, hotărâre și conştiinciozitate. Comparativ, scorul 

mediu pentru factorul G a crescut la al doilea test al grupei de control cu 0.04. 

• Factorul H – procentul mediu la grupa experiment a crescut cu 6.4% de la 

7.3 la testarea inițială la 7.73 la testarea finală, ceea ce indică o  sociabilitate crescută, interes 

marcat  pentru sexul opus, mai mult curaj, îndrazneală, frivolitate, atras de munca cu 

oamenii. La factorul H scorul mediu a crescut la al doilea test al grupei de control cu 0.07 

de la 8.10 la 8.17. 

• Factorul I – la grupa experiment diferența dintre media la testarea inițială - 

5.4 și testarea finală – 4.7 reprezintă o scădere în procent de 13 % care arată apropierea 

subiecților de maturitatea emoțională, mai multă independență, un mai puternic spirit de 

responsabilitate. La grupa de control scorul mediu pentru factorul I a rămas acelaşi la al 

doilea test, valoarea medie fiind 3.83. 

• Factorul L – cu un procent cu  20 % mai scăzut între media testării inițiale – 

3.73 și  testarea finală – 3, subiecții grupei experiment manifestă încredere accesibilă, nu 

sunt geloși, gravi, serioși, încrezători, plini de vioiciune, adaptabili, se interesează de alţii, 

cooperează, excelează în munca de echipă. Scorul mediu pentru factorul L a scăzut la al 

doilea test al grupei de control cu 0.07 de la 3.67 la 3.60. 

• Factorul M – la grupa experiment procentul mediu a scăzut cu    7.8 % între 

testarea inițială (4.7) și cea finală (4.33) ceea ce denotă interes practic, sânge rece în caz de 
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pericol, fiind convenţionali, practici, logici, conştiincioși, expresivi, se interesează uşor, 

relativă lipsă de imagimaţie. La grupa de control, scorul mediu scăzut la al doilea test cu 

0.04 de la 4.97 la 4.93. 

• Factorul N - media factorului N la grupa experiment a crescut cu 0.17 de la 

4.70 la testarea inițială, la 4.87 la testarea finală – subiecții fiind  relativ ușor de satisfăcut, 

cu comportament direct, ordonați și civilizați. Comparativ, scorul mediu a crescut la al doilea 

test al grupei de control cu 0.03 de la 4.37 la 4.40. 

• Factorul O – cu un procent mediu cu 17 % mai scăzut la grupa experiment 

între testarea inițială – 4.9 și testarea finală – 4, subiecții sunt persoane cu încredere calmă, 

încrezători, placizi, insensibili. Pentru factorul O scorul mediu a scăzut la al doilea test al 

grupei de control cu 0.03 de la 4.30 la 4.27. 

• Factorul Q1 – la grupa experiment procentul mediu foarte apropiat de la 4.53 

la testarea inițială la 4.5 la testarea finală indică subiecți care acceptă normele, interesați de 

probleme intelectuale, bine informați. Pentru factorul Q1 scorul mediu a scăzut la al doilea 

test al grupei de control cu 0.10 de la 5.10 la 5.00. 

• Factorul Q2 – la grupa experiment diferența dintre media la testarea inițială 

– 3.7 și testarea finală – 4.47 reprezintă o creștere în procent de 20.7 %  ceea ce reprezintă 

un echilibru între căutarea aprobării sociale, a merge cu grupul și o independență suficientă, 

hotărâre. În cazul grupei de control, scorul mediu a crescut la al doilea test cu 0.04 de la 3.83 

la 3.87.  

• Factorul Q3 - procentul mediu la grupa experiment a crescut cu 13 % de la 

6.43 la testarea inițială la 7.27 la testarea finală, ceea ce indică persoane cu controlul voinţei, 

inteligente, cu control al emoţiilor şi comportamentului, circumspecte, vigilente, cu eficienţă 

în grup și înclinate spre matematică. Scorul mediu pentru factorul Q3 a crescut la al doilea 

test al grupei de control cu 0.10 de la 5.77 la 5.87. 

• Factorul Q4 – grupa experiment cu un procent mediu cu 34 % mai scăzut 

între testarea inițială – 2.07 și testarea finală – 1.37, indică participanții ca persoane calme, 

destinse satisfăcute de a trăi. Comparativ, scorul mediu pentru factorul Q4 a scăzut la al 

doilea test al grupei de control cu 0.04 de la 1.97 la 1.93. 

➢ Se confirmă a treia ipoteză a cercetării prin care se constată o îmbunătățire 

a proceselor psihice ale subiecților (stabilitate emoțională, stimă de sine, rezistență la stres, 

responsabilitate, siguranță și stăpânire de sine, perseverență, conștiinciozitate, curaj, 

independență etc.)    

 

Ca urmare a interpretării rezultatelor obţinute la testele şi chestionarele  utilizate în 

cercetarea experimentală, se constată confirmarea ipotezelor de lucru, conform cărora 

introducerea  programului „Insanity” în lecţia de educaţie fizică din învăţământul militar 

superior are ca rezultat un transfer pozitiv  în optimizarea  capacității motrice și psihice 

implicate în activitatea profesională a studenților. 

 

CAPITOLUL 10 

CONCLUZII 

 

Datorită vechimii mele în învățământul superior, peste 22 de ani de experiență, am 

putut observa cum, de la an la an, generația tânără își formează o obișnuință din a alege, 

aproape de fiecare data, calea mai ușoară. Orice provocare prin care studenții sunt scoși din 

zona de confort este întâmpinată cu ostilitate și împotrivire. 
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 Programul de pregătire „Insanity”33 adaptat de noi, nu a fost folosit până în prezent 

în lecția de educație fizică din învățământul universitar militar și consider că este o 

oportunitate extraordinară de a putea vedea influențele, pe toate planurile (fizic și psihic) ale 

acestuia asupra tinerilor studenți. 

Având în vedere că pentru a începe acest program trebuie să deții un nivel mediu de 

pregătire, categoria studenților militari este ideală pentru al testa și ai valorifica beneficiile. 

Prin nivelul de intensitate foarte ridicat pe care îl are, aduce noi provocări practicanților 

asigurând totodată o mai mare diversitate a lecției de educație fizică. 

Exercițiile fizice prezentate în programul de pregătire propus sunt accesibile, cu un 

grad de dificultate minim, sunt ușor de însușit și prezintă un risc scăzut de accidentare. 

Prin exercițiile executate în ultimele 15 minute ale programului l-am adaptat la 

cerințele și necesitățile de pregătire ale studenților militari, unde nevoia de a-și însuși 

anumite procedee de autoapărare și atac constituie o parte importantă din obiectivele lecției 

de educație fizică. 

Programul aplicat subiecților supuși cercetării a avut ca efect o îmbunătățire a forței 

musculare explosive la nivelul membrelor inferioare, concomitent cu o creștere a procentului 

de masă activă prin diminuarea procentului de țesut adipos, o optimizare a performanței 

motrice a studenților (agilitate, detentă, capacitate aerobă, etc), precum și influențe directe 

și indirecte asupra unor componente de personalitate și atitudinale (deși la anumiți factori ai 

Chestionarului 16 PF diferența dintre scorul mediu al grupei experiment și cel al grupei de 

control este negativă, scorurile obținute de media rezultantă a grupei experiment se situează 

în partea pozitivă a grilei de interpretare).  

Faptul că programul de pregătire se execută frontal, împreună și în acelaș timp cu 

toți participanții, creează o ,,obligație” morală pentru fiecare membru al grupului, aceea de 

a nu renunța, de a nu se lăsa. Datorită provocărilor exercitate de intensitatea exercițiilor, 

studenții au fost nevoiți de multe ori să iasă din zona de confort, să strângă din dinți și să 

meargă mai departe. Grupul și antrenamentele executate împreună te fac să te autodepășești 

și să-ți depășești limitele, practic să te reconstruești. 

 Un alt plus în executarea programului de pregătire ,,Insanity” este acela că, în afară de 

un laptop și un videoproiector, nu ai nevoie de niciun fel de echipament special pentru a 

executa exercițiile indicate.  

 

CAPITOLUL 11 

ELEMENTE DE NOUTATE ȘI ORIGINALITATE, DISEMINAREA  

REZULTATELOR 

 

11.1. Elementele de noutate 

          Testele, chestionarele și probele de control au o importanță deosebită în stabilirea 

obiectivelor din lecția de educație fizică din învățământul militar, a conținutului și 

periodizării acesteia în scopul eficientizării pregătirii. 

Aplicarea programului ,,Insanity” adaptat de noi în lecția de educație fizică se 

constituie ca premieră, fiind un proiect prin care se urmărește atingerea obiectivelor propuse. 

Prin contribuția personală, ce se regăsește în ultimele 15 min. ale programului, acesta 

a fost adaptat la cerințele de pregătire ale studenților militari.  

În cadrul efectuării acestui experiment științific am realizat o sistematizare a 

aspectelor teoretice legate de tema de cercetare.  

De asemenea în urma cercetării experimentale am creat o bază de date pe care o voi 

folosi în activitatea profesională ulterioară. 

 
33 https://www.webmd.com/fitness-exercise/a-z/beach-body-insanity-workout 
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Executarea exercițiilor frontal, după proiecția pe un ecran (perete) a constituit un 

element de noutate care a contribuit la diversificarea conținutului lecției de educație fizică. 

În acelaș timp, este pentru prima data când este realizată o cercetare experimentală 

în care sunt propuse anumite testări și este validat/invalidat științific folosirea acestui 

program.  

În urma aplicării acestui program și a testărilor (inițiale și finale) executate, am putut 

realiza atât o diagnoză a capacităților fizice ale studenților, cu nivelul de pregătire la care se 

găsesc, cât și o îmbunătățire a acestora, considerând că acesta este primul pas în 

îmbunățățirea conținuturilor și mijloacelor, în vederea îndeplinirii obiectivelor lecției pe 

termen mediu și lung.  

 

11.2. Recunoaștere 

Teza de doctorat cu titlul Optimizarea capacităților motrice și psihice prin 

modernizarea conținutului lecției de educație fizică din învățământul universitar 

militar a fost elaborată sub egida Universitatății Naționale de Educație Fizică și Sport, în 

cadrul Școlii Doctorale U.N.E.F.S., pe parcursul studiilor universitare de doctorat. 

 

11.3. Diseminarea rezultatelor 

O parte din rezultatele obținute au fost valorificate prin participarea cu articole în 

revistele de specialitate precum și la Congresele și Sesiunile de Comunicări Științifice, după 

cum urmează: 

o Influence of the insanity workout on the motor capacities of the students from 

the higher education military education system; autori: Smîdu Dănuț, Frățilă Ion, Smîdu 

Neluța, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, 

Movement and Health, Vol. XX, ISSUE 2, 2020 June 2020, 20 (2): 164- 170; 

o Influence of the insanity workout on the effort capacity of the military 

students; autori: Virgil Tudor, Dănuț Smîdu, Ion Frățilă, Neluța Smîdu, National University 

of Physical Education and Sport of Bucharest, International Congress of Physical Education, 

Sports and Kinetotherapy 10th Edition, 11 - 13 June 2020; 

o Influence of the insanity workout on the exercise capacity of military 

students; autori: Virgil Tudor, Dănuț Smîdu, Ion Frățilă, Neluța Smîdu, Discobolul – 

Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, Volume 59, Issue 4, 447-459 , 

https://doi.org/10.35189/dpeskj.2020.59.4.10; 

o Comparative tactical analysis on the offensive phase between real madrid and 

fcsb football teams; autori: Ion Frățilă, Dănuț Smîdu, Neluța Smîdu, Ovidius University 

Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement and Health Vol. XX, 

ISSUE 2, 2020, Romania, June 2020, 20 (2): 97 – 102;   

o Comparative tactical analysis on the defensive phase of the real madrid and 

fcsb football teams; autori: Ion Frățilă, Dănuț Smîdu, Neluța Smîdu, Discobolul – Physical 

Education, Sport and Kinetotherapy Journal, Volume 59, Supplementary Issue, 592-

601,  https://doi.org/10.35189/dpeskj.2020.59.s.10 
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