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INTRODUCERE 
 

Handbalul de performanță este în continuă 
evoluție și transformare datorate în primul rând noilor 
descoperiri din domeniul științei și tehnicii, 
concretizate prin aparatură de dezvoltare, menținere 
sau tratament, echipament ergonomic de antrenament 
și competiție, suplimente alimentare sau medicație de 
susținere a efortului, procedee noi de refacere a 
organismului după efort, tehnici evoluate de pregătire 
psihologică etc. În același timp specialiștii domeniului 
educației fizice și sportului au pus în evidență noi 
mijloace, metode, strategii și principii de antrenament, 
creând o bază teoretică solidă în vederea obținerii 
formei sportive, implicit a unor rezultate deosebite pe 
plan sportiv.  

Practica a dovedit că sunt încă multe laturi ale 
capacității de performanță care pot fi ameliorate și 
puse în evidență de experimente vizând noi metode de 
înbunătățire a pregătirii fizice a jucătorilor de handbal, 
având drept obiectiv principal, introducerea de noi 
metode și mijloace la nivelul pregătirii fizice 
multilaterale. Atât progresele realizate de echipele de 
handbal în plan tehnico-tactic cât și adoptarea de noi 
sisteme de pregătire fizică multilaterală, contribuie la 
formarea unui fond teoretic ce fundamentează cu 
argumente științifice, rolul și importanța pregătirii 
fizice în creșterea capacității de performanță a 
sportivilor. 

Nivelul ridicat al performanțelor echipelor 
interne și internaționale de handbal, sunt obținute cu 
ajutorul jucătorilor a căror capacitate de performanță 
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este într-o continuă creștere. În același timp, aria 
tehnicii individuale a handbaliștilor s-a extins și ea 
foarte mult, creîndu-le noi oportunități favorabile 
acestora, de exprimare și finalizare a acțiunilor 
individuale, prin intermediul unor procedee noi și 
variate, executate cu eficacitate și măiestrie. 
Concomitent, s-a îmbunătățit și sfera tacticii 
individuale dar și de echipă, rezultând astfel soluții tot 
mai diverse de rezolvare a diferitelor situații de joc. 
Toate acestea sunt într-o strânsă corelație cu creșterea 
volumului de pregătire dar și cu componentele noi ale 
modelului de instruire al sportivilor.  

Este necesar ca utilizarea exercițiilor în 
procesul de instruire al sportivilor, să fie adaptate 
cerințelor și nivelului de pregătire al acestora. 
Eficientizarea pregătirii handbaliștilor nu trebuie să se 
bazeze doar pe experiența proprie a 
antrenorilor/profesorilor, ei vor fi nevoiți să se 
folosească din ce în ce mai mult de științele ajutătoare, 
să caute sau să creeze mijloace și metode noi prin care 
jucătorii de handbal să-și poată insuși o pregătire 
tehnică și o pregătire fizică multilaterală și totuși 
economică, bazate pe un suport de capacități motrice 
foarte bine dezvoltate și cu un repertoriu cât mai bogat 
de cunoștințe tactice. 

 
Motivarea alegerii temei 

 
Având în vedere experiența personală 

acumulată de-a lungul timpului în domeniul 
handbalului, atât ca fost sportiv de performanță, 
antrenor de juniori și seniori, însumând sportivi de lot 
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național de juniori/seniori, jucători reprezentativi la 
echipe de club din campionatele interne și 
internaționale de handbal seniori cât și ca director 
sportiv al clubului municipal din București, toate 
acestea au contribuit la formarea unei concepții proprii 
asupra pregătirii și a modului de abordare a unei 
competiții în handbal.  

Primul lucru care ne-a atras atenția legat de 
jocul de handbal la juniori, a fost faptul că aceștia 
trebuie să posede toate abilitățile de bază și motorii la 
un nivel superior, transpuse în joc prin coordonare, 
viteză, forţă, rezistenţă, agilitate, echilibru, ritm 
susţinut de joc şi de pasare, succesiunea rapidă a 
fazelor de atac şi apărare, execuţii de o înaltă 
tehnicitate şi precizie, iar toate acestea, realizate pe 
fondul unei plăceri deosebite față de joc. 

Lipsa valorificării la maximum în cadrul 
echipelor de handbal la nivelul juniorilor, a 
potenţialului lor, comparativ cu handbalul european, 
în care rezultatele bune în competiţiile de anvergură se 
datorează utilizării jucătorilor la un potenţial ridicat, a 
fost și unul dintre motivele care m-au determinat să 
abordez noi metode şi mijloace, cu scopul optimizării 
pregătirii fizice a jucătorilor de handbal juniori II-
masculin.  

Ca urmare a acestor constatări, în prezenta 
lucrare, vom încerca să realizăm un sistem de mijloace 
prin intermediul metodei parcursurilor aplicative şi să 
concretizăm o metodologie de educare şi dezvoltare a 
capacităţilor condiționale și coordinative specifice 
acestei vârste.  
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PARTEA I - FUNDAMENTAREA TEORETICO-
ȘTIINȚIFICĂ  ŞI CONCEPTUALĂ 

 
CAPITOLUL I - Consideraţii generale privind 

conceptul de pregătire fizică și performanță 
sportivă 

Atunci când vorbim de performanţa sportivă, 
trebuie menţionat faptul că aceasta este rezultatul unui 
proces de lungă durată a interacţiunii dintre sportiv - 
antrenor - psiholog - maseur - medic - conducător, o 
întreagă echipă interramurară, supusă unui proces de 
pregătire ştiinţific direcţionat, cu toate condiţiile 
materiale necesare unei pregătiri de nivel cât mai înalt 
și în urma efortului depus în cadrul antrenamentelor și 
al competițiilor sportive.  

Îmbunătăţirea modelului de pregătire fizică se 
face în funcţie de caracteristicile sportivilor, fiind o 
activitate de creaţie a antrenorului, care este transpusă 
în etape succesive până la realizarea obiectivelor 
finale propuse. Schimbarea configuraţiei modelului în 
vederea eficientizării activităţii practice, poartă 
numele de modelare.  

Această metodă sau principiu reprezintă una 
dintre cele mai importante verigi ale activităţii 
decizionale a antrenorului. Modelarea pregătirii 
sportive este principala modalitate de a creşte 
capacitatea de performanţă, de a obţine forma 
sportivă, cu scopul declarat de realizare a rezultatelor 
sportive la competiţiile de obiectiv.  

Procesul de adaptare a organismului la efort se 
face în cadrul antrenamentelor - unitatea structurală de 
bază, de-a lungul întregului an de pregătire. 
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Planificarea antrenamentului sportiv este o activitate 
de elaborare amănunţită a obiectivelor de instruire şi 
performanţă, a mijloacelor, metodelor şi a sistemului 
de organizare, în funcţie de scopurile propuse.  

Sportul de performanţă nu se poate desfăşura 
fără o planificare de perspectivă (ciclul olimpic pe 
patru ani), din care decurg: planul anual, planul de 
etapă, microciclul săptămânal şi în final, lecţia de 
antrenament. De importanţă majoră în cadrul 
elaborării acestor documente, este periodizarea 
efortului în funcţie de caracteristicile de bază ale 
competiţiei. 

1.1.Antrenamentul sportiv - proces complex de 
pregătire şi adaptare a organismului la efort 
 
Antrenamentul sportiv este un proces planificat 

și programat al pregătirii instructiv-educative al 
sportivilor, ce urmărește realizarea unor performanțe. 
Din punct de vedere pedagogic, toate influențele 
orientate spre dezvoltarea capacității de efort sunt 
considerate procese formative de instruire, iar cele 
care contribuie la formarea personalității sportivului, 
procese educaționale1  

Adaptarea organismului la efort, se 
fundamentează teoretic astfel: 
1. Scopul antrenamentelor este optimizarea 
adaptărilor, în prezența unor stimuli capabili de a 
solicita capacitatea de răspuns a organismului; 

                                                 
1 Șufaru, C-tin., 2015, Metodologia programării antrenamentului sportiv al 

handbaliștilor junior II pe bază de obiective operaționale, citat din Harre, D., 
1973; Matveev, L., 1991; Ungureanu, O., 1995; Platonov, V., 1997, Editura Alma 
Mater, Bacău, pag. 7. 
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2. În activitatea sportivă stimulii sunt reprezentați 
prin exercițiile fizice (mijloace), iar cunoașterea 
caracteristicilor stimulilor determinanți în creșterea 
performanței, dictează modelul metodologic aplicat în 
concordanță cu cerințele antrenamentului; 
3. În determinarea dinamicii efortului este 
importantă cantitatea stimulului (numărul repetărilor 
într-un anumit interval de timp), o anumită intensitate 
și durată a stimulului, precum și o anumită densitate 
raportată la timpul de efort și cel de refacere; 
4. Totalitatea stimulilor de antrenament alcătuiesc 
încărcătura fizică în ansamblu (nu doar un exercițiu 
izolat), cea care provoacă răspunsul adaptativ al 
organismului la efort. În funcție de stimulii care 
formează încărcătura fizică, putem vorbi de o adaptare 
cu caracter general sau specific. 

Potențialul de performanță se realizează prin 
dobândirea unor adaptări stabile, realizate prin 
repetarea stimulilor. La baza organizării încărcăturii 
antrenamentelor este necesară cunoașterea 
obiectivelor de instruire și respectarea următoarelor 
principii: 

a. O continuitate a antrenamentului; 
b. Progresivitatea încărcăturii; 
c. Multilateralitatea și polivalența pregătirii; 
d. Alternanța ciclică; 
e. Individualizarea; 
f. Unitatea organică dintre cele două încărcături 

(general și specific). 
g. Aspecte conceptuale privind pregătirea fizică 
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În ,,Terminologia educaţiei fizice şi sportului 
,,pregătirea fizică este definită ca fiind ,,nivelul 

dezvoltării posibilităţilor motrice ale individului, atins 

în procesul repetării sistematice a exerciţiilor fizice,,2. 

Pregătirea fizică este văzută ca o perfecționare a 
calităților biomotrice, stăpânirea unei varietăți de 
priceperi și deprinderi de bază și dezvoltarea indicilor 
morfologici și funcționali ai organismului, conform 
cerințelor ramurilor de sport. Ea este baza instruirii 
tuturor sportivilor, având drept obiectiv prioritar 
inducerea formei sportive, adaptarea bio-psiho-
motrică a organismului la un nivel calitativ superior în 
vederea obținerii unor performanțe sportive deosebite, 
cu precădere la începători, fiindcă în funcție de 
dezvoltarea vitezei, forței, rezistenței și a capacităților 
coordinative, crește potențialul marilor funcții ale 
organismului (circulator și respirator) și al activității 
sportive. 

1.2.Pregătirea fizică multilaterală 
  

Cuprinde totalitatea mijloacelor şi metodelor 
sistematizate şi cuantificate în vederea dezvoltării 
capacităţilor motrice şi a formării unui repertoriu 
motric cât mai variat în scopul creşterii parametrilor 
funcţionali şi somatici ai organismului, utilizând şi 
tipuri de exerciţii specifice altor ramuri de sport în 
strânsă corelaţie cu exerciţiile din sportul practicat. 

                                                 
2  Oprea, D., 2014, citat din Leon, T. şi colab.,1974, Terminologia educaşiei fizice 

şi sportului. Bucureşti, Editura Stadion, pag. 146, Contribuţii la elaborarea 

modelului de pregătire la proba de săritură în înălţime juniori, 18-19 ani, Teză 
de doctorat, pag.25. 
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Pregătirea fizică multilaterală se recomandă în toate 
ramurile de sport, iar în planificarea efortului se ţine 
cont de următoarele aspecte: 

• vârsta sportivilor; 
• perioada de pregătire; 
• nivelul indicilor capacităților condiţionale şi 

coordinative; 
• măiestria tehnico-tactică din ramura de sport 

practicată; 
• nivelul dezvoltării fizice; 
• gradul de mobilitate articulară şi elasticitate 

musculară; 
• starea de sănătate a sportivului. 

 
Creşterea eficienţei pregătirii fizice 

multilaterale se realizează prin individualizarea 
pregătirii la grupele de avansaţi, performanţă şi înaltă 
performanţă şi formarea unor grupuri omogene la 
începători. În ceea ce privește pregătirea fizică 
multilaterală, se realizează diferențiat, în funcție de 
solicitările specifice fiecărui sport3. Conținutul 
acesteia constă în stăpânirea unui sistem de priceperi 
și deprinderi de bază și dezvoltarea multilaterală a 
capacităților motrice, toate strâns legate de cerințele 
de ridicare a unor indici pe o treaptă superioară, 
condiție fundamentală în valorificarea randamentului 
sportivilor.Exercițiile caracteristice acesteia sunt 
mijloace specifice fiecărei ramuri de sport, preluate și 
adaptate de către antrenori. Întâlnim exerciții din 

                                                 
3 Oprea, D., 2014, Contribuţii la elaborarea modelului de pregătire la proba de 

săritură în înălţime juniori, 18-19 ani, Teză de doctorat, pag.25.  
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disciplinele atletism, gimnastică, fitness, etc., care pot 
contribui la ridicarea indicilor de tehnicitate, la 
îmbunătățirea capacităților motrice. Dezvoltarea 
indicilor morfologici funcționali și motrici se 
realizează prin mijloacele caracteristice specializării, 
iar repetarea pe termen lung a acestora determină 
creșteri ale valorilor funcționale.  

O limitare a indicilor pregătirii fizice prin 
practicarea doar a unor acțiuni specifice ramurii de 
sport, duce la rezultate mediocre. Aptitudinile fizice 
au un rol deosebit de important în obţinerea 
performanţei de nivel internațional.  

Performanţa este o îmbinare a factorilor 
pregătirii tehnice, tactice, fizice, teoretice şi 
psihologice, după legi, principii, metode şi mijloace 
specifice fiecărei ramuri de sport. La realizarea 
acesteia, nu trebuie uitate metodele de relaxare şi 
refacere, dietă adecvată, aportul medicamentos 
permanent. Nu trebuie neglijate condiţiile materiale, 
echipamentul sportiv de ultimă generaţie, sistemul 
centralizat de pregătire, indemnizaţiile sportive, 
premierile şi titlurile onorifice.  

1.3.Pregătirea fizică specifică 
Reprezintă dezvoltarea indicilor morfologici și 

funcționali ai organismului, al calităților motrice ce 
sunt în concordanță cu solicitările de efort 
caracteristice ramurii de sport, potrivit cerințelor 
perfecționării principalelor structuri ale actelor 
motrice ale domeniului respectiv. Cu alte cuvinte, 
pregătirea fizică specifică constă în influențarea 
calitativă a grupelor musculare, a mobilității și 
stabilității articulațiilor care participă la realizarea 
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procedeelor tehnice și la perfecționarea indicilor de 
viteză, rezistență, forță, îndemânare.  

Ea ocupă un loc deosebit de important în 
instruirea calitativă a sportivilor, dar nu poate satisface 
cerințele perfecționării singură, ci doar în relație 
strânsă cu pregătirea fizică multilaterală. Pregătirea 
fizică este un factor deosebit de important în atingerea 
performanțelor sportive, unde principalele obiective 
sunt de a crește potențialul fiziologic și calitățile 
biomotrice ale sportivului. Pregătirea fizică se 
dezvoltă într-un program de pregătire bine organizat și 
în succesiunea următoare: 
� Pregătire fizică multilaterală, cu obiectivul 

principal de îmbunătățire a capacității de efort; 
� Pregătire fizică specifică, ce are ca obiectiv 

continuarea dezvoltării fizice a sportivului în 
concordanță cu particularitățile fiziologice și 
metodice ale sportului practicat. 

,,Potențialul de adaptare a sportivului facilitează un 
volum mare de efort, ceea ce conduce la o specializare 
fiziologică în competiții, rezistența specifică poate 
crește dacă întâi a fost dezvoltată cea multilaterală, 
volumul mare de antrenament se face prin scăderea 
intensității, pe o durată cuprinsă între două sau patru 
luni. Metodele de lucru sunt cele practicate de sportul 
respectiv, în condiții de creștere sau descreștere a 
încărcăturii (se crește sarcina, se dezvoltă forța, 
micșorând-o se mărește viteza)”4. Obiectivul 
disciplinei „Teoria antrenamentului sportiv” îl 
constituie „valorificarea maximă a aptitudinilor 

                                                 
4 Tudor, V., 1999, Capacităţile condiţionale, coordinative şi intermediare-

componente ale capacităţii motrice, Editura RAI, Bucureşti, pag. 3-5.  
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motrice manifestate în direcţia practică a diverselor 

ramuri de sport”5. Activitățile educaționale, proiectate 
și programate, pornesc cu formularea finalităților și 
mai apoi alegerea strategiilor care să conducă la 
atingera acestora. Ca notă definitorie a obiectivelor 
este faptul că acestea anticipează rezultatul educației 
în termenii comportamentali, prescriind răspunsul 
subiectului după ce a parcurs o anumită secvență sau 
etapă de învățare.  

1.4.Lecţia de antrenament 
Din punct de vedere pedagogic, pentru unii 

autori lecţia de antrenament reprezintă: 
� ,,sistem de stimuli (de sarcini) astfel concepuţi (de 

regulă ca model) încât să lase în urmă în organismul 

sportivului producând prin cumulare, adaptarea de 

durate diferite”6. 
� ,,o verigă a microciclurilor de antrenament care 

rezolvă obiective din- tre cele mai diferite, în funcţie 

de perioada de pregătire şi componenta 

antrenamentului abordată”7. 
Durata unei lecții de antrenament depinde de: 
� obiectivele propuse;  
� perioada de pregătire (perioada pregătitoare, 

precompetiţională, competiţională, refacere);  
� tipul lecţiei (învăţare, consolidare, 

perfecţionare, acomodare, verificare etc.);  

                                                 
5 Șiclovan, I., 1979, Teoria educației fizice și sportului, ediția a III a revăzută și 

completată, Editura Sport-Turism, pag. 130-177. 
6 Dragnea, A., și Mate Teodorescu, S., 2002, Teoria sportului, Bucureşti, Editura 
Fest, pag. 445. 
7 Teodorescu, S., 2009, Antrenament şi competiţie, Bucureşti, Editura, Alpha 
MDN, pag. 180. 
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� dacă este primul sau al doilea antrenament în 
ziua respectivă;  

� performanţa sportivului şi vârsta acestuia. 
În handbal, lecția de antrenament este formată 

din trei părţi: 
� Partea introductivă: aspecte organizatorice; 

condiţii de lucru; conţinutul activităţii - încălzire 
sau pregătirea organismului pentru efort. O atenţie 
deosebită este acordată pregătirii organismului 
pentru efort. În acest sens, momentul de început al 
lecţiei durează, între 20 şi 30 de minute. Un rol 
important al încălzirii este acomodarea 
organismului la intensităţile maximale şi 
supramaximale din partea fundamentală. Încălzirea 
cuprinde: alergarea uşoară; gimnastica de încălzire; 
exerciţiile speciale de alergare; alergările lansate şi 
alergările accelerate; 

� Partea fundamentală: sarcinile de antrenament; 
metodele de lucru; mijloacele de antrenament; 
cuantificarea efortului în volum, intensitatea, 
duritate, şi complexitatea efortului. Tipul lecţiei este 
dat de obiectivele şi caracteristicile generale ale 
perioadelor şi etapelor de pregătire.  
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CAPITOLUL II - Aspecte teoretice privind 
pregătirea fizică în handbalul de performanţă la 

nivelul juniorilor II (14-16 ani) 
 

2.1. Capacitatea de performanță 
  
În terminologia sportivă întâlnim termenii de 

capacitate și performanță, pentru fiecare dintre acești 
termeni existând opinii diferite. Capacitatea este 
definită ca fiind: 

Din definițiile prezentate mai sus, privind 
termenul de capacitate, se desprind următoarele 
concluzii: 
- este o însușire operațională și funcțională; 
- definită prin potential și eficiență; 
- o rezultantă plurifactorială; 
- o acumulare de energie și materie; 
- reprezintă reușita în executarea sarcinilor; 
- depinde de gradul de maturizare al personalității de 

învățare și exercițiu; 
- este cantitatea maximă pe care o poate asimila un 

corp; 
- se evaluează în mod direct și nu este reprezentată de 

situații standard; 
- o restructurare și recombinare a comportamentului; 
- este o capacitate creative, component a capacității în 

domeniul sportului. 
2.2.Învățarea motrică 

 
Învățarea este un fenomen care se regăsește în 

întreaga conduită a lumii vii, (sfera, conținutul, 
complexitatea și mai ales semnificația depind de 
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treapta de evoluție) împletindu-se cu un alt fenomen 
important, cel de adaptare. De aceea, învățarea a fost 
definită ca ,,un process de adaptare a organismului la 
mediu”8. Specialiștii domeniului consideră că 
învățarea este o reacție motrică înăscută, naturală, 
prezentă din stadiul inițial al dezvoltării omului și care 
este activată de numeroșii stimuli ai mediului. Din 
perspectiva pedagogiei, învățarea este un proces al 
cunoștiințelor dobândite, de formare al unor deprinderi 
și priceperi utile în activitățile viitoare. 
 

În domeniul sportului, învățarea este definită 
ca fiind: 
• ,,Un fenomen prin care un individ dobândește noi 

forme de comportament (conduite), ca urmare a 

exersării”9; 
• ,,Studiul proceselor implicate în acapararea unei 

abilități motrice și a variabilelor care sporesc sau 

inhibă capacitatea de a efectua o performanță 

motrică”10; 
• ,,Un tip de învățare care se diferențează de celelalte 

tipuri, fiecare gest motric voluntar ce compune 

bagajul motric individual, face obiectul învățării 

rezultată din învățare”11; 
• ,,Un set de procese asociate exersării și 

experienței care conduc la schimbări relativ 

                                                 
8 Sălăvăstru, D., 2004, Psihologia Educației, Editura Polirom, Iași, pag. 13. 
9 Dragnea, A., Bota A., 1999, Teoria activităţilor motrice, Editura Didactică şi 
Pedagogică, R. A., Bucureşti, pag. 149. 
10 Haibach, P.S., Reid, G., Collier, D.H., 2011, Motor Learning and Development, 

Human Kinetics, pag. 6-7. 
11 Mihăilescu, L., ș.c., 2002, Instruirea programată în atletism, Editura 
Universității din Pitești, pag. 14. 
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permanente în conduita motrică”,12 principalii 
parametrii ai unui program motor general fiind dați de 
durata totală a mișcării, direcția în care se efectuează, 
forța necesară efectuării mișcării și amplitudinea ei. 
 

În cadrul învățării motrice, procesul achizițiilor 
deprinderilor motrice sunt influențate de trei categorii 
de factori13. 
 

� Suporturile de bază ale comportamentului, dat de 
abilitatea de a analiza sarcina, tensiunea musculară și 
nivelul general de dezvoltare; 

� Trăsăurile de personalitate și abilitățile (abilități 
manuale, perceptive importante, viteza de mișcare, 
timp de reacție, factori de flexibilitate); 

� Variabile unice ale situației performanțiale (climat 
emotional, motivația specific sarcinii și practica 
anterioară în sarcina similară). 
 

Potrivit învățării motrice, acești factori 
transpuși la nivelul vârstei pubertare, vedem că actul 
motric parcurge trei etape distincte: 

� Priceperea elementară - aplicarea în practică a 
cunoștiințelor în stadiul incipient al învățării; 

� Deprinderea - actul motric este învățat, beneficiind de 
indici superiori de execuție; 

� Priceperea superioară - care presupune adaptarea 
actului motric învățat la situațiile noi și rezolvarea 
acelor situații problematice apărute. 
                                                 
12 Dragnea, A., Bota A., citat din Schmith, 1991, 1999, Teoria activităţilor 

motrice, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti, pag. 151. 
13 Horghidan, V., 2000, Problematica psihomotricităţii, citat din Cratty, J. B., 
1966. Editura Globus, Bucureşti, pag 143. 
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� Particularităţile psihomotrice ale vârstei de 
14-16 ani 
 

� Organismul uman este ,,un sistem hipercomplex, 

integrativ, care reuneşte aparate şi sisteme, cu funcţii 

distincte, ce exprimă ca rezultat unitatea dintre sfera 

somatică şi cea psihică şi, implicit adaptarea la 

condiţii externe”14. Atunci şi trecerea copiilor de la o 
vârstă la alta se face în urma unor procese de creştere 
dezvoltare, supuse legilor creşterii şi care este un 
proces intercondiţionat.  

� La această vârstă (14-16 ani) încă se face trecerea de 
la copilărie spre maturizare, adolescenţa fiind o 
perioadă caracterizată printr-un salt al dezvoltării 
fizice şi psihice a tânărului, care ,,nu se desfăşoară 

într-un ritm uniform, ci cu perioade de încetinire a 

creşterii, variabile în funcţie de vârstă, condiţii de 

viaţă, particularităţi individuale, ereditate”15.  
 

� Particularitățile morfofuncționale ale 
jucătorilor de handbal juniori II-masculin 
 

� În general, se consideră că băieții care au vârsta 
cuprinsă între 15-16 ani, se încadrează la perioada 
postpubertară din punct de vedere biologic16. Este 
greu de precizat perioada exactă de început a 
pubertății, pentru că fiecare individ în parte se 
dezvoltă diferit. În ceea ce ne privește, o dezvoltare 
mare și rapidă a aptitudinilor motrice se petrece la 
                                                 
14 Bota, C., 2000, Ergofiziologie, Editura Globus, Bucureşti, pag. 5. 
15 Bota, C., 2000, Ergofiziologie, Editura Globus, Bucureşti, pag. 274. 
16 Drăgan, I., 1979, Selecţia medico-biologică în sport, Editura Sport - Turism, 
Bucureşti, pag. 165-171.  
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vârsta școlară mijlocie, când formele mișcărilor de 
bază se perfecționează, se formează și se consolidează 
și în handbal, fiind considerată perioada cea mai 
indicată pentru învățare și realizarea primelor 
performanțe.  

� Această perioadă este bună pentru intensificarea 
funcțională a grupelor musculare, a mobilității 
articulațiilor și a preciziei în acționarea segmentelor ce 
corespund cerințelor implicate în efectuarea actelor 
motrice în handbal. 

2.3.Capacitatea condiţională şi coordinativă - 
componente ale capacităţii motrice în 

handbalul de performanță 
 

Termenul de capacitate este definit ca fiind: 
• „O entitate complexă bazată pe un sistem de însuşiri 

sau aptitudini ereditare, naturale şi dobândite şi care, 

împreună cu celelalte structuri ale personalităţii 

umane conduc la prestarea unor acţiuni eficiente şi de 

performanţă”17; 
• ,,O rezultantă plurifactorială determinate de 

aptitudini, de gradul de maturizare a personalității, de 

învățare, de exercițiu. Este condiționată de o 

aptitudine pe care o relevă indirect, dar depinde de 

condiții prealabile, printre care gradul de maturație - 

sau în sens invers, de involuție - al formației educative 

sau al învățării și exercițiului”18. 
 

                                                 
17 Colibaba-Evuleţ, D., Bota I., Jocurile sportive, Teorie şi metodică, 1998, 
Editura Aldin, Bucureşti, pag. 99. 
18 Dragnea, A., 1996, Antrenamentul sportiv, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, pag. 61; 62. 
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 În același sens, aptitudinile sunt ,,acele însușiri, 

respectiv, predispoziții naturale, psihice și fizice, 

relativ stabile (strict individuale), care conferă unui 

individ posibilitatea de a realiza un anumit act, cu 

minimum de efort, dar la parametri superiori, în 

comparație cu alți indivizi din aceași categorie de 

vârstă și de pregătire”19.  
În comparație cu aptitudinea, capacitatea poate 

fi evaluată direct, iar prin perfecționarea acestor 
aptitudini se ajunge la talent, dat de nivelul superior al 
rezultatelor, de ritmul crescut al performanței și 
stabilitatea sa, de asimilarea și însușirea cu ușurință a 
cunoștințelor teoretice și practice, de adaptabilitatea și 
creativitatea în situații critice20.  

În clasificarea capacităţilor coordinative, 
întâlnim următoarele componente şi mai multe opinii:  

� capacitatea de orientare spaţială; 
� capacitatea de diferenţiere kinestezică; 
� capacitatea de echilibru; 
� capacitatea de reacţie; 
� capacitatea de ritm 21. 

• capacitatea de adaptare; 
• capacitatea de reacţie: 
• capacitatea de ghidare; 
• capacitatea de combinare; 
• capacitatea de echilibru; 
• capaitatea de agilitate; 

                                                 
19 Neagu, N., 2010, Teoria și practica activităților motrice umane, Editura 
University Press, Tîrgu Mureș, pag. 57. 
20 Teodorescu, S., 2009, Periodizarea şi planificarea în sportul de performanţă, 
Editura Alpha MDN, Buzău, pag. 28. 
21 Tudor, V., 1999, Capacităţile condiţionale, coordinative şi intermediare-

componente ale capacităţii motrice, Editura RAI, Bcureşti, pag. 125. 
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• capacitatea de îndemânare 22. 
 

� capacitatea de orientare spaţio-temporală - permite 
mişcarea corpului în spaţiu şi timp, modificarea 
poziţiei corpului în raport cu un anumit câmp de 
acţiune, capacitate importantă în cadrul jocurilor 
sportive, sporturile tehico-combinative. În cadrul 
jocurilor sportive această capacitate are un rol foarte 
important deoarece sportivul este obligat să-şi 
adapteze în permanenţă conduita în funcţie de 
coechipieri şi adversari. 

 
� capacitatea de combinare şi cuplare a mişcărilor - 

permite stabilirea legăturilor între deprinderile 
motrice automatizate (combinarea anumitor scheme 
tehnice în sporturile de situaţie etc.); Capacitatea de 
combinare şi cuplare a mişcărilor include, de 
asemenea, şi coordonarea segmentară, cu precădere 
coordonarea braţe - picioare - tunchi; 

� capacitatea de echilibrul menţine corpul într-o poziţie 
echilibrată, refacerea echilibrului după diferite 
solicitări cu amplitudine mare, deplasări. Capacitatea 
de echilibru superioară este necesară pentru atingerea 
unui nivel competitiv înalt, evitarea leziunilor la 
nivelul membrelor inferioare și pentru a controla 
echilibrul. Echilibrul mai este văzut ca fiind o 
aptitudine de a menține poziția stabilă a corpului, 
controlată prin mișcări compensatorii, cu ajutorul 
propriului corp sau obiect, sau capacitatea corpului de 
a menține baza de sprijin prin mișcare minimă, de a 

                                                 
22 Tudor, V., 1999, Capacităţile condiţionale, coordinative şi intermediare-

componente ale capacităţii motrice, Editura RAI, Bcureşti, pag. 124. 
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îndeplini o sarcină în timp ce menține poziția corpului 
stabilă23. Este deosebit de importantă dezvoltarea 
stabilității în sporturile de echipă, și nu numai24, 
echilibrul fiind un proces complex ce interesează 
programul și execuția mișcărilor, elemente ce asigură 
postura dreaptă, adică menținerea permanentă a 
centrului de presiune în cadrul bazei de susținere”25.  
O serie de studii arată că dezvoltarea echilibrului 
poate duce la îmbunătăţirea controlului și echilibrului 
postural static și dinamic, precum şi cel 
neuromuscular. Postura corectă a corpului este 
condiționată de stres, cu cât crește stresul, cu atât 
adaptarea posturală devine mai incorectă.26 
Este recomandat ca la sportivii tineri, instruirea 
echilibrului să înceapă cu exerciţii care să vizeze 
echilibrul static şi apoi să treacă la exerciţii complexe, 
care să vizeze echilibrul dinamic. Complexitatea 
mişcărilor implicate precum şi efectuarea exerciţiilor 
pe diferite suprafeţe conduc la uşurarea procesului de 
instruire al echilibrului27; 

 

                                                 
23 Gribble, H., 2004, Effect of Lower-Extremity Fatigue on Postural Control, 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85(4), pag. 589-592. 
24 Gstöttner, M., Neher, A., Scholtz, A., Millonig, M., Lembert, S., Raschner, C., 
2009, Balance ability and muscle response of the preferred and nonpreferred leg 

in soccer players, motor control, Human Kinetics,13, pag. 218-231. 
25 Sbenghe, T., 2008, Kinesiologie. Ştiinţa mişcării, Bucureşti, Editura Medicală, 
pag. 375. 
26 Kendall, F. P, Mc Creary, E. K., Provance, P. G., Rodger, M. M., Romani, W. 
A., 2005, Posture în muscles testing and function with posture and pain, William 
& Wilkins: Baltimore, pag. 51-105. 
27 Freiwald, J., et., 2006, Prävention im fußballsport, Sportorthopädie 

Sporttraumatologie, 22, pag. 140-150. Gstöttner, M., et., 2009, Balance ability 

and muscle response of the preferred and nonpreferred leg in soccer players, 

motor control, Human Kinetics,13, pag. 218-231. 
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� capacitatea de diferenţiere chinestezică - are rol 
esenţial în controlul diferenţiat, fin, al parametrilor 
dinamici, temporali şi spaţiali ai mişcării, fiind 
determinantă în dozarea impulsurilor exercitate asupra 
solului sau altor obiecte, adaptarea la alte regimuri noi 
de tensiune. Toate aceste aspecte sunt reglate de 
analizatorul kinestezic, cel care furnizează informaţii 
privind gradul de tensiune din muşchi şi a poziţiei 
segmentelor corpului, având posibilitatea de a o 
regla28; 

 
� capacitatea de reacţie motrică - permite organismului 

să reacţioneze la diferiţi stimuli, rezultatul fiind 
apariţia unor acţiuni motrice adecvate. Există două 
forme de răspuns: simple - răspuns la semnale 
prevăzute şi cunoscute; complexe - răspuns la semnale 
necunoscute, iar gama de răspunsuri foarte variată; 
 

� capacitatea de transformare a mişcării - face posibil 
ca programul motric al unei acţiuni în curs să poată fi 
adaptat, sau modificat în funcţie de anumite situaţii 
neprevăzute apărute spontan;  
 

� simţul ritmului (capacitatea ritmică) - capacitatea de a 
organiza cronologic diferitele execuţii motrice, având 
la bază noţiunile de în timp şi spaţiu. Într-o acţiune 
motrică complexă se evidenţiază o latură importantă, 
cea ritmică - aceasta fiind caracteristica cea mai 
integrală a tehnicii, existând acea condiţie obligatorie 
a ritmului, prin prezenţa în cadrul mişcării a unor 

                                                 
28 Lică, M. E., 2011, Strategii de optimizare a prregătirii fizice a voleibaliştilor 

juniori bazate pe evaluări neuromusculare, Teză de doctorat, Piteşti, pag. 36. 
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momente puternice, accentuate într-o anumită privinţă 
şi succesiunea, alternanţa, diferitelor intervale de timp. 
Capacităţile coordinative ar trebui luate în considerare 
în planificarea şi organizarea programelor de pregătire 
fiind tratate ca un element important de instruire 
complexă a jucătoarelor de handbal, deoarece exercită 
o influenţă considerabilă asupra abilităţilor tehnice şi 
tactice şi creşterii eficacităţii acestora. 

Manno, R., realizează o clasificăre a 
capacităţilor coordinative, sub o formă schematică:29 

 

 
Figura nr. 1 - Clasificarea capacităţilor de coordonare 

(Manno, R., 199 

                                                 
29 Manno, R., 1996, Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, C.C.P.S., 
Bucureşti, pag. 371-374. 
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CAPITOLUL III - Particularităţile pregătirii fizice 
în handbalul de performanţă la nivelul juniorilor 

II (14-16 ani) 
 

3.1. Tendinţe naționale și internaţionale în 
pregătirea jucătorilor de handbal juniori II-

masculin 
 

Modalitatea de a obține performanțe notabile 
în cadrul jocului de handbal, a stârnit interesul 
oamenilor de specialitate, ceea ce a dus, pe parcursul 
mai multor decenii, la realizarea unor cercetări și 
efectuarea unor recomandări, în vederea îmbunătățirii 
procesului de pregătire sportivă și ameliorarea 
performanțelor.  

Odată cu dezvoltarea tehnologiei în acest 
domeniu, au apărut o serie de metode de analiză și 
abordare a tacticii, tehnicii în procesul pregătirii30 
relația dintre planificare și acțiune și coordonarea 
dintre percepție și acțiune. 

Determinarea vitezei de pasare a mingii, durata 
atacurilor și circulația mingii, a fost un alt studiu 
privind acțiunile tactice colective întâlnite în jocul 

                                                 
30 Loy, R., 1994, Das SAT.1 Datenbank-/Spielanalysesystem. Leistungssport, 24 
(2). pag. 39-46; idem, 1995, Systematische Spielbeobachtung im Fußball. 

Leistungssport, 25 (3). pag. 15-20. 1996b, Einsatzmöglichkeiten eines 

Spracherkennungssystems bei der systematischen Beobachtung von 

Fußballspielern. Leistungssport, 26 (2). pag. 53- 57. 
Remmert, H., Steinhöfer, D., 1998, Analyse der individual- und 

gruppentaktischen Angriffsabschlusshandlungen im Damenbasketball mit Hilfe 

des interaktiven Videosystems VIDEO AS. Leistungssport, 28 (6). pag. 47-51. 
Müller, E., Lorenz, H., 1996, Computergestütztes Spielanalysesystem im 
Spitzenfußball. Leistungssport, 26 (1). pag. 59-62. 
Lenzen, B., 2009, Situated analysis of team handball players’ decisions: An 
exploratory study, Journal of Teaching in Physical Education, 28. pag. 54-74. 
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ofensiv și necesitatea utilizării punctajelor individuale 
pe un anumit procedeu tehnic ce ajută eficiența 
ofensivă31.  

Perfomanțele handbalului românesc au făcut 
istorie de-a lungul timpului, iar propria concepție de 
joc de la acea vreme a constituit un model la nivel 
international. Lipsa performanțelor de anvergură din 
ultimii ani, au determinat o serie de analize și tot 
atâtea recomandări în vederea reactualizării unor 
elemente ce compun concepția tactică a jocului de 
handbal autohton.  

O astfel de analiză ne arată faptul că echipele 
europene desfășoară un atac bazat pe acțiuni colective 
de echipă, în timp ce echipele românești preferă 
acțiunile relaționale între 2-3 jucători și cele 
individuale32.  

La fel cum acţiunea ofensivă a jucătorilor care 
evoluează pe posturile de extremă și pivot, precum și 
numărul de goluri înscrise de aceştia, prin folosirea 
unor procedee de aruncare33. Importanța anticipării în 
creșterea eficienței defensive este obiectul altui studiu, 

                                                 
31 Rogulj, N., Srhoj, V., Srhoj, L., 2004, The contribution of collective attack 

tactics in differentiating handball score efficiency. Collegium Antropologicum, 
28(2), pag 739-746. 
32 Prisăcaru, I. R., Marinescu, Gh., 2010, Analysis of tactics and offensive playing 

systems in elite European teams, in vue of optimizing attack for Romanian top 

handball male teams, Discobolul - Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi 
kinetoterapie, Anul VI nr.4 (22), pag. 30-40. 
33 Curiţianu, I., Neamţu, M., 2014, Compared Study Concerning The Evolution Of 

Left Wings, Right Wings And Pivots At Male Handball Teams H.C.M. Constanta 

And F.C. Barcelona In “Champions League” 2011-2012”. 5th World Conference 
on - 90 - Educational Sciences, University of Rome, Italy, Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 116, pag. 3859-3863; Balint, E., Curiţianu, I., 2012, The 

Importance Of Anticipation In Increasing The Defense Efficiency In High 

Performance Handball. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series 
VIII: Art • Sport • Vol. 5 (54) No. 1, pag. 103-112. 
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contribuția mijloacelor specifice atletismului la 
dezvoltarea abilităților motorii și creșterea capacității 
de efort, indiferent de etapă și moment al pregătirii34 și 
necesitatea unor orientări sau tendințe actualizate și pe 
termen lung. 

 Evaluarea puterii maxime anaerobă, precum şi 
modul în care scade în timpul efortului dar şi modul în 
care organismul se adaptează la efortul de acest tip a 
fost studiată de Hantău, C. Noţiunea de pregătire 
fizică, ca o componentă a modelului de joc, 
elementele sale componente, dar şi cerinţele privind 
nivelul pregătirii fizice a handbaliştilor de înaltă 
performanţă a fost tratată de Acsinte, A.35. O evaluare 
a abiltăţilor de putere şi forţă la nivelul jucătorilor 
echipelor de handbal, adaptarea organismului la 
eforturile fizice și psihice crescute și preocuparea 
pentru toate segmentele corpului uman a fost realizată 
de Acsinte, A. Stabilitatea performanțelor din 
meciurile de handbal este influențat de nivelul de 
dezvoltare al capacităților condiționale. Toată 
activitatea sportivilor de pe parcursul unui meci este 
influențată de tehnica jocului, de procesul decizional 
al jucătorilor și viteza jocului. 

                                                 
34 Mihăilă, I., Crețu, M., Popescu, D., Gionea, B., 2014, The role of athletics 

specific means in sports team training”. 4th World Conference on Educational 
Sciences, 02-05 February, Barcelona, Spain, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 46, 2012, pag. 4151 – 4153; Karras, D., Mihăilă, I., Ghervan, P., 2007, 
Orientations, current and longterm tendencies in the handball of high 

performance, Citius Altius Fortius - Journal of Physical Education and Sport, 
vol.7, issue 4. pag. 24-25. 
35 Hantău, C., 2000, Handbal. Editura Alphina, Bucureşti, pag.76; 136; Acsinte, 
A., Alexandru, E., 2007, Physical condition in high performance team handball, 
Vienna/Austria - Publisher, EHF web Periodical, pag.1-10; Acsinte, A., 
Alexandru, E., Costea, L. M., 2015, Power and strength training in team 

handball, EHF Web Periodical, pag.1-7. 
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3.2.Stadiul actual al cunoașterii în pregătirea 
jucătorilor de handbal juniori II-masculin 

 
În ultimii ani bazele tehnico-materiale ale 

pregătirii sportive au cunoscut o dezvoltare continuuă, 
ceea ce a făcut ca și rezultatele sportive să crească și 
să determine procesul de pregătire să țină pasul cu 
acestea.  

Handbalul este definit ca fiind „un sport 

dinamic, în care jucătorii îşi folosesc mâinile să 

dribleze, să paseze, şi să arunce mingea la poarta 

adversă; prin urmare, handbalul se caracterizează 

prin abilităţi motorii foarte dezvoltate, cum ar fi 

coordonare, viteză şi agilitate, rezistenţă, viteză de 

reacţie, precum şi forţă explozivă.”36  Acest joc 
colectiv, este caracterizat printr-o complexitate de 
mişcări executate în condiţii schimbătoare de forţă şi 
viteză, determinate de colaborarea dintre coechipieri şi 
lupta directă cu adversarii. Jocul modern de handbal, 
presupune biotipuri somatice deosebite, care 
acţionează într-un ritm alert, în care se îmbină din 
punct de vedere motric viteza cu forţa, cu rezistenţa şi 
îndemânarea.  

Pentru a putea face faţă unor asemenea cerinţe 
biologice, jocul de handbal pretinde din partea 
participanţilor calităţi fizice şi psihice deosebite 37. 
„Antrenamentul sportiv, ca proces de lungă durată, 

impune pregătire eşalonată a sportivilor pe mai multe 

stadii determinate de caracteristicile de vârstă şi 

                                                 
36 Milanese, C., Piscitelli, F., Lampis, C., Zancanaro, C, 2012, Effect of Competitive 

Season on Anthropometry and Body Composition in Female Handball Players, Biol. 

Sport, 29, pag. 199-204; 
37 Hantău, C., 2000, Handbal. Editura Alphina, Bucureşti, pag. 76; 136. 
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disponibilităţile generale de adaptare ale 

organismului”38. Prin urmare, doar un antrenament 
întins pe o perioadă de mai mulţi ani permite 
îmbunătăţirea rezultatelor de nivel superior.  

Dacă pentru Platonov, N. V.,39 ,, perioada de 

vârstă optimă pentru obținerea performanțelor 

maxime nu este influențată de momentul începerii 

activității sportive”, Teodorescu, S. face referire la 
caracterul stadial și menționează patru stadii:  

� stadiul I - selecţie, iniţiere 
� stadiul II - specializare timpurie 
� stadiul III - specializare aprofundată 
� stadiul IV - marea performanţă 40 

 
Succesiunea cronologică a acestor stadii impune 

respectarea limitelor lor, cu precădere al conţinutului 
instruirii, dar şi al nivelului de efort solicitat. Din acest 
punct de vedere, antrenamentul sportiv nu este un 
proces instructiv-educativ nediferențiat, mijloacele, 
sarcinile, metodele și formele de organizare ale 
acestuia, cu precădere al copiilor și juniorilor, se 
deosebesc de la o vârstă la alta41.  
 
 
 

                                                 
38 Teodorescu, S., 2009, Antrenament şi competiţie, Editura Alpha MDN, Buzău, 
pag. 77. 
39 Platonov, N. V., 1996, Allenamento sportivo. Teoria e metodologia. Calzetti 
Mariucci Editori, Perugia, pag. 197-198. 
40 Teodorescu, S., 2009, Periodizarea şi planificarea în sportul de performanţă, 
Editura Alpha MDN, Buzău, pag. 25. 
41 Şiclovan, I., 1972, Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Stadion, 
Bucureşti, pag. 389. 
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3.3.Dezvoltarea pregătirii fizice prin intermediul 
parcursurilor aplicative 

 
Parcursurile aplicative sunt structuri complexe, 

având în componenţă deprinderi motrice de bază 
(mers, alergare, săritură, aruncare, prindere) deprinderi 
motrice utilitar-aplicative (căţărare, escaladare, 
echilibru, târâre, ridicare şi transportul de greutăţi, 
tracţiuni, împingere) şi elemente tehnice din ramuri 
sportive, asigurând o densitate motrică în pregătirea 
fizică, indiferent de condiţiile materiale existente.  

Parcursurile aplicative sunt o formă superioară 
de organizare a deprinderilor motrice naturale și 
combinate. Cu ajutorul parcursurilor aplicative se 
aplică în practică (în condiții concrete) și se valorifică 
deprinderile motrice însușite anterior. Deprinderile 
motrice se perfecționează prin aplicarea lor în condiții 
naturale și foarte diversificate.  

În activitatea sportivă, nivelul de dezvoltare al 
deprinderilor motrice ocupă un loc extrem de 
important. Practic, întreaga varietate a acțiunilor 
motrice efectuate în activitatea sportivă, se face corect 
sau nu, într-un raport direct cu gradul de dezvoltare al 
capacităților motrice.  

Dezvoltarea deprinderilor motrice prin 
intermediul parcursurilor aplicative au un randament 
sporit, deoarece elementele de întrecere măresc 
eficiența prin caracterul mobilizator, iar creșterea 
numărului de repetări face activitatea mai atractivă, 
mai stimulativă, crescând și interesul sportivilor.  

Importanța și locul pe care-l pot ocupa 
parcursurile aplicative în pregătirea fizică a 
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sportivilor, se desprinde din felul în care acestea pot 
rezolva cu succes o serie de probleme ce apar în 
cadrul antrenamentelor, şi anume: 

 
• În cadrul unei lecţii de antrenament, se întâmplă ca 

efortul și dinamismul sportivilor să scadă. De aceea, 
organizarea unui parcurs aplicativ poate crește 
indicatorii de efort, paralel cu învățarea sau la sfârșitul 
părții de antrenament.  

• Sunt antrenamente care datorită conţinutului lor bogat 
necesită o încălzire rapidă şi eficientă, pentru a putea 
trece cât mai repede la tema propriu zisă. Într-o 
asemenea situaţie, organizarea unui parcurs aplicativ 
pregătitor rezolvă cum nu se poate mai bine acest 
moment. 

• Un obicei des întâlnit în succesiunea lecţiilor este 
alternanţa dintre orele mai puţin dinamice şi cele de 
mare motricitate, în care se pune accentul pe 
îmbunătăţirea capacităţilor şi deprinderilor motrice 
prin exersare. În acest caz, se poate interveni 
introducând în lecţia de antrenament parcursuri 
aplicative lungi. 
 

O pregătire fizică bună și o dezvoltare 
armonioasă a sportivilor, impune obişnuirea acestora 
cu practicarea parcursurilor aplicative în cadrul 
antrenamentelor specifice din handbal, care să le 
asigure cunoaşterea până la automatizare a unui 
complex de exerciţii şi a modului lor de execuţie. În 
afară de faptul că întăresc starea de sănătate, echilibrul 
psiho-fizic al sportivilor, pun bazele unei dezvoltări 



30 
 

multilaterale şi armonioase a organismului, permit 
formarea unui bogat şi variat bagaj motric. 

Parcursurile aplicative impun solicitări cardio-
vasculare şi neuro-motorii neobişnuite, de aceea la 
aplicarea lor se va ţine seama de dezvoltarea şi nivelul 
de pregătire fizică al celor cu care se lucrează. Există 
multe variante utile, însă aplicarea lor cere o perfectă 
înţelegere şi cunoaştere a acestora, pentru a selecta 
ceea ce trebuie, ţinând cont de obiective şi colectiv.   

Dezvoltarea deprinderilor motrice, prin 
intermediul parcursurilor aplicative, au un randament 
sporit din următoarele motive: 

 
� Elementele de întrecere sporesc eficienţa, prin 

caracterul mobilizator dat de concurs şi prin mărirea 
numărului de repetări, activitatea fiind mai atractivă, 
mai stimulativă, sportivii participând cu interes sporit 
la orele de antrenament; 

� Cadrul organizatoric şi funcțional, din punct de vedere 
tehnic, contribuie în mod favorabil la dezvoltarea 
deprinderilor motrice; 

� Prin folosirea parcursurilor aplicative în lecţia de 
antrenament, nu se dezvoltă doar una sau două 
deprinderi sau capacităţi motrice, ci o gamă largă de 
capacităţi, care conlucrează între ele în dezvoltarea 
motrică a sportivilor; 

� Sportivii acţionează de fiecare dată conştient, stimulaţi 
fiind de diversitatea conţiniturilor şi formelor de 
organizare ale lecției de antrenament;  

� Climatul de bună dispoziţie imprimă activităţii un 
caracter atractiv;  
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� În cadrul întrecerilor, sportivii îşi mobilizează toate 
resursele neuro-musculare, animaţi fiind de dorinţa de 
a obţine victoria; 

3.4.Efectele parcursurilor aplicative 
 

• influența multilaterală asupra intregului organism; 
• influența favorabilă asupra deprinderilor specifice 

unor ramuri de sport; 
• perfecționarea deprinderilor; 
• creșterea nivelului capacităților motrice de bază și 

combinate, forță-viteză, viteză-coordonare etc.; 
• mărirea densității și atractivității lecției; 
• depășirea barierelor fizice și psihice; 
• dezvoltă curajul, hotărârea, voința, spiritul de 

inițiativă, etc.; 
• acceptarea regulilor; 
• asumarea responsabilității; 
• educă atenția; 
• dezvoltă capacitatea de decizie; 
• formarea psihologiei de învingător; 
• crearea unei stări generale de bine”42. 

3.5.Rolul parcursurilor aplicative în pregătirea fizică a 
handbaliștilor juniori II 

 
Multe din performanțele sportivilor, indiferent 

de ramura sportivă, se datorează introducerii de către 
profesorii-antrenori în pregătire a unor elemente noi 
privind instrumentele, mijloacele, metodele de 

                                                 
42 Leon, V., 2010, Dezvoltarea calităților motrice cu ajutorul metodelor moderne 

și a mijloacelor specifice jocului de fotbal în învățământul liceal, Editura Sfântul 
Ierarh Nicolae, pag. 22-34. 
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pregătire, cuantificarea efortului, sistemul de pregătire 
etc. Noutățile, inovațiile, amprenta personală a 
profesorului-antrenor, a constituit în cele mai multe 
cazuri, pentru sportivi sau echipă, plusul de valoare în 
departajarea câștigătorului în timpul unei competiții 
sportive. Valorificarea potențialului sportivilor la cele 
mai înalte cote reprezintă principalul scop al tuturor 
demersurilor în cadrul planurilor de pregătire, obiectiv 
îndeplinit de cele mai multe ori prin măiestria 
antrenorului de a realiza un raport optim între 
pregătirea specifică și pregătirea fizică.  

Dacă la capitolul pregătirea specifică a 
jucătorilor de handbal juniori II-masculin, se alocă o 
foarte mare perioadă de timp în cadrul orelor de 
antrenament, se consideră că la capitolul pregătire 
fizică se pot aduce înbunătățiri atât prin introducerea 
de instrumente, mijloace cât și metode care să pună în 
valoare mai bine potențialul bio-psiho-motric al 
acestora.  
          Premiza că înlănțuirea mai multor structuri 
specifice jocului de handbal în cadrul unui parcurs 
aplicativ poate fi benefică dezvoltării capacităților 
condiționale și coordinative ale jucătorilor juniori din 
handbalul masculin. Creșterea importanței pregătirii 
fizice în planurile de pregătire ale antrenorilor de 
handbal trebuie să constituie punctul forte, care să stea 
la baza consolidării și perfecționării pregătirii 
specifice a jucătorului de handbal junior. Cu cât 
indicatorii motrici sunt la cote superioare, cu atât 
capacitățile tehnico-tactice ale handbaliștilor juniori 
vor face diferența în atingerea eficienței maxime. 
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Introducea în cadrul pregătirii a parcursurilor 
aplicative cu elemente specifice jocului de hanbal este 
susținută și de contribuțiile aduse la realizarea 
performanțelor sportive prin următoarele 
caracteristici: 
 

� Dezvoltă capacitățile condiționale cu accent pe viteza 
de execuție, repetiție, accelerare și viteza în regim de 
rezistență; 

� Utilizează mijloace specifice jocului de handbal; 
� Îmbunătățește semnificativ coordonarea specifică 

jucătorului de handbal; 
� Sistemul de pregătire prin parcursuri aplicative se 

remarcă printr-o varietate mare de variante; 
� Stimulează imaginația și creativitatea competitorilor; 
� Poate fi permanent inbunătățit cu elemente noi în 

vederea creșterii dificultății parcursului aplicativ; 
� Îndepărtează monotonia prin diversificarea 

conținutului parcursului aplicativ; 
� Efect emulativ asupra competitorilor; 
� Poate fi utilizat în toate perioadele de pregătire; 
� În funcție de perioada de pregătire, ocupă locul în 

cadrul orelor de antrenament; 
� Se poate folosi și sub formă de întrecere, prin 

cronometrarea parcursului aplicativ; 
� Dificultatea traseului să corespundă gradului de 

pregătire al sportivilor; 
� Conținutul fiecărui atelier să nu pună în pericol 

sănătatea participanților; 
� Echipamentul sportivilor să nu incomodeze efectuarea 

corectă a elementelor tehnice din cadrul parcursului 
aplicativ; 
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� În cazul efectuării cu ușurință a unui parcurs aplicativ 
se introduc elemente noi; 

� Lungimea unui traseu să nu fie mai mare de 20-25 m 
pe sens; 

� Pe timpul desfășurării parcursului aplicativ, antrenorul 
trebuie să aibă un rol activ, prin transmiterea unor 
indicații necesare execuțiior corecte și a desfășurării în 
condiții optime a traseului propus; 

� Cei mai buni executanți ai unui parcurs aplicativ vor fi 
primii în efectuarea traseului, constituindu-se în model 
pentru ceilalți sportivi; 

� Menținerea unui traseu aplicativ se face până ce toți 
participanții reușesc efectuarea acestuia în viteză 
maximă; 

� Intrarea în circuit se face la un semnal auditiv sau la 
un reper vizual; 

� Fiecare atelier să fie trasat prin conuri/jaloane/copete 
de culori distincte în vederea asocierii cu sarcina de 
efectuat; 

� În vederea creșterii densității în cadrul aceluiași 
parcurs aplicativ se vor ordona sportivii pentru 
efectuarea traseului în ordine valorică descrescătoare 
și plecarea la semnalul auditiv din partea profesorului; 

� Pauzele pot fi pasive, de refacere, sau active 
(mobilitate, stretching, abdomene, extensii, sărituri pe 
loc etc), în funcție de obiectivele lecției de 
antrenament propuse și de perioada de pregătire; 

� Eficiența acestui sistem de pregătire crește 
proporțional cu creșterea vitezei de efectuare a 
traseului aplicativ și a complexității acestuia. 
          Rolul profesorului antrenor este esențial în 
alegerea celor mai adecvate mijloace în compunerea 
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parcursului aplicativ având în vedere:vârsta 
sportivilor, gradul de pregătire al acestora, perioada de 
pregătire parcursă, omogenitatea grupului, obiectivele 
propuse. 
 

Cunoscând și ținând cont de toate aceste 
elemente, desfășurarea antrenamentelor cuprinzînd și 
parcursurile aplicative, pot fi eficiente și stimulative 
pentru toți sportivii, realizând în același timp și 
obiectivele propuse. 
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CAPITOLUL IV - Concluziile cercetării teoretice 
 

1.  Se evidențiază utilitatea și semnificația conceptelor, 
abordarea acestora din diferite domenii de activitate, 
legătura organică între noțiuni, anumite limite în 
funcție de perspectivele teoretice abordate și formele 
de exprimare.  

2. Se subliniază importanța procesului de adaptare a 
organismului la efort, elaborarea amănunțită a 
planificării antrenamentului sportiv, a obiectivelor de 
instruire și performanță, a metodelor, mijloacelor și a 
sistemului de organizare, în funcție de obiectivele 
propuse. 

3. Pregătirea fizică este percepută ca o perfecționare a 
calităților biomotrice, stăpânirea unor varietăți de 
priceperi și deprinderi de bază și dezvoltarea 
indicilor morfofuncționali ai organismului, conform 
cerințelor ramurii sportive. 

4. Modelul este un etalon în organizarea procesului de 
instruire, iar modelarea a apărut ca o necesitate de a 
maximiza potențialul sportivilor, prin elaborarea 
unor soluții de pregătire fizică, concretizată din faza 
proiectivă a antrenamentului și se regăsește în toate 
etapele practice sau experimentale care urmează. 

5.  Sinteza principalelor puncte de vedere din literatura 
de specialitate dezbate aspectele teoretice privind: 
pregătirea fizică în handbalul de performanță, juniori 
II-masculin, perfecționarea tehnicii și a acțiunilor 
tactice, însușirea sportivilor a unui sistem cât mai 
larg de priceperi și deprinderi motrice și adaptarea 

bio-psiho-motrică a organismului la un nivel 
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calitativ superior, în vederea obținerii unei 
performanțe sportive deosebite.  

6. Particularitățile dezvoltării psihomotrice ale vârstei 
de 14-16, rolul și importanța capacităților 
condiționale și coordinative în jocul de handbal 
juniori II-maculin, combinarea metodei parcursurilor 
aplicative cu elemente tehnice caracteristice 
pregătirii specifice jocului de handbal, concomitent 
cu dezvoltarea capacităților condiționale și 
coordinative, constituie o formă avansată de formare 

a jucătorului de handbal complet.  
7. Abordarea componentelor și a conținutului 
antrenamentului sportiv sunt apropiate de marea 
performanță, diferența este făcută de ponderea 
crescută și a perioadelor de pregătire fizică la nivelul 
juniorilor, accentuarea formei specifice de manifestare 
a calităților motrice, orele destinate pregătirii sunt de 
două ore pe zi în 4-5 antrenamente pe săptămână 
8. Stabilitatea performanțelor din meciurile de handbal 
este influențat de nivelul de dezvoltare al capacităților 
condiționale. Toată activitatea sportivilor de pe 
parcursul unui meci este influențată de tehnica jocului, 
de procesul decizional al jucătorilor și viteza jocului. 
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PARTEA a II-a - CERCETĂRI PRELIMINARE 
ÎN CONTEXTUL TEMEI 

 
CAPITOLUL V - Cadrul metodologic al cercetării 

preliminare 
5.1.Premisele cercetării preliminare 

 
La realizarea prezentei lucrări, s-a plecat de la 

premisa că, folosirea unor structuri de mijloace de 
pregătire fizică în cadrul parcursurilor aplicative pot 
influența pozitiv indicii specifici pregătirii fizice. 
Premisele pot fi formulate astfel: 
 

� optimizarea cantitativă și calitativă a procesului de 
antrenament prin metoda parcursurilor aplicative; 

� subiecții din cercetarea preliminară au omogenitate, 
din punct de vedere al experienței motrice specifice; 

� în cadrul cercetării preliminare, subiecții sunt 
cooperanți, cu deschidere către noutate și implicați pe 
tot parcursul desfășurării acestei cercetări; 

� programarea și planificarea conținutului instruirii în 
concordanță cu particularitățile morfo-funcționale ale 
grupei experiment; 

� stabilirea întregului proces de instruire prin utilizarea 
celor mai adecvate mijloace și metode de lucru. 
 

5.2.Scopul cercetării preliminare 
 

Cercetarea preliminară urmăreşte validarea 
testelor şi stabilirea unor structuri de mijloace 
specifice pregătirii fizice, utilizate sub forma 
parcursurilor aplicative, printr-un program de 
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pregătire coerent și care vor fi aplicate în cercetarea 
propriu-zisă.  
 

5.3.Obiectivele cercetării preliminare 
 

În cadrul cercetării preliminare s-au stabilit 
următoarele obiective: 
 

a. Identificarea acelor mijloace de pregătire care duc la 
creşterea indicilor capacităţii motrice, specifice vârstei 
jucătorilor de handbal juniori II-masculin; 

b. Stabilirea relaţiei dintre aplicarea parcursurilor 
aplicative şi indicatorii de performanţă obţinuţi în 
urma testărilor (inițială și finală); 

c. Stabilirea şi compararea nivelului de pregătire înainte 
şi după introducerea parcursurilor aplicative, ca mijloc 
de dezvoltare a pregătirii fizice; 

d. aplicarea unor instrumente de evaluare obiectivă în 
scopul aprecierii nivelului unor indici ai capacităților 
conditionale si coordinative în vederea creşterii 
capacităților fizice ale sportivilor. 
 

5.4.Sarcinile cercetării preliminare 
 

În cadrul cercetării preliminare s-au parcurs 
următoarele etape: 
 

� selecționarea datelor din literatura de specialitate cu 
privire la stadiul actual și evoluția handbalului la nivel 
de juniori II-masculin, atât la nivel național cât și 
internațional, particularizate pe tema aleasă; 
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� documentarea științifică privind particularitățile 
vârstei de 14-16 ani;  

� stabilirea strategiei de desfășurare a cercetării 
preliminare;  

� elaborarea conținutului programului de pregătire și a 
sistemelor de acționare utilizate în procesul de 
instruire al jucătorilor de handbal juniori II-masculin ; 

� realizarea planului de organizare a cercetării şi 
selectarea lotului de subiecţi, necesar desfăşurării 
cercetării preliminare; 

� selectarea surselor bibliografice particularizate pe 
tema aleasă, în vederea adaptării informaţilor prezente 
la scopul şi premisele cercetării; 

� enunţarea scopului şi ipotezelor cercetării preliminare; 
� elaborarea planului de pregătire, ce cuprinde mijloace 

sub forma unor parcursuri aplicative pentru 
dezvoltarea capacităților condiționale și coordinative, 
dezvoltarea fizică armonioasă, obiective ce se regăsesc 
pe parcursul cercetării preliminare; 

� selecţionarea bateriei de teste în vederea demarării 
cercetării preliminare, precum şi selecţionarea 
subiecților supuși cercetării; 

� centralizarea şi interpretarea datelor obţinute şi 
realizarea unei analize comparative a datelor obţinute 
de subiecţii supuşi cercetării; 

� formularea concluziilor desprinse din cercetarea 
preliminară. 
 

5.5. Ipoteza cercetării preliminare 
 

Introducerea parcursurilor aplicative în programul 
de antrenament al jucătorilor de handbal juniori II-
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masculin, pot îmbunătăți semnificativ pregătirea fizică 
a acestora. 

 
5.6.  Metode de cercetare utilizate în cercetarea 

preliminară 
5.6.1. Analiza și sinteza datelor literaturii 

de specialitate 
Corelarea tuturor informaţiilor obţinute prin 

documentare bibliografică şi analiza documentelor din 
practica domeniului, a oferit o imagine de ansamblu 
asupra modului în care se desfăşoară activitatea de 
pregătire fizică la nivelul jucătorilor de handbal juniori 
II-masculin. De aici, a reieşit necesitatea optimizării 
modalităţilor de intervenţie în cadrul procesului de 
pregătire fizică la acest nivel.  
 

5.6.2. Metoda observației 
Observația face parte din categoria metodelor 

inductive și care se bazează pe datele și rezultatele 
oferite de experiența imediată. Această metodă acordă 
credibilitate acestei cercetări, prin obiectivitate și 
precizie, înainte și după aplicarea mijloacelor de 
pregătire fizică. 

Observația este perceperea intenționată a unui 
obiect, document, fenomen sau proces. Cunoașterea 
științifică a unei realități, prin contemplare 
intenționată și metodică, este condiționată de 
prelucrare prin rațiune a datelor obținute. În observație 
sunt angajate, cu ponderi specifice, atât procesele 
senzoriale ale cunoașterii, cât și cele logice. De regulă 
observația este vizuală, dar sunt multe cazurile în care 
participă și alți analizatori, în funcție de 
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caracteristicile fenomenelor urmărite, ea însăși fiind 
un proces plurimodal, activ, care presupune interes, 
atenție vie și susținută, o intenție.  

Scopul observației este culegerea de date 
concrete, a căror analiză științifică să permită 
generalizarea. Observarea științifică este un proces 
intelectual activ, în care cercetătorul face efortul de a 
fi precis și obiectiv, chiar dacă evenimentele observate 
sunt încărcate de subiectivitate.43 
 

5.6.3. Metoda experimentului 
Experimentul este o observație provocată, iar 

metoda experimentală este o metodă de cunoaștere 
caracterizată în mod esențial prin tendința spre 
coerență a unui sistem de relații controlate prin 
experientă.44 

Metoda experimentală este un sistem complex 
de cunoaștere a realității, prin utilizarea 
raționamentului experimental care prelucrează faptele 
ce provin din observații, dar și cele din experiment.45 
Această metodă ne-a ajutat să verificăm veridicitatea 
ipotezei enunțate în această cercetare.  
 

5.6.4. Metoda statistico-matematică 
 Prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute s-
a realizat cu metodele statistice aplicate cel mai 
frecvent în cercetarea ştiinţifică din domeniul 
educaţiei fizice şi sportului, prin următorii indicatori: 

                                                 
43 Beveridge, W. I., 1968, Arta cercetării științifice, Editura Științifică, București, 
pag. 66-71. 
44 Ibidem, pag. 66 
45 Epuran, M., 2005, Metodologia cercetării activităţilor corporale, Editura FEST, 
Bucureşti, pag. 246. 
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media aritmetică, mediana, abaterea standard, 
amplitudinea, coeficientul de variabilitatea și corelație, 
mărimea efectului, testul t dependent și testul Levene. 
 

5.6.5. Metoda reprezentărilor grafice 
Am utilizat metoda grafică de reprezentare a 

datelor, care permite o vizualizare rapidă și eficientă a 
trăsăturilor importante ale datelor și diferențelor dintre 
rezultatele obținute. Reprezentările grafice mai au 
scopul de a evidenția metodologia utilizată, etapele 
parcurse, imaginea valorilor înregistrate, evoluția și 
diferențele dintre acestea.  

De asemenea, reprezentările grafice urmăresc 
interpretarea vizuală a mărimii raportului dintre doi 
sau mai mulți indicatori statistici, memorarea datelor 
datorită caracterului sugestiv și intuitiv, a structurii și 
a modificărilor structurale în timp sau plan teritorial. 
În egală măsură, acestea ilustrează formele de 
realizare a interdependențelor dintre două sau mai 
multe variabile statistice, a tendințelor de dezvoltare a 
fenomenelor studiate și popularizarea datelor 
statistice. 

În cadrul acestei metode, am folosit 
următoarele procedee: 

- Diagrama - reprezentare grafică sau ilustrată a 
caracteristicilor unor date. În ceea ce ne privește, s-a 
folosit diagramele circulare (variabile măsurate la 
nivel nominal și ordinal) și cele cu coloane 
(compararea frecvențelor), grafice cu bare verticale 
rectangulare și cilindrice, grafice tip piramidă. 
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- Tabelul - raportează trăsăturile importante ale 
datelor.46  

 
5.6.6. Metoda testelor 
Această metodă de măsurare şi evaluare în 

activitatea sportivă este importantă în demersul 
ştiinţific al cercetării, ea referindu-se la aplicarea 
testelor antropometrice (înălțime, greutate) precum și 
a testelor fizice din cadrul probelor de control propuse 
în cadrul cercetării de faţă. Prin aplicarea acestor teste 
s-a urmărit evaluarea progresului realizat de către 
subiecţii supuşi investigaţiei din punct de vedere al 
evoluţiei capacităţilor motrice, înainte şi după 
implementarea programului de pregătire fizică propus 
de noi. 

 
5.7. Metode de evaluare utilizate în cercetarea 

preliminară 
Pentru cercetarea preliminară, am utilizat 

următoarea baterie de teste, compusă din: Testul de 
agilitate „Illinois”47, Testul celor „3 conuri”48, Testul 
„T”49. 

 
 
 

                                                 
46 Cramer, D., Howitt, D., 2010, Introducere în SPSS pentru psihologie, 149, 
Editura Polirom, Iași,  pag. 58-59. 
47 Reiman, M., P., ş.c., 2009, Functional testing in human performance, Editura 
Human Kinetics, United States of America, pag. 192. 
48 Reiman, M., P., ş.c., 2009, Functional testing in human performance, Editura 
Human Kinetics, United States of America, pag. 196. 
49 Reiman, M., P., ş.c., 2009, Functional testing in human performance, Editura 
Human Kinetics, United States of America, pag. 199. 
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CAPITOLUL VI - Demersul operațional al 
cercetării preliminare 

 
6.1. Organizarea şi desfăşurarea cercetării 

preliminare 
 

15-30 Septembrie 2017 - identificarea grupei 
de subiecți, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani (ani 
de naștere 2002 și 2001), juniori II-masculin și care 
practică handbalul în mod sistematic, continuu și 
organizat, astfel: 

 
� grupa de experiment, constituită din 21 de sportivi ai 

echipei de handbal din cadrul Clubului Sportiv 
Municipal București; 

� locație: sala Lucian Grigorescu, unde grupa de 
handbal își desfășura antrenamentele, și după o 
discuție prealabilă cu antrenorul (C.A.), s-a convenit 
de comun acord asupra programului de aplicare a 
testelor inițiale și finale din cadrul cercetării 
preliminare. În acest sens, s-a explicat sportivilor 
grupei de experiment, necesitatea colaborării și a 
implicării lor, conștienți fiind în demersul nostru 
științific. 

 
Luni, 06 Noiembrie 2017 - a debutat cercetarea 

preliminară prin testarea iniţială pentru grupa de 
experiment, în cadrul antrenamentului echipei de 
handbal, juniori II-masculin, a Clubului Sportiv 
Municipal București, după care s-a stabilit de comun 
acord cu antrenorul C.A., ca mijloacele propuse sub 
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forma de parcursuri-aplicative, să fie introduse în 
cadrul părții fundamentale ale antrenamentelor. 

 
Luni, 13 Noiembrie 2017 - miercuri, 18 Aprilie 

2018, au fost introduse sistematic și cuantificat, 
mijloacele sub formă de parcursuri aplicative 
selecţionate de noi, pe o perioadă de 20 de săptămâni, 

timp de 15 minute, de 3 ori pe saptămană succesiv 

(luni, marți, miercuri), în funcție de perioada de 
pregătire parcursă de echipa de handbal juniori II-
masculin și în partea corespunzătoare a părții 
fundamentale de antrenament (partea I, a II-a sau a III-
a). În această perioadă, s-a urmărit dacă mijloacele 
selecţionate de noi influenţează parametrii specifici de 
pregătire fizică pentru grupa de experiment. Numărul 
total general de antrenamente planificate pe parcursul 
unei săptămâni a fost de 5-9 antrenamente/săptămână 
a câte 120 minute/antrenament, de luni până sâmbătă.  

 
Luni, 23 Aprilie 2018 - realizarea testării finale 

pentru grupa de experiment, în aceleaşi condiţii şi 
utilizând aceleaşi teste și în aceeași succesiune ca şi la 
testarea iniţială.  

6.2. Subiecții și locul desfășurării cercetării 
preliminare 

 
Mai jos este prezentăm clubul participant cu 

adresa aferentă sediului acestuia, profesorul-antrenor 
și numărul de sportivi participanţi în experiment. 

Clubul participant - Clubul Sportiv Municipal 
București 
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Tabelul nr. 1 
Denumirea unității Adresa unității 

Profesor-

Antrenor 

Nr. de 

sportivi 

Clubul Sportiv 
Municipal 
București 

Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, 
Sector 3, București, cod poştal 
031301 

C.A. 21 

 
Subiecţii participanți la cercetarea preliminară 

au fost în număr de 21, sportivi de gen masculin, cu 
vârste cuprinse între 15-16 ani, componenți ai echipei 
de handbal juniori II-masculin, de la Clubul Sportiv 
Municipal București. Antrenamentele s-au desfășurat 
în sala Lucian Grigorescu (Floreasca), luni, marți, 
miercuri, în intervalul orar 10:00-12:00. 

 
Subiecții cercetării preliminare - Indicii antropometrici 
- Testare inițială și finală - Sezon 2017-2018 

Tabelul nr. 2 
Nr. 
Crt. 

Inițiale 
Anul 
nașterii 

Talie(cm)  Greutate (kg) IMCkg/m2 

Inițială Finală Inițială Finală Inițială Finală 

1 B.C. 2001 185 187 80 81 23.37 23.16 
2 C.C. 2001 180 181 75 76 23.15 23.20 
3 D.E. 2001 191 192 88 88 24.12 23.87 
4 H.V. 2001 187 188 72 73 20.59 20.65 
5 L.V. 2001 196 196 80 83 20.82 21.61 
6 M.A. 2001 181 182 72 73 21.98 22.04 
7 S.A. 2001 187 188 90 88 25.74 24.90 
8 T.C. 2001 185 186 70 72 20.45 20.81 
9 V.R. 2001 181 181 75 73 22.89 22.28 
10 C.C. 2002 178 180 68 68 21.46 20.99 
11 C.S. 2002 180 180 70 70 21.6 21.60 
12 D.C. 2002 193 194 93 89 24.97 23.65 
13 D.I. 2002 176 178 60 62 19.37 19.57 
14 H.M. 2002 185 185 80 78 23.37 22.79 
15 I.P. 2002 180 181 80 82 24.69 25.03 
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16 J.A. 2002 185 186 86 87 25.13 25.15 
17 K.L. 2002 183 185 78 80 23.29 23.37 
18 P.R. 2002 180 181 75 77 23.15 23.50 
19 P.V. 2002 180 182 70 72 21.6 21.74 
20 V.I. 2002 180 181 69 71 21.3 21.67 
21 Z.A. 2002 190 191 78 80 21.61 21.93 
Media 183,95 185 76,61 77,28 22.6 22.54 

 
6.3. Etapele cercetării preliminare 
 

� Septembrie 2017, studierea materialului bibliografic; 
� 15-30 Septembrie – selectarea lotului de subiecți în 

vederea efectuării intervenției; 
� Octombrie 2017 - selecţionarea mijloacelor de 

pregătire, a testelor de evaluare, realizarea planificării 
antrenamentelor pe perioada cercetării preliminare; 

� Luni 06 Noiembrie 2017 - realizarea testării iniţiale; 
� Luni 13 Noiembrie 2017 - Miercuri 18 Aprilie 2018, 

aplicarea mijloacelor selecţionate pentru grupa de 
experiment; 

� Luni 23 Aprilie 2018 - realizarea testării finale; 
� Mai 2018 - interpretarea datelor obţinute în urma celor 

două testări şi elaborarea concluziilor cercetării 
preliminare. 

 
6.4. Proiectarea activității de pregătire a 

cercetării preliminare (ANEXA NR. 1) 
 

Cuprinde: 
 
- Planul anual general de pregătire - Sezon 2017 - 
2018  
- Calendarul competițional  
- Structura şi conţinutul pregătirii  
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- Solicitările de antrenament - Indicatori de volum  
- Probe de control  
- Datele efectuării controlului medical - Plan 
săptămânal de antrenament de pregătire fizică pentru 
perioada pregătitoare prin intermediul parcursurilor 
aplicative - Plan săptămânal de antrenament de 
pregătire fizică pentru perioada precompetițională prin 
intermediul parcursurilor aplicative  
- Plan săptămânal de antrenament de pregătire fizică 
pentru perioada competițională prin intermediul 
parcursurilor aplicative - Plan săptămânal de 
antrenament de pregătire fizică pentru perioada de 
tranziție prin intermediul parcursurilor aplicative  
 

6.5. Stabilirea variabilelor cercetării 
preliminare 

 
Experimentul verifică relația între două 

fenomene pe care experimentatorul le produce și le 
controlează. Principiul general de acțiune este astfel 
formulat: provocarea modificării unei situații (stimul) 
și urmărirea efectelor acesteia (răspuns) asupra 
comportamentului subiectului (personalitatea). 
Factorul manipulat de către experimentator se numește 
variabila independentă, iar factorul modificat de acesta 
se numește variabila dependentă. 

 
• Variabila independentă: testele, mijloacele de 

acționare; 
• Variabila dependentă: rezultatele sportivilor în 

urma testelor aplicate. 
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6.6. Aparatura și materialele utilizate în 
cercetarea preliminară 

 
Pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor 

propuse în cadrul acestei cerectării preliminare, s-au 
folosit următoarele materiale: 

• bănci de gimnastică, bandă delimitatoare, 
conuri, copete, cronometru, fluier, gardulețe, 
lăzi, mingi de handbal, mingi medicinale, 
saltele de gimnastică, ruletă, spaliere. 

 
6.7. Metode, tehnici și instrumente utilizate în 

cercetarea preliminară 
 

      Astfel, începând cu ziua de luni, 6 Noiembrie 
2017, s-a efectuat testarea iniţială pentru grupa de 
experiment, în cadrul antrenamentului echipei 
desfășurat în sala Lucian Grigorescu (Floreasca), și 
unde au fost aplicate următoarele teste în ordinea 
prezentată mai jos, după cum urmează: 
 
 

6.7.1. Testul de agilitate „Illinois” 
 
Testul de agilitate „Illinois”50 mai este denumit 

și „Illinois Agility Test” (IAT), este un test de fitness 
care a fost conceput pentru a testa agilitatea sportului. 
Este un test simplu, ușor de administrat și necesită un 
echipament redus. Acest test a fost prevăzut în vederea 
evaluării indicilor de viteză pe direcții și unghiuri 

                                                 
50 Reiman, M., P., ş.c., 2009, Functional testing in human performance, Editura 
Human Kinetics,    United States of America, pag. 192. 
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diferite precum și capacitatea de a se roti în direcții 
diferite și în unghiuri diferite, agilităţii şi controlului 
corporal, specifici mai multor forme de joc ale mai 
multor faze succesive de deplasare în faza de atac și 
de repliere în faza de apărare din jocul de handbal 
juniori II-masculin. 

 
Scop: testarea vitezei pe direcții și unghiuri 

diferite, precum și capacitatea de a se roti în direcții și 
unghiuri diferite, agilitășii şi controlului corporal. 

 
Echipament: 8 conuri, cronometru, o suprafaţă 

aderentă, ruletă. 
 
Procedură de lucru: S-a stabilit traseul; 

lungimea este de 10 metri şi lăţimea de 5 metri 
(distanţa dintre start şi sosire). S-au folosit patru 
conuri pentru a marca startul, punctul de sosire şi cele 
două puncte de întoarcere. Alte 4 conuri s-au amplasat 
în centru, cu distanţă între ele de câte 3,3 metri. 

Sportivul în poziție culcat facial (cu capul la 
linia de start), cu palmele în dreptul umerilor. La 
comanda  „start” el se va ridica cât mai rapid şi va 
parcurge traseul în direcţia indicată, fără a dărâma 
conurile, până la linia se sosire. Cronometrarea va 
porni la comanda „start” şi se va opri când sportivul 
ajunge la linia de sosire. 
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Figura nr. 2 - Test de agilitate„Illinois” 

 
6.7.2. Testul celor „3 conuri” 

Testul de agilitate „3 conuri”51,  mai este denumit și "3 
Cone Test" sau „L-Test” și a fost prevăzut în vederea 
evaluării indicilor de viteză cu schimbare 
multidirecţională, agilităţii şi controlului corporal, 
specifici formelor de joc în atac, din jocul de handbal 
juniori II-masculin. 

Scop: testarea vitezei cu schimbare 
multidirecţională, agilităţii şi controlului corporal. 

Echipament: 3 conuri, cronometru, o suprafaţă 
aderentă, ruletă. 

                                                 
51 Reiman, M., P., ş.c., 2009, Functional testing in human performance, Editura 
Human Kinetics, United States of America, pag. 196. 
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Procedură de lucru: s-au aşezat trei conuri 
într-o configuraţie de „L” întors la fel ca în figura 9, 
plasând fiecare con la 4,6 metri(5 yarzi) distanţă unul 
de altul. Sportivul sprintează de la linia de start aflată 
la conul A către conul B, atingând conul B. El trebuie 
să schimbe direcţia şi să sprinteze înapoi la conul A, 
apoi să schimbe din nou direcţia şi să sprinteze spre 
conul C ocolind conul B. Înconjoară conul C prin 
stânga şi sprinteză înapoi ocolind conul B şi trece în 
viteză linia de start/sosire de la conul A. Se poate 
permite sportivului să parcurgă traseul în timpul 
încălzirii, pentru a avea siguranţa că procedura a fost 
corect înţeleasă. Înregistrarea timpului se va face cu o 
precizie de 0,01 secunde. 

Figura nr. 3 - Testul „celor 3 conuri” 
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6.7.3.  Testul „T” 
 

Testul „T”52 sau „Agility T-Test” este un test 
de agilitate simplu, de alergare, care implică mișcări 
înainte, laterale și înapoi, adecvate unei game largi de 
sporturi. Acest test a fost prevăzut în vederea evaluării 
indicilor vitezei pe direcții diferite care implică 
mișcări înainte, laterale și înapoi, agilităţii şi 
controlului corporal, specifici formelor de joc în 
apărare din jocul de handbal juniori II-masculin. 

 
Scop: testarea vitezei pe direcții diferite care 

implică mișcări înainte, laterale și înapoi, agilităţii şi 
controlului corporal. 

 
Echipament: 4 conuri, cronometru, o suprafaţă 

aderentă, ruletă. 
 

Procedură de lucru: Sportivul a trebuit să 
alerge în sprint 9,1metri (10 yarzi) în faţă, atingând cu 
mâna dreaptă baza conului din mijloc (B). Execută 
apoi paşi laterali în stânga şi atinge cu mâna stângă 
baza conului C. Execută paşi laterali în dreapta, 10 
yarzi (9,1 metri) şi atinge cu mâna dreaptă baza 
conului D. El va face din nou paşi laterali în stânga 
până la conul din mijloc şi va atinge cu mâna stângă 
baza conului B executând apoi alergare cu spatele 
trecând de conul de start şi se va opri cronometrul. 

                                                 
52 Reiman, M., P., ş.c., 2009, Functional testing in human performance, Editura 
Human Kinetics, United States of America, pag. 199 
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S-au executat două încercări şi s-a notat timpul 
mai bun cu o precizie de o zecime de secundă. I s-a 
permis sportivului un repaus de 1-2 minute între cele 
două încercări. S-au folosit următoarele criterii de 
descalificare: sportivul nu atingea baza conului, 
încrucişa picioarele la paşii laterali sau nu păstrează 
poziţia frontală. 
 

Figura nr. 4 - Testul „T” 
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6.8.Conținutul programului de pregătire fizică al 
cercetării preliminare 

 
6.8.1. Programul de pregătire fizică cu 

ajutorul parcursurilor aplicative al 

cercetării preliminare 
 

Parcurs aplicativ 1 

 
Figura nr. 5 - Parcurs aplicativ 1 

 
a. Subiectul (a); 

1. 4 sărituri alternative pe ladă, cu avântarea 
brațelor sus; 

2. Alergare șerpuită printre 4 copete, la următoarea 
repetare se schimbă partea; 

3. 4 sărituri laterale peste bancă cu picioarele în 
depărtat; 

4. 3 flexii și extensii în articulația cotului (flotări) 
cu atingerea unei mingi medicinale cu pieptul; 

5. Alergare cu ocolirea unui copet; 
6. Deplasare laterală cu pași adăugați printre 4 

copete; 
7. Sărituri pe două picioare peste 4 garduri; 
8. Preluare de jos cu două mâini a unei mingi de 

handbal; 
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9. Dribling înainte, printre 4 copete cu mâna 
îndemânatică; 

10. Aruncare la poartă din săritură din zona de 9 m 
(b); 

b. Linia de 9 m; 

c. Recuperarea mingii și revenire la punctul 8 prin 

alergare100%; 

d. Revenire în coloană prin alergare cu spatele pe 

direcție. 

Legendă: 

1) Lada așezată la 1 m de linia de start, suprafața 
60/40, înălțime = 40 cm; 

2) 4 copete așezate la 4 m de ladă pe direcția 
înainte, distanța între copete de 80 cm; 

3) Banca de gimnastică: așezată la distanța de 3 m 
de copete (atelierul 2), lungime 4 m, înălțime 40 
cm; 

4) Minge medicinală așezată la distanța de 5 m de 
banca de gimnastică; 

5) Copet așezat la distanța de 5 m; 
6) 4 copete așezate lateral față de direcția de 

înaintare, distanța între copete este de 80 cm; 
7) 4 garduri dispuse la 2 m față de atelierul 6, 

înălțimea gardurilor 50 cm, distanța între garduri 
de 1 m; 

8) Minge de handbal așezată la 4 m de atelierul (7); 
9) 4 copete așezate la distanța de 3 m față de 

poziția mingii de handbal, 1 m între copete; 
10) Aruncare la poartă din săritură din zona de 9 m. 
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Parcurs aplicativ 2 

 
Figura nr. 6 - Parcurs aplicativ 2 

 
a. Subiectul (a); 

1. Rotație în jurul celor 3 copete de la stânga spre 
dreapta, următoarea repetare cu rotație de la 
dreapta spre stânga;  

2. Atingerea cu mâna dreaptă copetul din dreapta și 
cu mâna stângă copetul din stânga, alergare cu 
pas adăugat între cele 2 copete dispuse 
transversal față de direcția de deplasare, 
următoarea repetare se schimbă direcția de 
deplasare;  

3. Ocolirea cu fața și cu spatele a celor 2 copete, 
următoarea repetare se schimbă direcția de 
deplasare;  

4. Alergare cu ocolirea unui copet; 
5. Rotație în jurul a 4 copete cu alergare pe 

diagonală; 
6. Preluare cu două mâini a unei mingi de handbal; 
7. Dribling în jurul a 2 copete dispuse transversal 

față de direcția de deplasare, următoarea 
repetare se schimbă sensul de dribling; 
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8. Aruncare la poartă din săritură din zona de 9 m 
(b); 

b. Linia de 9 m; 

c. Recuperarea mingii din spațiul porții și 

revenirea la punctul 6 cu alergare; 

d. Revenire în formație cu alergare. 

Legendă: 
1) Primul copet din cele trei este așezat la distanța 

de 3 m față de linia de start, distanța între copete 
este de 1 m; 

2) Cele 2 copete transversale sunt poziționate la 3 
m față de atelierul 1, distanța între copete este de 
3 m; 

3) Primul copet din cele două așezate în 
prelungirea traseului este la distanța de 3 m față 
de atelierul (2), distanța între copete este de 4 m; 

4) Copet așezat la distanța de 10 m față de atelierul 
(3); 

5) 4 copete dispuse pe colțurile unui trapez cu 
latuta de 4 m la distanța de 6 m față de copetul 
(4); 

6) Minge de handbal așezată la 4 m de atelierul (5); 
7) 2 copete dispuse transversal la distanța de 4 m 

față de mingea de handbal, distanța între copete 
este de 4 m; 

8) Aruncare la poartă din săritură din zona de 9 m 
(b). 
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CAPITOLUL VII - Rezultatele cercetării 
preliminare 

 
7.1. Rezultatele obținute de juniorii II-masculin 

în cercetarea preliminară la testul de 
agilitate „Illinois”, testul celor „3 conuri” și 
testul „T” 

 
Tabelul nr. 3 

Nr. 
Crt. 

Inițiale 
Anul 
nașterii 

Testul “Illinois” - 
U/M - Secunde 

Testul celor  
“3 conuri”  
- U/M - Secunde 

Testul “T” - 
U/M - Secunde 

Inițială Finală Inițială Finală Inițială Finală 

1  B.C. 2001 15,1 14,2 7,22 6,88 9,45 8,86 
2  C.C. 2001 15,0 14,1 7,31 6,91 9,64 9,15 
3  C.C. 2002 18,2 17,1 8,07 7,33 11,13 10,59 
4  C.S. 2002 15,6 14,7 7,67 7,11 10,22 9,68 
5  D.C. 2002 16,4 15,6 7,82 7,23 10,48 9,99 
6  D.E. 2001 16,6 15,6 7,77 7,17 10,53 10,07 
7  D.I. 2002 18,0 17,1 8,47 7,47 11,22 10,77 
8  H.M. 2002 15,9 15,0 7,73 7,14 10,62 10,14 
9 H.V. 2001 16,2 15,1 7,69 7,12 10,05 9,56 
10  I.P. 2002 17,5 16,6 7,87 7,26 10,77 10,21 
11  J.A. 2002 17,0 16,1 7,79 7,19 10,98 10,55 
12  K.L. 2002 16,8 15,9 7,73 7,14 10,44 9,91 
13  L.V. 2001 16,0 15,1 7,60 6,97 10,37 9,88 
14  M.A. 2001 15,5 14,6 7,43 6,91 9,49 8,99 
15  P.R. 2002 17,3 16,4 8,14 7,38 10,92 10,40 
16  P.V. 2002 15,2 14,3 7,26 6,90 9,78 9,24 
17  S.A. 2001 16,9 16,0 7,78 7,19 10,86 10,32 
18  T.C. 2001 16,4 15,5 7,71 7,14 10,52 10,04 
19  V.I. 2002 15,1 14,3 7,52 6,94 9,89 9,30 
20  V.R. 2001 15,9 14,9 7,57 6,96 10,01 9,41 
21  Z.A. 2002 15,8 14,9 7,65 6,99 9,77 9,22 
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7.2. Analiza rezultatelor indicilor statistico-
matematici și interpretarea datelor inițiale 
din cercetarea preliminară 

 
7.2.1. Testul de agilitate „Illinois” 

 
Grupa de experiment - Analiza indicilor statistico-
matematici înainte şi după aplicarea programului de 
pregătire - Testul de agilitate „Illinois” 

Tabelul nr. 4 
Indicatori 

statistici 
T.I. T.F. Indicatori statistici 

Diferenţe T.F.-
T.I. 

Media 16.30 15.39 Medie -0.91 
Mediana 16.20 15.10 Progres 5.6% 
Abaterea std. 0.94 0.92 95% C.I. (-0.95;-0.88) 
Minim 15.0 14.1 Abaterea standard 0.07 
Maxim 18.2 17.1 

Test t dependent 
bilateral 

t p 

Amplitudine 3 3 
56.1

8 
<0.00

1 
Coef. 

variabilitate 
5.8% 6.0% Mărime efect 12.26 

 
La testul de agilitate „Illinois” pentru evaluarea 

vitezei pe direcții și unghiuri diferite, precum și 
capacitatea de a se roti în direcții diferite și în unghiuri 
diferite, agilităţii şi controlului corporal, timpul a 
scăzut la testarea finală, în medie, cu 0.91 secunde. 
Progresul realizat este de 5.6%. Cu o încredere de 
95% diferenţa mediilor se află în intervalul (-0.95;-
0.88). Dispersia datelor la ambele testări este 
omogenă. Diferenţa dintre medii este mare spre foarte 
mare şi semnificativă statistic, p<0.001, pentru 
t=56.18 şi df =20. Valorile medii, diferenţele dintre 
rezultatele finale şi iniţiale şi rezultatele individuale 
finale si inițiale sunt redate în graficele 1, 2, respectiv  
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Graficul nr. 1 - Valorile medii dintre rezultatele 
individuale 

 
Graficul nr. 2 - Diferenţe dintre rezultatele individuale 

finale și inițiale 
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CAPITOLUL VIII - Concluziile cercetării 
preliminare 

 
8.1. Concluzii parțiale și proiectarea cercetării 

finale 
 
 Datorită varietăţii mijloacelor şi materialelor 
specifice utilizate pe durata parcursurilor aplicative, în 
cadrul părții fundamentale a antrenamentului 
jucătorilor de handbal juniori II-masculin, se observă 
că acestea conduc la optimizarea pregătirii fizice prin 
îmbogățirea repertoriului motric, dezvoltarea 
capacităților condiționale și coordinative, consolidarea 
și perfecționarea priceperilor și deprinderile motrice 
generale și specifice precum și dezvoltărea creativității 
jucătorilor.  
 Elementele specifice jocului de handbal ca, 
mișcarea în teren, ținerea mingii, pasarea acesteia, 
conducerea sau driblingul mingii, aruncarea la poartă 
prin diferite procedee tehnice specifice jocului de 
handbal sunt îmbinate în cadrul parcursurilor 
aplicative cu mijloace de dezvoltare a detentei 
membrelor inferioare și superioare, vitezei de 
deplasare, repetiție și execuție, având drept obiectiv 
principal creșterea, agilității, coordonării, controlului 
multidirecțional și stimularea creativității, implicit 
îmbunătățirea tehnicii individuale cu și fără minge a 
jucătorului de handbal juniori II-masculin. 
 În urma desfăşurării acţivităţii practice, 
concluzia pe care o desprindem este că ipoteza a fost 
confirmată, analiza statistico-matematică pune în 
evidență valorile crescute obținute de grupa de 



64 
 

experiment, pentru aceeași perioadă de pregătire, prin 
aplicarea următoarelor teste: 
 

� La testul de agilitate „Illinois” pentru testarea 
vitezei pe direcții și unghiuri diferite, precum și 
capacitatea de a se roti în direcții diferite și în unghiuri 
diferite, agilităţii şi controlului corporal, a evidenţiat o 

scădere a timpului mediu realizat de sportivii grupei 
de experiment la finalul perioadei de pregătire cu -
0.91 secunde, de la 16.30 la 15.39 secunde, progresul 
realizat fiind de 5.6%. Cu o încredere de 95% 
diferența mediilor se află în intervalul   (- 0.95; - 0. 
88). Dispersia datelor la ambele testări este omogenă, 
diferența mediilor este mare spre foarte mare și 
semnificativă statistic,  p<0.001, pentru t=56.18 şi df 
=20.                               

 
� La testul celor „3 conuri” pentru testarea 

vitezei cu schimbare multidirecţională, agilităţii şi 
controlului corporal, timpul mediu a scăzut la testarea 
finală pentru grupa de experiment cu -0.59 secunde, 
de la 7.70 la 7.11 secunde, progresul realizat fiind de 
7.7%. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se 
află în intervalul (-0.66;-0.53). Pentru ambele testări 
dispersia rezultatelor este omogenă. Diferenţa dintre 
medii este foarte mare şi semnificativă statistic, 
p<0.001, pentru t=19.62 şi df=20. 

  
� La testul „T” pentru testarea vitezei pe direcții 

diferite care implică mișcări înainte, laterale și înapoi, 
agilităţii şi controlului corporal, a evidenţiat o scădere 

a timpului mediu realizat de sportivii grupei de 
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experiment la finalul perioadei de pregătire cu -0.52 
secunde, de la 10.34 la 9.82 secunde, progresul 
realizat fiind de 5.0%. Diferenţa mediilor se află în 
intervalul (-0.54;-0.50) cu o încredere de 95%. La 
ambele testări dispersia rezultatelor este omogenă. 
Diferenţa dintre medii este foarte mare şi 
semnificativă statistic, p<0.001, pentru t=50.51 şi 
df=20. 
  Progresul realizat de grupa de experiment la 
testarea finală față de testarea inițială se datorează în 
proporție de 95% mijloacelor utilizate în pregătire 
conform testului t independent pentru dispersii egale. 

Rezultatele practice obţinute în cadrul 
cerecetării preliminare ne-au ajutat să ne verificăm 
metodele și instrumentele folosite, să răspundem 
ipotezei formulate și astfel se creează cadrul necesar 
premiselor cercetării experimentale din partea a-III-a a 
lucrării. 
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PARTEA a III-a - CERCETAREA 
EXPERIMENTALĂ ÎN CONTEXTUL TEMEI - 

OPTIMIZAREA PREGĂTIRII FIZICE PRIVIND 
PERFORMANȚA SPORTIVĂ ÎN JOCUL DE 

HANDBAL JUNIORI II - MASCULIN 
  

CAPITOLUL IX - Metodologia şi organizarea 
cercetării experimentale 

9.1. Premisele cercetării experimentale 
 
Procesul continuu de transformare la care este 

supus handbalul de performanţă, influenţează şi modul 
de abordare al pregătirii fizice al sportivului. 
Experienţele metodologice valoroase dobândite printr-
un proces de instruire adecvat, formează deprinderi 
comportamentale în timp şi moduri de evaluare 
pertinente. La realizarea prezentei lucrări s-a plecat de 
la ideea că mijloacele de pregătire fizică, utilizate în 
cadrul unor parcursuri aplicative, pot influența pozitiv 
capacitatea de performanță a juniorilor din handbalul 
masculin. Potrivit acesteia, premisele acestei cercetări 
pot fi formulate astfel: 
 

• optimizarea cantitativă și calitativă a 
procesului de antrenament, în concordanță cu 
necesitățile specifice vârstei și cu tendințele 
actuale de instruire;  
 

• în scopul obținerii potențialului competitiv de 
performanță, este necesară ameliorarea 
procesului de pregătire fizică, prin aplicarea 
antrenamentului individualizat, a experiențelor 



67 
 

metodice valoroase și a celor mai noi cercetări 
în domeniu;  
 

• stabilirea întregului proces de instruire, prin 
îmbinarea mijloacelor specifice și nespecifice 
jocului de handbal.  

 
9.2.  Scopul cercetării experimentale 

 
Cercetarea de faţă are drept scop elaborarea şi 

implementarea experimentală a unui program de 
pregătire fizică, pentru dezvoltarea capacităţilor 
condiţionale şi coordinative, prin intermediul 
parcursurilor aplicative. Mijloacele utilizate se 
adresează deopotrivă consolidării şi perfecţionării 
priceperilor şi deprinderilor motrice specifice jocului 
de handbal, a îmbunătăţirii parametrilor morfo-
funcţionali ai organismului, având ca rezultantă 
creşterea pozitivă a indicatorilor motrici de 
performanţă şi crearea unui repertoriu motric adecvat 
participării cu succes, a sportivilor din această 
disciplină, la sistemul competiţional. 
 
 

9.3.  Obiectivele cercetării experimentale 
 

În sensul evidenţierii unor noi modalităţi de 
pregătire a juniorilor din handbalul masculin, s-au 
stabilit următoarele obiective: 
 

a. Identificarea acelor mijloace de pregătire care 
duc la creşterea capacităţii de performanţă, 
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specifică vârstei de juniori II, în handbalul 
masculin; 

b. Stabilirea relaţiei dintre aplicarea parcursurilor 
aplicative şi indicatorii de performanţă 
obţinuţi; 

c. Compararea nivelului de pregătire înainte şi 
după introducerea parcursurilor aplicative, ca 
mijloc de dezvoltare a capacităţii de 
performanţă. 

 
9.4.  Sarcinile cercetării experimentale 

 
� selecționarea datelor din literatura de specialitate cu 

privire la stadiul actual și evoluția handbalului la nivel 
de juniori II-masculin, atât la nivel național cât și 
internațional, particularizate pe tema aleasă;  

� în concordanță cu cele enunțate mai sus, s-a stabilit 
strategia de desfășurare a cercetării finale;  

� elaborarea conținutului programelor de pregătire și a 
sistemelor de acționare utilizate în procesul de 
instruire al jucătorilor, juniori II-masculin; 

� aplicarea unor instrumente de evaluare obiectivă în 
scopul aprecierii nivelului unor indici ai capacităților 
motrice;  

� selecționarea echipelor și a subiecților/ jucători juniori 
II-masculin, care au fost supuși programelor de 
pregătire implementate pe parcursul cercetării de bază;   

� detalierea particularităților experimentului efectuat în 
corelație cu eșantionul studiat;  

� centralizarea, prelucrarea și interpretarea datelor 
obținute, în vederea concretizării unei linii metodice 
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practice diferențiate, aplicabilă în cadrul lecțiilor de 
antrenament la nivelul junoirilor II;  

� elaborarea concluziilor finale. 
 

9.5.  Ipotezele cercetării experimentale 
 

1. Pregătire fizică poate fi optimizată prin 
intermediul parcursurilor aplicative, ținînd cont 
de obiectivele perioadelor de pregătire/sezon 
competițional la nivelul juniorilor II; 

2. Folosirea în pregătire a metodelor si 
mijloacelor specifice si nespecifice adaptate 
pregătirii fizice în handbal, pot influența 
performanța jucătorilor de handbal juniori II-
masculin. 

 
9.6.  Metode de cercetare utilizate în cercetarea 

experimentală 
 

9.6.1. Analiza și sinteza datelor literaturii 
de specialitate 

9.6.2. Metoda observației  
9.6.3. Metoda experimentului  
9.6.4. Metoda statistico-matematică  

 
În urma unei conceptualizări riguroase și 

alcătuirea unui proiect de cercetare corespunzător, 
aplicarea tehnicilor statistice ne ajută să înțelegem 
semnificația datelor culese. În scopul prelucrării şi 
interpretării datelor obţinute s-au utilizat metodele 
statistice aplicate cel mai frecvent în cercetarea 
ştiinţifică din domeniul educaţiei fizice şi sportului.  
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 Fiecare serie de statistici rezumă și descriu 
caracteristicile esențiale ale fiecărei variabile 
importante din această cercetare. Astfel, pentru a 
caracteriza, din punct de vedere statistic, grupa din 
această cercetare experimentală, am utilizat statistica 
descriptivă și statistica inferențială, cu următorii 
indicatori: 
 

• Media aritmetică  
• Mediana  
• Abaterea standard (estimarea) Amplitudinea  

• Coeficientul de variabilitate  
• Coeficientul de corelație Testul ,,t”dependent  
• Testul Levene - este folosit pentru egalitatea 

varianțelor și oferă valorile testului t pentru 
varianțe inegale. Dacă valoarea probabilității 
este semnificativă statistic, atunci varianțele 
sunt inegale, în caz contrar, ele sunt 
considerate egale.53  
 
9.6.5. Metoda reprezentărilor grafice 
9.6.6. Metoda testelor 

9.7. Metode de evaluare utilizate în cercetarea 
experimentală 

 
Pentru cercetarea experimentală, s-a utilizat 

următoarea baterie de teste și mijloace de evaluare, 
compusă din: 

                                                 
53 Cramer, D., Howitt, D., 2010, Introducere în SPSS pentru psihologie, 149, 
Editura Polirom, Iași,  pag. 74, 90, 111, 135, 140, 149. 
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� Testul de agilitate „Illinois”54, 
� Testul celor „3 conuri”55, 
� Testul „T”56, 
� Mijlocul de evaluare „Parcurs aplicativ 1”,  

contribuție personală,  
� Mijlocul de evaluare „Parcurs aplicativ 2”, 

contribuție personală,  
� Mijlocul de evaluare „Detenta brațelor”57,  
� Testul “Pro agility (5-10-5)”58. 

 
Prin aplicarea testelor și mijloacelor de 

evaluare, s-a urmărit testarea/evaluarea nivelului 
următorilor indici: viteza, forţa membrelor inferioare, 
agilitatea, controlul asupra poziţiei corpului şi a 
echilibrului static și dinamic, coordonarea, controlul 
multidirecţional al corpului, forța explozivă a 
membrelor superioare (detenta brațelor), deci a 
progresului realizat de către subiecţii supuşi 
investigaţiei, din punct de vedere al evoluţiei 
capacităţilor motrice, înainte şi după implementarea 
programului de pregătire propus. 

 
 
 
 

                                                 
54 Reiman, M., P., ş.c., 2009, Functional testing in human performance, Editura 
Human Kinetics, United States of America, pag. 192. 
55 Ibidem, pag. 196. 
56 Ibidem, pag. 199. 
57 Oprea, D., Contribuții la elaborarea modelului de pregătire la proba de săritură 
în înălțime juniori, 18-19 ani, București, UNEFS, 2014, pag. 102. 
58 Reiman, M., P., ş.c., 2009, Functional testing in human performance, Editura 
Human Kinetics, United States of America, pag. 193. 
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CAPITOLUL X - Demersul operațional al 
cercetării experimentale 

 
10.1. Organizarea și desfășurarea cercetării 

experimentale 
 

01-15 August - stabilirea loturilor de subiecți 
supuși experimentului cu vârste cuprinse între 15 și 16 
ani (ani de naștere 2003 și 2002), juniori II-masculin 
și care practică handbalul în mod sistematic, continuu 
și organizat, astfel:  

 
� grupa de experiment, constituită din 15 sportivi ai 

echipei de handbal din cadrul Clubului Sportiv 
Municipal București; 

� grupa de control, constituită din 17 sportivi ai echipei 
de handbal din cadrul Clubului Sportiv Școlar Nr.2 
București. 

� locație sala Lucian Grigorescu și sala Clubului Sportiv 
Școlar Nr.2 București, unde grupele de handbal își 
desfășurau antrenamentele și, după un dialog cu 
antrenorii (C.A.) și (N.A.), s-a convenit de comun 
acord asupra programului de aplicare a testelor și 
mijloacelor de evaluare inițiale și finale din cadrul 
cercetării experimentale. În acest sens, s-a explicat 
sportivilor ambelor grupe de experiment și de control, 
necesitatea colaborării și a implicării lor, conștienți 
fiind în demersul nostru științific. 

 
Luni, 03 Septembrie 2018 - debutul cercetării 

experimentale prin testarea iniţială pentru grupa de 
experiment în cadrul antrenamentului echipei de 
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handbal juniori II-masculin a Clubului Sportiv 
Municipal București, după care s-a stabilit de comun 
acord cu antrenorul C.A. ca, pe lângă programul de 
pregătire ce cuprinde mijloace de pregătire fizică 
tradiţionale ale antrenamentului jocului de handbal 
juniori II-masculin, să fie introdus în cadrul părții 
fundamentale ale antrenamentelor și un program de 
pregătire ce cuprinde mijloace de pregătire fizică 
(generale și multilaterale) și care îmbracă forma unor 
parcursuri-aplicative. 

Marți, 04 Septembrie 2018 -  testarea iniţială 
pentru grupa de control în cadrul antrenamentului 
echipei de handbal juniori II-masculin a Clubului 
Sportiv Școlar Nr.2 București, după ce s-a convenit cu 
antrenorul N.A., ca în perioada, miercuri, 05 
Septembrie 2018 - luni, 29 Aprilie 2019, să continue 
utilizarea mijloacelor tradiționale în cadrul părții 
fundamentale a antrenamentului de handbal juniori II-
masculin, prevăzute de planul anual de pregătire. 

Marți, 04 Septembrie 2018 - Miercuri, 24 

Aprilie 2019 - au fost introduse sistematic și 
cuantificat în cadrul antrenamentului grupei de 
experiment, mijloacele sub formă de parcursuri 
aplicative selecţionate de noi, pe o perioadă de 30 de 

săptămâni, timp de 15 minute, de 3 ori pe saptămană 

succesiv (luni, marți, miercuri), fiind respectate 
caracteristicile de durată de lucru (secunde), 
intensitate ( %), volum (număr de repetări), pauză 
(secunde, active/pasive) în funcție de perioada de 
pregătire parcursă de echipa de handbal juniori II-
masculin și în partea corespunzătoare a părții 
fundamentale de antrenament (partea I, a II-a sau a III-
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a). În toată această perioadă parcursă de către grupa de 
experiment, am observat cum mijloacele selecţionate 
de noi influenţează parametrii specifici de pregătire 
fizică. Numărul total general de antrenamente 
planificate pe parcursul unei săptămâni a fost de 5-9 

antrenamente/săptămână a câte 120 

minute/antrenament, de luni până sâmbătă, de la ora 
10:00-12:00.  

Luni, 29 Aprilie 2019  - Testarea finală pentru 
grupa de experiment 

Marți, 30 Aprilie 2019 - Testarea finală pentru 
grupa de control 

Ambele testări finale au fost efectuate în 
aceleaşi condiţii şi utilizând aceleaşi teste și mijloace 
de evaluare și în aceeași succesiune ca  la testarea 
iniţială din septembrie 2018. 

 
10.2. Subiecții și locul cercetării experimentale 

 
Mai jos sunt prezentate cluburile participante 

cu adresele aferente sediului acestora, profesorii-
antrenori cu numărul lor de sportivi participanţi în 
experiment. 
Cluburile participante la cercetarea experimentală 

Tabelul nr. 5 
Denumirea unității Adresa unității 

Profesor 

-Antrenor 

Nr. de 

sportivi 

Clubul Sportiv 
Municipal București 

Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, 
Sector 3, București,  cod poştal 
031301 

C.A. 15 

Clubul Sportiv 
Școlar Nr.2 
București 

Bulevardul Ferdinand I 28, 
Sector 2, București, cod poştal 
021381 

N.A. 17 
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Subiecţii care au participat la cercetarea 
experimentală, au fost cu vârste cuprinse între 15-16 
ani, 2003 și 2002 (avînd ani de naștere) după cum 
urmează: 
� 15 sportivi pentru grupa de experiment, 

componenți ai echipei de handbal juniori II-
masculin din cadrul Clubului Sportiv Municipal 
București; 

� 17 sportivi pentru grupa de control, componenți ai 
echipei de handbal juniori II-masculin din cadrul 
Clubului Sportiv Școlar Nr.2 București. 

 
Pentru grupa de experiment, antrenamentele s-

au desfășurat în sala Lucian Grigorescu (Floreasca), 
luni, marți, miercuri, în intervalul orar 10:00-12:00, 
respectiv pentru grupa de control, antrenamentele s-au 
desfășurat în sala de sport proprie a clubului, în 
intervalul orar 10:00-12:00. 

 
Subiecții cercetării experimentale - Grupa de 

experiment – 
Indicii antropometrici - Testare inițială și 

finală - Sezon 2018-2019 
Tabelul nr. 6 

Nr. 
Crt. 

Inițiale 
Anul 
nașterii 

Talie  
cm 

Greutate  
kg 

IMC 
Kg/cm2 

Inițială Finală Inițială Finală Inițială Finală 

1 C.C. 2002 178 180 63 64 19.88 19.75 
2 C.S. 2002 180 182 70 72 21.6 21.74 
3 D.C. 2002 192 195 89 86 24.14 22.62 
4 J.A. 2002 185 186 80 76 23.37 21.97 
5 K.A. 2002 186 186 76 78 21.97 22.55 
6 P.V. 2002 184 184 67 68 19.79 20.09 
7 V.D. 2002 184 185 73 74 21.56 21.62 
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8 Z.A. 2002 188 188 75 76 21.22 21.5 

9 B.A. 2003 180 181 72 73 22.22 22.28 
10 C.A. 2003 178 179 60 62 18.94 19.35 
11 D.D. 2003 191 193 80 82 21.93 22.01 
12 L.M. 2003 182 183 76 78 22.94 23.29 
13 M.F. 2003 184 185 73 75 21.56 21.91 
14 P.A. 2003 191 194 80 81 21.93 21.52 
15 T.F. 2003 180 181 70 71 21.6 21.67 
Media 184,2 185,4 73,6 74,4 21.64 21.59 
 

 
Subiecții cercetării experimentale - Grupa de control - 
Indicii antropometrici - Testare inițială și finală - 
Sezon 2018-2019 

 Tabelul nr. 7 

Nr. 
Crt. 

Inițiale 
Anul 
nașterii 

Talie  
cm 

Greutate  
kg 

INC 
Kg/cm2 

Inițială Finală Inițială Finală Inițială Finală 

1 A.M. 2002 179 179 82 85 25.59 26.53 
2 B.D. 2002 175 175 80 78 26.12 25.47 
3 N.R. 2002 173 173 68 68 22.72 22.72 
4 O.R. 2002 183 184 80 82 23.89 24.22 
5 P.L. 2002 188 188 87 85 24.62 24.05 
6 B.A. 2003 178 179 84 80 26.51 24.97 
7 B.D. 2003 183 183 73 75 21.8 22.4 
8 B.V. 2003 190 190 83 82 22.99 22.71 
9 C.A. 2003 191 192 87 90 23.85 24.41 
10 C.A. 2003 180 180 90 87 27.78 26.85 
11 G.V. 2003 176 176 72 70 23.24 22.6 
12 M.C. 2003 186 187 88 93 25.44 26.59 
13 N.C. 2003 177 177 65 67 20.75 21.39 
14 N.D. 2003 175 175 72 72 23.51 23.51 
15 P.A. 2003 176 177 80 86 25.83 27.45 
16 S.A. 2003 179 179 79 79 24.66 24.66 
17 V.C. 2003 185 186 75 77 21.91 22.28 
Media 180,82 181,17 79,11 79,76 24.18 24.28 
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10.3. Etapele cercetării experimentale 
 

� 1-15 August - stabilirea loturilor de subiecți 
supuși experimentului; 

� 15-31August 2018 - selecţionarea mijloacelor 
de pregătire, a testelor și mijloacelor de 
evaluare, realizarea planificării 
antrenamentelor pe perioada cercetării 
experimentale; 

� Luni, 03 Septembrie 2018 - realizarea testării 
iniţiale - grupa de experiment; 

� Marți, 04 Septembrie 2018 - realizarea 
testării iniţiale - grupa de control; 

� Marți, 04 Septembrie 2018 - Miercuri, 24 
Aprilie 2019 - aplicarea mijloacelor 
selecţionate pentru grupa de experiment; 

� Miercuri, 05 Septembrie 2018 - Luni, 29 
Aprilie 2019 - aplicarea mijloacelor 
tradiționale ale antrenamentului pentru grupa 
de control; 

� Luni, 29 Aprilie 2019 - realizarea testării 
finale - grupa de experiment;  

� Marți, 30 Aprilie 2019 - realizarea testării 
finale - grupa de control; 

� Mai 2019 - interpretarea datelor obţinute în 
urma celor două testări şi elaborarea 
concluziilor cercetării experimentale. 

 

 

 

 



78 
 

10.4. Proiectarea activității de pregătire a 
cercetării experimentale (ANEXA NR. 2) 

 

Cuprinde: 
- Planul anual general de pregătire - Sezon 2018-2019  
- Calendarul competițional  
- Structura şi conţinutul pregătirii  
- Solicitările de antrenament - Indicatori de volum - 
Probe de control - inițiale și finale  
- Datele efectuării controalelor medicale - Plan 
săptămânal de antrenament de pregătire fizică pentru 
perioada pregătitoare prin intermediul parcursurilor 
aplicative  
- Plan săptămânal de antrenament de pregătire fizică 
pentru perioada precompetițională prin intermediul 
parcursurilor aplicative  
- Plan săptămânal de antrenament de pregătire fizică 
pentru perioada competițională prin intermediul 
parcursurilor aplicative  
- Plan săptămânal de antrenament de pregătire fizică 
pentru perioada de tranziție prin intermediul 
parcursurilor aplicative  
 

10.5. Stabilirea variabilelor cercetării 
experimentale 

 
Unii autori59 consideră că cercetarea ştiinţifică, 

fiind ea însăşi un tip specific de acţiune umană, 
trebuie concepută şi desfăşurată în baza unui program 
riguros elaborat, în cadrul căruia se disting mai multe 
                                                 
59 Chelcea, S., Mărginean, I., Cauc, I., 1998, Cercetarea 

sociologică. Metode și tehnici, Editura Destin, Deva, pag. 40-58. 
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etape, fiecare din acestea presupunând un ansamblu de 
demersuri metodologice specifice.  

Analiza şi determinarea semnificaţiei 
conceptelor s-a realizat în cadrul teoriei cunoaşterii, 
unde au fost luate în considerare o varietate de tipuri 
de definiţii. Definirea nominală a conceptelor 
marchează momentul calitativ al cunoaşterii ştiinţifice, 
fiind rezultatul final al analizelor teoretice.  

Parcurgerea acestui demers metodologic îl 
realizăm prin încorporarea definiţiei operaţionale în 
contextul cercetării ştiinţifice, care face trecerea de la 
teorie la cercetarea concretă, printr-o procedură ce 
indică operaţiile de măsurare ce urmează a fi efectuate 
asupra domeniului cercetat. Operaţionalizarea 
conceptelor sau construcţia variabilelor desemnează 
întregul proces de evidenţiere a dimensiunilor şi 
indicatorilor domeniului cercetat şi transpunerea temei 
în procedura de investigare concretă.  

Odată definite conceptele pe cale nominală, am 
stabilit dimensiunea lor, adică am nominalizat 
elementele structurale esenţiale care compun realitatea 
desemnată de respectivul concept. În acest sens, s-a 
luat în considerare acele componente care constituie 
entităţi relativ autonome cu propria structură, relaţiile 
lor cu faptele şi procesele naturale, sociale, 
comportamentale etc.  

Ulterior, s-a stabilit indicatorii, adică acele 
trăsături caracteristice fenomenelor, comportamentelor 
şi acţiuniilor realităţii studiate şi care exprimă gradul 
de dezvoltare al fenomenului pe care-l caracterizează. 
Elaborarea indicatorilor a reprezentat rezultatul 
activităţii teoretice şi care a pornit de la un număr mai 
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mare de indicatori, cei nesemnificativi fiind eliminaţi 
pe parcurs, rămânând doar cei relevanţi pentru 
obiectul analizat şi obiectivele urmărite.  

Odată cu încheierea acestui demers s-a 
desăvârşit operaţionalizarea conceptului analizat, iar 
componentele schemei operaţionale (caracteristicile 
realităţii) au constituit criterii pentru stabilirea surselor 
de recoltare a informaţiilor şi în funcţie de care am 
stabilit metodele, tehnicile şi instrumentele adecvate 
scopului propus.  

Pornind de la această operaţionalizare, s-au 
stabilit următoarele variabile: 
 

• Variabila independentă: inductoare a unor variaţii 
comportamental-motrice din partea subiecţilor supuşi 
cercetării, au constat în aplicarea sistematică a unui 
complex de mijloace aplicative, în vederea optimizării 
pregătirii fizice în handbal masculin junior II, bazată 
pe un control riguros în asigurarea exersării structurii 
motrice, prin intervenţii instructive subsumate a cestei 
metode. 

• Variabila dependentă: constituită de influențele 
metodelor, mijloacelor și instrumentelor asupra 
dezvoltării a pregătirii fizice ale sportivilor handbaliști 
(efectele asupra comportamentului motric, datorat 
lărgirii portofoliului motric individual cu noi 
deprinderi motrice). 
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10.6. Aparatura și materialele utilizate în 
cercetarea experimentală 

 
Pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor propuse 

în cadrul cercectării experimentale s-au folosit o serie 
de materiale şi anume: 

• bănci de gimnastică, bandă delimitatoare, 
conuri, copete, cronometru, fluier, garduri, 
lăzi, mingi de handbal, mingi medicinale, 
saltele de gimnastică, ruletă, spaliere. 

 
10.7.  Metode, tehnici și instrumente utilizate în 

cercetarea experimentală 
 

Instrumente folosite în cercetare:  
 

Pentru cercetarea experimentală, am utilizat 
următoarea baterie de teste-4:  

 
� Testul de agilitate „Illinois”60, 
� Testul celor „3 conuri”61, 
� Testul „T”62,  
� Testul “Pro agility (5-10-5)”63 

 
și 3 mijloace de evaluare, dintre care 2 contribuție 

personală, sub forma de parcursuri aplicative:  
 

                                                 
60 Reiman, M., P., ş.c., 2009, Functional testing in human performance, Editura 
Human Kinetics, United States of America, pag. 192. 
61 Ibidem, pag. 196. 
62 Ibidem, pag. 199. 
63 Reiman, M., P., ş.c., 2009, Functional testing in human performance, Editura 
Human Kinetics, United States of America, pag. 193. 
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� Mijlocul de evaluare „Parcurs aplicativ 1”, 
� Mijlocul de evaluare „Parcurs aplicativ 2”, 
� Mijlocul de evaluare “Detenta brațelor”64. 

 
Astfel, începând cu ziua de luni 3 și marți, 4 

septembrie 2018, s-a efectuat testarea iniţială pentru 
ambele grupe, de experiment și  control și unde au fost 
aplicate următoarele teste și mijloace de evaluare în 
ordinea prezentată mai jos, după cum urmează: 
 

10.7.1. Testul de agilitate ,,Illinois” 
10.7.2. Testul celor ,,3 conuri”  
10.7.3. Testul ,,T”  

 
Mijlocul de evaluare „Parcurs aplicativ 2” 
 

Scop: testarea vitezei în regim de rezistență (pe 
direcții și unghiuri diferite, care implică mișcări 
înainte, laterale și înapoi precum și capacitatea de a se 
roti în direcții diferite și în unghiuri diferite), cu accent 
pe viteza de executie, viteza de accelerare, viteza în 
regim de forță (detenta membrelor inferioare), precum 
și agilităţii şi controlului corporal; 

 
Echipament: bancă de gimnastică, 26 copete, 

cronometru, minge de handbal, fluier, poartă de 
handbal, ruletă, suprafaţă aderentă; 

 
Procedură de lucru: După fluier, din stând de 

la linia de start (a), sportivul execută sprint de 5 m 

                                                 
64 Oprea, D., Contribuții la elaborarea modelului de pregătire la proba de săritură 
în înălțime juniori, 18-19 ani, București, UNEFS, 2014, pag. 102. 
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până la atelierul 1 unde, prin dreapta copetului execută 
o alergare șerpuită printre 4 copete, dispuse 
longitudinal la distanța de 1m între ele, sportivul 
aflându-se tot timpul cu fața pe direcția de deplasare. 
Urmează sprint de 3 m înainte lateral dreapta, până la 
atelierul 2, compus din 2 șiruri longitudinale a câte 3 
copete fiecare, aflate la un interval de 2 m unul de 
celălalt si la o distanță a copetelor în adâncime de 1m 
pe ambele șiruri.  

Sportivul, cu începere prin dreapta copetului 
șirului din dreapta, va executa o alergare laterală, 
șerpuită și alternativă de ocolire între cele 2 șiruri de 
copete, până la ultimul copet al șirului din stânga, 
sportivul aflându-se tot timpul cu fața pe direcția de 
deplasare. Se continuă cu sprint de 4 m înainte lateral 
dreapta, până la atelierul 3, compus din 2 șiruri 
longitudinale a câte 3 copete fiecare, aflate la un 
interval de 3 m unul față de celălalt si la o distanță a 
copetelor în adâncime de 1m pe ambele șiruri.  

Sportivul, cu începere prin dreapta copetului 
șirului din dreapta, va executa o alergare laterală 
alternativă de ocolire transversală, două câte două, 
între cele 2 șiruri de copete, până ce ajunge la ultimul 
copet al șirului din dreapta, sportivul aflându-se tot 
timpul cu fața pe direcția de deplasare. Urmează un 
sprint de 2,2 m înainte, pâna la atelierul 4, unde 
sportivul execută sărituri succesive de pe două pe 
două picioare peste 4 garduri cu înălțimea de 0,4 m și 
dispuse la 0,8 m distanță unul față de celălalt, 
sportivul aflându-se tot timpul cu fața pe direcția de 
deplasare.  
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Se continuă cu sprint de 2 m înainte lateral 
dreapta, până la atelierul 5, unde sportivul va executa 
o alergare laterală cu ocolirea copetelor dispuse in zig-
zag transversal pe 2 șiruri dispuse la un interval de 3 
m, fiecare șir având câte 3 copete unde fiecare copet 
se află la o distanță de 2 m unul de celălalt, sportivul 
aflându-se tot timpul cu fața spre poarta de handbal; 

Sportivul continuă sprintul de 2 m în diagonală 
stânga, cu fața spre poarta de handbal, spre atelierul 7. 
De aici, preia cu două mâini mingea de handbal care 
se află așezată pe sol, la punct fix. Sportivul 
efectuează liber un dribling de 2 m în diagonală spre 
copetul din dreapta, către atelierul 7. De aici, utilizând 
alternativ ambele mîini, continuă driblingul, de 
această dată în opt, în jurul a 2 copete dispuse 
transversal față de direcția de deplasare și la un 
interval de 2 m între ele, sportivul aflându-se tot 
timpul cu fața spre poarta de handbal. Se continuă cu 
dribling liber de 2 m în diagonală înainte lateral 
dreapta, către atelierul 8, unde se află 2 copete așezate 
longitudinal pe direcția de deplasare, la 2 m distanță 
unul față de celălalt.  

Aici sportivul execută dribling liber cu 
ocolirea în opt a celor 2 copete, acesta aflându-se tot 
timpul cu fața spre poarta de handbal. Urmează un 
dribling liber de 4 m înainte, către atelierul 9, unde se 
află semicercul de 9 m (b). De aici sportivul 
efectuează o aruncare la poartă din săritură pe 
deasupra umărului și fără să pătrundă în semicercul de 
9 metri (b) în momentul bătăii, cu piciorul opus 
brațului de aruncare. După ce mingea aruncată spre 
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poarta de handbal atinge plasa porții se oprește 
cronometrul. 
 

Indicații metodice: 

 
� Setarea parcursului aplicativ se face incepând cu 

atelierul 9; 
� Fiecare subiect are dreptul la două încercări pentru 

încălzire; 
� Se cronometrează fiecare subiect separat, de la linia de 

start(a), până la atingerea plasei porții de handbal cu 
mingea, aruncată la poartă din săritură pe deasupra 
umărului, de la semicercul de 9m (b); 

� Subiectul efectuează testul o singură dată, 
contracronometru și se va nota timpul cu o precizie de 
0,01 secunde; 

� Se va folosi următorul criteriu de penalizare: 2 
secunde/abatere dacă sportivul nu păstrează poziţia 
frontală de deplasare. 
 

Distanța între ateliere: 
 

• Atelierele (1-2-3) = 5+3+3+2+4+2 = 19 m; 
• Distanța între atelierele (1-2-3 ) și atelierele ( 5-6-7-8-

9 ) = 4 m; 
• Calcul: 2,20 + (3x0.6m atelierul 4) = 4m; 
• Distanța între atelierele ( 5,6,7,8,9 ) este: 

2+5+2+2+2+2 +2=17m; 
• Distanța totală între ateliere este: 19+4+17+9 = 

45 m; 
• Distanța totală parcursă de subiect este de 

90m. 
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Figura nr. 7- Mijlocul de evaluare „Parcurs aplicativ 

2” 
 

 
Figura nr. 8- Mijlocul de evaluare „Parcurs aplicativ 

2” 
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10.7.6. Mijlocul de evaluare „Detenta 
brațelor” 
 

Mijlocul de evaluare „Detenta brațelor”65 a 
fost prevăzut în vederea evaluării indicilor forței 
explozive pentru membrele superioare, specifici 
diverselor forme ale fazei de joc din atac și din faza de 
apărare din jocul de handbal juniori II-masculin. 

Scop: testarea forței explozive pentru 
membrele superioare. 

Echipament: o suprafață netedă de contact, 
ruletă. 

Procedură de lucru: din culcat ventral în 
sprijin pe brațe și vârfurile picioarelor, în spatele liniei 
(a) sportivul execută succesiv, trei îndoiri şi întinderi 
de brațe cu desprindere (flotări) de pe sol cu înaintare. 
Se efectuează trei desprinderi succesive de pe sol cu 
înaintare numai prin întermediul brațelor (trei flotări 
succesive). Testarea se efectuează de două ori. Se 
măsoară cu ruleta distanţa de la linia de plecare (a) 
până la ultima aterizare în brațe (b). 

                                                 
65 Oprea, D., Contribuții la elaborarea modelului de pregătire la proba de săritură 
în înălțime juniori, 18-19 ani, București, UNEFS, 2014, pag. 102. 
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Figura nr. 9 - Mijlocul de evaluare „Detenta brațelor” 
 

10.8.Rezultatele obținute la testările inițiale și 
finale la grupa de experiment și la grupa de 

control 
 

 Testele “Illinois”, “3 conuri”, “T” și “Pro 
agility (5-10-5)” 

Cercetarea experimentală - Grupa de 
experiment/control - Testarea iniţială şi finală - 

Testele “Illinois”, “3 conuri”, “T” și “Pro agility (5-
10-5)” 

Tabelul nr. 8 
Cercetarea experimentală - Grupa de experiment - Rezultate testarea iniţială şi 

finală 

Nr. 
Crt
. 

Inițial
e 

Anul 
nașter
ii 

1.“Illinois” -  
U/M - Secunde 

2. “3 conuri” -  
U/M - Secunde  

3. “T” -  
U/M - Secunde  

7. “Pro agility 
(5-10-5)”   
U/M - Secunde   

Inițial
ă 

Final
ă 

Inițial
ă 

Final
ă 

Inițial
ă 

Finală 
Inițial
ă 

Final
ă 

1 
B.A
. 

200
3 

15,6 
14,
4 

7,17 
6,6
6 

9,36 8,68 4,37 
4,1
4 

2 
C.A
. 

200
3 

16,0 
14,
9 

7,41 
6,8
9 

9,69 8,88 4,41 
4,1
7 

3 
C.C
. 

200
2 

15,2 
14,
1 

7,13 
6,5
9 

9,25 8,52 4,27 
4,0
7 
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4 C.S. 
200
2 

15,5 
14,
3 

7,33 
6,8
2 

9,47 8,79 4,33 
4,1
3 

5 
D.C
. 

200
2 

15,0 
13,
8 

7,17 
6,6
4 

9,28 8,57 4,22 
4,0
0 

6 
D.D
. 

200
3 

15,7 
14,
5 

7,28 
6,7
9 

9,92 8,97 4,36 
4,1
3 

7 J.A. 
200
2 

16,5 
15,
2 

7,55 
6,9
9 

10,2
2 

9,24 4,45 
4,2
7 

8 
K.A
. 

200
2 

16,5 
15,
5 

7,57 
7,1
2 

10,1
2 

9,00 4,49 
4,2
8 

9 
L.M
. 

200
3 

16,4 
15,
0 

7,58 
7,1
2 

10,1
6 

9,11 4,47 
4,2
7 

1
0 

M.F
. 

200
3 

15,9 
14,
6 

7,53 
6,9
4 

9,71 8,95 4,44 
4,2
2 

1
1 

P.A. 
200
3 

14,8 
13,
7 

7,11 
6,5
2 

9,17 8,44 4,24 
4,0
2 

1
2 

P.V. 
200
2 

14,9 
13,
8 

7,00 
6,4
5 

9,15 8,42 4,25 
4,0
7 

1
3 

T.F. 
200
3 

16,0 
14,
8 

7,39 
6,8
8 

9,58 8,86 4,43 
4,2
1 

1
4 

V.D
. 

200
2 

15,6 
14,
3 

7,22 
6,7
1 

9,31 8,57 4,33 
4,1
1 

1
5 

Z.A
. 

200
2 

15,2 
14,
0 

7,07 
6,5
0 

9,17 8,46 4,31 
4,1
0 

Cercetarea experimentală - Grupa de control - Rezultate testarea iniţială şi 
finală 

Nr. 
Crt
. 

Inițial
e 

Anul 
nașter
ii 

1. “Illinois” - 
U/M - Secunde 

2. “3 conuri” - 
U/M - Secunde 

3. “T” -  
U/M - Secunde  

7. “Pro agility 
(5-10-5)” -  
U/M - Secunde 

Inițial
ă 

Final
ă 

Inițial
ă 

Final
ă 

Inițial
ă 

Finală 
Inițial
ă 

Final
ă 

1 
A.
M. 

200
2 

17,9 
17,
7 

8,08 
7,7
9 

10,7
7 

10,3
7 

5,34 
5,2
5 

2 
B.A
. 

200
3 

17,6 
17,
3 

7,94 
7,7
6 

11,2
6 

11,1
1 

4,87 
4,7
5 

3 
B.D
. 

200
3 

15,6 
15,
1 

7,72 
7,4
7 

9,63 9,32 4,46 
4,3
4 

4 
B.D
. 

200
2 

18,0 
17,
9 

8,16 
7,8
6 

10,9
8 

10,6
9 

5,16 
4,9
5 

5 
B.V
. 

200
3 

18,1 
18,
0 

8,36 
8,1
2 

11,4
8 

11,1
7 

5,22 
5,1
2 

6 
C.A
. 

200
3 

16,8 
16,
3 

7,98 
7,7
7 

10,1
4 

9,85 4,92 
4,7
9 

7 
C.A
. 

200
3 

17,2 
17,
0 

8,12 
7,8
3 

10,3
7 

10,0
1 

5,14 
4,8
8 

8 
G.V
. 

200
3 

17,2 
16,
9 

7,89 
7,7
1 

10,2
2 

9,96 4,77 
4,6
6 

9 
M.C
. 

200
3 

15,8 
15,
4 

7,61 
7,3
5 

9,69 9,37 4,41 
4,3
3 
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1
0 

N.C
. 

200
3 

16,3 
15,
9 

7,78 
7,5
1 

9,92 9,68 4,77 
4,6
1 

1
1 

N.D
. 

200
3 

17,8 
17,
6 

8,35 
8,0
8 

11,1
2 

10,8
8 

4,88 
4,7
6 

1
2 

N.R
. 

200
2 

16,4 
15,
9 

7,74 
7,4
7 

10,0
1 

9,76 4,63 
4,5
3 

1
3 

O.R
. 

200
2 

18,3 
18,
1 

8,21 
7,9
4 

11,1
3 

10,9
4 

5,29 
5,1
5 

1
4 

P.A. 
200
3 

15,8 
15,
2 

7,66 
7,4
1 

9,75 9,48 4,47 
4,3
6 

1
5 

P.L. 
200
2 

16,0 
15,
5 

7,64 
7,3
9 

9,74 9,43 4,58 
4,4
1 

1
6 

S.A. 
200
3 

16,9 
16,
6 

7,88 
7,6
5 

10,5
5 

10,2
4 

4,98 
4,8
1 

1
7 

V.C
. 

200
3 

16,1 
15,
7 

7,83 
7,5
8 

10,0
9 

9,77 4,54 
4,3
9 

 
10.9.Mijloacele de evaluare „Parcurs aplicativ 1”, 

„Parcurs aplicativ 2” și “Detenta braţelor” 
 
Cercetarea experimentală - Grupa de 
experiment/control  
Evaluare Testarea iniţială şi finală - Mijloacele de 
evaluare ale intervenției 
 „Parcurs aplicativ 1”, „Parcurs aplicativ 2” și 

“Detenta braţelor” 

 
Tabelul nr. 9 

Cercetarea experimentală - Grupa de experiment - Rezultate testarea iniţială şi 
finală 

Nr. 
Crt. 

Inițial
e 

Anul 
nașterii 

4. „Parcurs 
aplicativ 1” -  
U/M - Secunde  

5. „Parcurs 
aplicativ 2” -  
U/M - Secunde  

6.“Detenta      
braţelor” -  
U/M - 
Centimetri  

Inițial
ă 

Final
ă 

Inițial
ă 

Final
ă 

Inițial
ă 

Final
ă 

1 B.A. 2003 34.17 32.1 45.43 42.3 2,29 2,77 
2 C.A. 2003 35.08 32.8 46.52 43 2,14 2,60 
3 C.C. 2002 33.57 31.3 44.32 41.6 2,53 2,89 
4 C.S. 2002 33.88 31.6 44.65 41.7 2,55 2,96 
5 D.C. 2002 33.24 31 43.77 41.1 2,58 2,99 
6 D.D. 2003 34.42 32.2 45.66 42.3 2,22 2,71 
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7 J.A. 2002 35.28 33.1 47.14 43.3 2,30 2,79 
8 K.A. 2002 35.41 33.6 47.69 43.8 2,15 2,63 
9 L.M. 2003 35.22 32.8 46.89 43.1 2,18 2,67 
10 M.F. 2003 34.79 32.4 45.91 42.6 2,15 2,61 
11 P.A. 2003 32.93 30.6 43.18 40.7 2,42 2,89 
12 P.V. 2002 33.15 30.8 43.51 40.8 2,41 2,87 
13 T.F. 2003 34.91 32.5 46.14 42.8 2,32 2,81 
14 V.D. 2002 34.04 31.8 45.12 42 2,37 2,85 
15 Z.A. 2002 33.48 31 44.27 41.3 2,36 2,84 
Cercetarea experimentală - Grupa de control - Rezultate testarea iniţială şi finală 

Nr. 
Crt. 

Inițial
e 

Anul 
nașterii 

4. „Parcurs 
aplicativ 1” -  
U/M - Secunde  

5. Testul 
„Parcurs 
aplicativ 2” -  
U/M - Secunde  

6. Testul 
“Detenta 
braţelor” -  
U/M - 
Centimetri  

Inițial
ă 

Final
ă 

Inițial
ă 

Final
ă 

Inițial
ă 

Final
ă 

1 A.M. 2002 36.03 35.3 46.88 46.3 2,18 2,34 
2 B.A. 2003 35.66 35,12 46.22 45.9 2,06 2,22 
3 B.D. 2003 33.14 32.9 43.33 42.8 2,38 2,57 
4 B.D. 2002 36.27 35.8 47.58 46.7 2,11 2,25 
5 B.V. 2003 36.56 35.8 47.64 46.8 1,89 2,08 
6 C.A. 2003 34.93 34.5 45.57 45 2,13 2,27 
7 C.A. 2003 35.36 34.9 46.13 45.5 2,01 2,14 
8 G.V. 2003 35.04 34.8 45.78 45.3 2,24 2,43 
9 M.C. 2003 33.61 33.3 43.89 43.3 2,21 2,41 
10 N.C. 2003 34.32 33.8 44.87 44 2,27 2,44 
11 N.D. 2003 35.85 35.3 46.66 46 2,13 2,29 
12 N.R. 2002 34.74 33.9 45.25 44.4 2,29 2,48 
13 O.R. 2002 36.72 36.1 47.82 47.2 2,10 2,23 
14 P.A. 2003 33.44 32.9 43.66 43 2,35 2,55 
15 P.L. 2002 33.79 33.6 44.22 43.5 2,29 2,52 
16 S.A. 2003 34.98 34.7 45.59 45 2,16 2,31 
17 V.C. 2003 34.04 33.7 44.46 43.9 2,20 2,38 
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10.10.Analiza comparativă a indicatorilor 
statistico-matematici după aplicarea programului 

de pregătire 
Testul celor „3 conuri” 

 
Cercetarea experimentală - Grupa de experiment - 
Analiza indicilor statistico-matematici înainte şi după 
aplicarea programului de pregătire  
Testul celor „3  conuri” 

 Tabelul nr. 10 
Indicatori 

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

Media 7.30 6.77 Medie -0.53 

Mediana 7.28 6.79 Progres 7.2% 

Abaterea std. 0.20 0.22 95% C.I. (-0.55  ;  -0.50) 

Minim 7.0 6.5 Abaterea standard 0.04 

Maxim 7.6 7.1 Test t dependent 
bilateral 

t p 

Amplitudine 0.6 0.7 48.64 <0.001 

Coef. 
variabilitate 

2.7% 3.2% Mărime efect 12.56 

 
Timpul mediu a scăzut la testarea finală cu 

0.53 secunde la testul celor trei conuri pentru 
evaluarea vitezei, a agilităţii şi controlului corpului 
multidirecţional,. Progresul realizat este de 7.2%. Cu o 
încredere de 95% diferenţa mediilor se află în 
intervalul (-0.55;-0.50). Pentru ambele testări dispersia 
rezultatelor este omogenă. Diferenţa dintre medii este 
foarte mare şi semnificativă statistic, p<0.001<0.05, 
pentru t=48.64 şi df=14. Valorile medii, diferenţele 
dintre rezultatele finale şi iniţiale şi rezultatele 
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individuale finale si inițiale sunt redate în graficele 17, 
18, respectiv 19. 

 
Graficul nr. 3 - Valori medii dintre rezultatele 

individuale 
  
 

 
Graficul nr. 4 - Diferenţe dintre rezultatele individuale 

finale și inițiale 
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Graficul nr. 5- Rezultatele individuale finale și inițiale 
 
Cercetarea experimentală - Grupa de control - Analiza 
indicilor statistico-matematici înainte şi după aplicarea 

programului de pregătire 
Testul celor „3 conuri” 

Tabelul nr. 11 
Indicatori 

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

Media 7.94 7.69 Medie -0.25 

Mediana 7.89 7.71 Progres 3.2% 

Abaterea std. 0.24 0.24 95% C.I. (-0.27;-0.23) 

Minim 7.6 7.4 Abaterea standard 0.03 

Maxim 8.4 8.1 Test t dependent 
bilateral 

t p 

Amplitudine 1 1 29.75 P<0.001 

Coef. 
variabilitate 

3.0% 3.1% Mărime efect 7.22 

 
La testul celor trei conuri pentru evaluarea 

vitezei, a agilităţii şi controlului corpului 
multidirecţional, timpul a scăzut la testarea finală, în 
medie, cu 0.25 secunde. Progresul realizat este de 
3.2%. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se 
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află în intervalul (-0.27;-0.23). În cazul celor două 
testări dispersia datelor este omogenă. Diferenţa dintre 
medii este mare spre foarte mare şi semnificativă 
statistic, p<0.001, pentru t=29.75 şi df=16. Valorile 
medii, diferenţele dintre rezultatele finale şi iniţiale şi 
rezultatele individuale finale si inițiale sunt redate în 
graficele 20, 21, respectiv 22.  

 

 
Graficul nr. 6- Valori medii dintre rezultatele 

individuale 
 

 
Graficul nr. 7 - Diferenţe dintre rezultatele individuale 

finale și inițiale 
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Concluziile cercetării experimentale 
           Analiza statistico-matematică evidențiază 
valorile crescute obținute de grupa de experiment față 
de grupa de control, pentru aceeași perioadă de 
pregătire, prin aplicarea următoarelor teste și mijloace 
de evaluare: 
            La testul de agilitate „Illinois” pentru testarea 
vitezei pe direcții și unghiuri diferite, precum și 
capacitatea de a se roti în direcții diferite și în unghiuri 
diferite, agilităţii şi controlului corporal, a evidenţiat o 
scădere a timpului mediu realizat de sportivii grupei 
de experiment la finalul perioadei de pregătire cu -
1.19 secunde (de la 15.65 secunde la 14.46 secunde), 
progresul realizat este de 7.6%. Comparativ grupa de 
control, la finalul perioadei de pregătire arată o 
scădere a timpului la testarea finală, în medie, cu -0.34 
secunde (de la 16.93 secunde la 16.59 secunde), 
progresul realizat este de 2.0%.  

             La testul celor „3 conuri” pentru testarea 
vitezei cu schimbare multidirecţională, agilităţii şi 
controlului corporal, timpul mediu a scăzut la testarea 
finală pentru grupa de experiment cu -0.53 secunde 
(de la 7.30 secunde la 6.77 secunde), progresul realizat 
este de 7.2%. Comparativ, grupa de control, la finalul 
perioadei de pregătire arată o scădere a timpului la 
testarea finală, în medie, cu -0.25 secunde (de la 7.94 
secunde la 7.69 secunde), progresul realizat este de 

3,2%. 
           La testul „T” pentru testarea vitezei pe direcții 
diferite care implică mișcări înainte, laterale și înapoi, 
agilităţii şi controlului corporal, a evidenţiat o scădere 

a timpului mediu realizat de sportivii grupei de 
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experiment la finalul perioadei de pregătire cu -0.81 
secunde (de la 9.57 secunde la 8.76 secunde), 
progresul realizat este de 8.4%. Comparativ, grupa de 
control, la finalul perioadei de pregătire arată o 
scădere a timpului la testarea finală, în medie, cu -0.28 
secunde (de la 10.40 secunde la 10.12 secunde), 
progresul realizat este de 2.7%. 

          La mijlocul de evaluare „Parcurs aplicativ 1” 
pentru evaluarea vitezei pe direcții și unghiuri diferite, 
care implică mișcări înainte, laterale și înapoi precum 
și capacitatea de a se roti în direcții diferite și în 
unghiuri diferite, cu accent pe viteza de executie, 
viteza de accelerare, viteza în regim de forță (detenta 
membrelor inferioare), agilităţii şi controlului 
corporal, a evidenţiat o scădere a timpului mediu 

realizat de sportivii grupei de experiment la finalul 
perioadei de pregătire cu -2.26 secunde (de la 34.24 
secunde la 31.98 secunde), progresul realizat este de 
6.3%. Comparativ, grupa de control, la finalul 
perioadei de pregătire arată o scădere a timpului la 
testarea finală, în medie, cu -0.49 secunde (de la 34.97 
secunde la 34.48 secunde), progresul realizat este de 

1.4%. 
          La mijlocul de evaluare „Parcurs aplicativ 2” 
pentru evaluarea vitezei în regim de rezistență pe 
direcții și unghiuri diferite, care implică mișcări 
înainte, laterale și înapoi precum și capacitatea de a se 
roti în direcții diferite și în unghiuri diferite, cu accent 
pe viteza de executie, viteza de accelerare, viteza în 
regim de forță (detenta membrelor inferioare), 
agilităţii şi controlului corporal, a evidenţiat o scădere 

a timpului mediu realizat de sportivii grupei de 
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experiment la finalul perioadei de pregătire cu -3.19 
secunde (de la 45.35 secunde la 42.15 secunde), 
progresul realizat este de 7%. Comparativ, grupa de 
control, la finalul perioadei de pregătire arată o 
scădere a timpului la testarea finală, în medie, cu -0.66 
secunde (de la 45.62 secunde la 44.96 secunde), 
progresul realizat este de 1.4%. 
         La mijlocul de evaluare „Detenta brațelor” 
pentru evaluarea forței explozive pentru membrele 
superioare, detenta braţelor a crescut pentru grupa de 
experiment la testarea finală, în medie, cu +0.46 metri 
(de la 2,33 metri la 2,79 metri), progresul realizat este 
de 19.8%. Comparativ, grupa de control, la finalul 
perioadei de pregătire arată o creștere a distanței la 
testarea finală, în medie, cu 0,17 metri (de la 2,18 
metri la 2,35 metri), progresul realizat este de 7.9%. 

         La testul “Pro agility (5-10-5)” pentru testarea 
vitezei pe direcții diferite, agilității şi controlului 
corporal, timpul a scăzut la testarea finală pentru 
grupa de experiment, în medie, cu -0.21 secunde (de la 
4.36 secunde la 4.15 secunde), progresul realizat este 
de 4.9%. Comparativ, grupa de control, la finalul 
perioadei de pregătire arată o scădere a timpului la 
testarea finală, în medie, cu -0.14 secunde (de la 4.85 
secunde la 4.71 secunde), progresul realizat este de 

2.8%.  

           De asemenea elementele tehnicii jocului de 
handbal ca mișcarea în teren, ținerea mingii, pasarea 
acesteia, conducerea sau driblingul mingii, aruncarea 
la poartă prin diferite procedee tehnice specifice 
jocului de handbal sunt îmbinate în cadrul 
parcursurilor aplicative cu mijloace de dezvoltare a 
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detentei membrelor inferioare și superioare, vitezei de 
deplasare, repetiție și execuție, având drept obiectiv 
principal creșterea, agilității, coordonării, controlului 
multidirecțional și stimularea creativității, implicit 
îmbunătățirea tehnicii individuale cu și fără minge a 
jucătorului de handbal juniori II-masculin.  

Diferența mare a mediilor dintre testarea 
inițială și finală la grupa experimentală față de grupa 
de control confirmă prima ipoteză privind optimizarea 
pregătirii fizice a jucătorilor de handbal prin 
intermediul parcursurilor aplicative.  
       Utilizarea în antrenamente a metodelor și  
mijloacelor specifice și nespecifice adaptate pregătirii 
fizice în handbal au contribuit semnificativ la 
îndeplinirea obiectivului de performanță propus, locul 

2 la Campionatele Naționale de juniori II-masculin, 
(față de locul 3 obținut sezonul precedent), 
confirmându-se și cea de a doua ipoteză.  
          În acord cu cele prezentate mai sus, ipotezele 
cercetării au fost confirmate, iar progresul realizat de 
grupa de experiment la testarea finală față de testarea 
inițială se datorează în proporție de 95% mijloacelor 
utilizate în pregătire, conform testului t independent 
pentru dispersii egale. 
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CAPITOLUL XII - Concluzii generale 
 

Concluziile teoretice, de ordin general, constau în 
faptul că pun în evidență o nouă orientare a procesului 
de pregătire fizică la nivelul jucătorilor de handbal 
juniori II-masculin, prin implementarea unui plan 
anual de pregătire, ce cuprinde metoda parcursurilor 
aplicative și care contribuie în mod real și semnificativ 
la dezvoltarea capacităților motrice, în comparație cu 
mijloacele specifice curente folosite în antrenamentul 
jocului de handbal.  

Demersul nostru științific aduce o serie de 
elemente de noutate și originalitate, în ceea ce privește 
utilizarea parcursurilor aplicative în optimizarea 
pregătirii fizice ale jucătorilor de handbal juniori II-
masculin și în vederea valorificării la maximum a 
potențialului sportivilor.  

În pregătirea handbaliștilor juniori II există o 
tendință de a folosi diverse mijloace nespecifice în 
cadrul pregătirii, încă de la o vârstă timpurie, toate cu 
scopul de a îmbunătăți indicii specifici jocului de 
handbal și de a crește performanța sportivă.  

În ceea ce privesc concluziile aplicative, 
specifice, care vizează ipotezele propuse spre evaluare 
în această lucrare, trebuie să menționăm faptul că s-a 
plecat de la prezumția că pregătirea fizică a jucătorilor 
de handbal juniori II-masculin, poate suporta 
ameliorări semnificative, dacă folosim structuri de 
mijloace de pregătire fizică prin metoda parcursurilor 
aplicative, la fel cum creșterea volumului și a 
intensității din programul acestei metode contribuie la 
optimizarea performanțelor sportive.  
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          Diversitatea materialelor aplicate în acest 
program de pregătire fizică, au avut ca scop 
eficientizarea și diversificarea procesului de pregătire, 
de a capta atenția, motivând în același timp sportivii. 
Varietatea mijloacelor de acționare cuprinse în 
programul nostru, a condus la optimizarea pregătirii 
handbaliștilor juniori II, prin creșterea indicilor 
specifici vitezei (sub toate aspectele ei), vitezei în 
regim de rezistență, a coordonării, agilității și 
orientării în teren.  

Dincolo de toată această teoretizare, ne dorim 
ca rezultatele acestei cercetări să reprezinte punctul de 
plecare în constituirea unei linii metodice de pregătire 
fizică care să cuprindă și metoda parcursurilor 
aplicative. 

Rezultatele intervenției, efectuate pe jucătorii 
de handbal juniori II-masculin, cu vârste cuprinse între 
14 și 16 de ani, au evidențiat faptul că: 
          Varietatea mijloacelor specifice jocului de 
handbal, îmbinate sub forma parcursurilor aplicative, 
pune în evidență în urma testărilor inițiale și finale, 
valoarea acestei metode de pregătire în creșterea și 
dezvoltarea capacităților condiționale și coordinative; 
Adaptarea acestor parcursuri aplicative în funcție de 
perioadă, obiectivele lecției de antrenament și mai ales 
de nivelul de pregătire al grupei experimentale, au 
constituit elementele fundamentale în optimizarea 
pregătirii fizice. 

Cu toate că durata implementării la grupa de 
experiment nu a depășit 15 minute, poziționarea 
acesteia în cadrul antrenamentelor în funcție de 
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perioada de pregătire parcursă, a constituit soluția 
rezolvării obiectivelor fiecărui mezociclu în parte, 
după cum urmează:  

• În perioada pregătitoare - în partea I a părții 

fundamentale a antrenamentului; 
• În perioada precompetițională - în partea a II-a 

a părții fundamentale a antrenamentului; 
• În perioada competițională - în partea a III-a a 

părții fundamentale a antrenamentului; 
� Poziționarea diferită în cadrul antrenamentelor 

a mijloacelor utilizate, a fost coroborată cu adaptarea 
parametrilor efortului (durată, intensitate, volum 
pauză) la obiectivele perioadei de pregătire parcurse 
de grupa experimentală, astfel: 

• În perioada pregătitoare - durată mare/parcurs 
(22-28 secunde), număr mare de repetări (12-14 
repetări), intensitate 65%-75%, pauze mici (25-35 
secunde); 

• În perioada precompetițională - durată 
medie/parcurs (20-24 secunde), număr mediu de 
repetări (10-12 repetări), intensitate (75%-85%), pauze 
medii (35-45 secunde); 

• În perioada competițională - durată 
mică/parcurs (18-20 secunde), număr mic de repetări 
(8-10 repetări), intensitate mare (85%-95%), pauze 
mari (60-75 secunde);  

 
          Parcursurile aplicative adaptate pot 
determina în rândul jucătorilor de handbal la o 
participare mult mai activă, deoarece mijloacele de 
acţionare variate şi gradul ridicat de atractivitate 
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stimulează atenţia, conştientizarea şi implicarea 
acestora în procesul de instruire. 
          
         Rezultatele foarte bune ale grupei de experiment, 
locul II în Campionatul Național de Juniori II al 
României, se datorează și formei sportive atinse de 
sportivi pe fondul dezvoltării capacităților 
condiționale și coordinative în cadrul programului de 
pregătire fizică efectuat de aceștia. 
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CAPITOLUL XII - Contribuții, limite și 
diseminarea rezultatelor cercetării 

 
12.1. Elemente de originalitate și noutate 
 

Originalitatea cercetării constă în optimizarea 
procesului de pregătire fizică, prin introducerea 
parcursurilor aplicative ca metodă de pregătire în 
cadrul antrenamentului, cu influență considerabilă 
asupra dezvoltării capacității motrice la nivelul 
jucătorilor de handbal juniori II-masculin.  

Noutatea cercetării se reflectă și în aducerea 
unor parcursuri aplicative noi și a două mijloace de 
evaluare creație personală (Parcurs aplicativ 1 și 2)  
create și testate de-a lungul carierei mele de antrenor 
și care și-au dovedit din punct de vedere practic și 
științific eficacitatea. 

Combinarea metodei jocului, cu precădere a 
parcursurilor aplicative cu elemente tehnice, 
caracteristice pregătirii specifice constituie o noutate. 

 
Tot ca noutate, am elaborat un ghid 

practic/plan anual (macrociclu) al planificării 
pregătirii fizice la nivelul jucătorilor de handbal 
juniori II – masculin (anexa 3) care cuprinde: 

- structura de competențe specifice și de conținut 
cu privire la pregătirea fizică; 
- obiectivele anuale de instruire pentru 
hambaliștii juniori II;  
- obiectivele generale de instruire ale pregătirii 
fizice pentru perioadele antrenamentului; 
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- obiectivele instructiv-educative ale pregătirii 
fizice pe mezocicluri și microcicluri, în funcție 
de perioada de pregătire; 
- obiectivele temă și operaționale pentru fiecare 
lecție de antrenament; 
- un set de mijloace de acționare constituite din 
zece parcursuri aplicative, utlizate în funcție de 
perioada de pregătire parcursă și de obiectivele 
anuale stabilite de către profesorul antrenor; 

Implementarea unui program bazat pe 
parcursuri aplicative a fost soluția științifică prin care 
am imbinat elemete tehnico-tactice specifice jocului 
de handbal cu mijloace de dezvoltare a capacităților 
condiționale și coordinative. 

Problematizarea ca metodă de educare și 
exersare motrică a adus un plus de vitalitate în rândul 
sportivilor, constituind principala componentă alături 
de creativitate în derularea cu succes a 
antrenamentelor bazate pe parcursuri aplicative.  

Numărul mare de parcursuri aplicative (zece) 
introduse în pregătire, de dificultate diferită,  a 
reprezentat de fiecare dată o provocare pentru sportivi 
și o participare conștientă și activă, creând o stare de 
emulație favorabilă asimilării de deprinderi și 
priceperi motrice precum și a dezvoltării capacităților 
condiționale și coordinative într-un timp relativ scurt. 

 Semnificația teoretică a studiului constă în 
elaborarea și implementarea unui program coerent și 
verificat, pentru dezvoltarea capacităților motrice ale 
tinerilor handbaliști și care vizează, în final, 
optimizarea performanțelor la acest nivel. Valoarea 
aplicativă a lucrării constă în faptul că, rezultatele 
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obținute în cercetare pot fi folosite ca repere metodice 
de către antrenorii și profesorii de handbal în cadrul 
școlilor și cluburilor sportive specializate. 

Deși aceste constatări extind cunoștințele 
noastre în ceea ce privește importanța utilizării 
parcursurilor aplicative ca mijloc de dezvoltare a 
pregătirii fizice a jucătorilor de handbal juniori II-
masculin, există anumite limitări în studiul de față, 
probleme ce pot fi abordate în viitoarele cercetări. 

O primă limită rezidă în faptul că cercetarea s-
a axat pe o singură categorie de sportivi, respectiv 
handbal juniori II-masculin, ceea ce limitează o 
generalizare privind celelalte categorii de vârstă, gen, 
sau alte ramuri sportive. Ar fi interesant însă ca 
viitoarele studii să lărgească acest cadru în alte ramuri 
sportive și eventual printr-o posibilă comparație între 
ele. 

O altă limită posibilă ar fi eșantionul studiat, 
un număr relativ mic de participanți, ca atare studiile 
viitoare trebuie să cuprindă o gamă mai largă de 
eșantioane ale acestei ramuri de sport și o diversificare 
a variabilelor și instrumentelor investigate. 

Sperăm ca această cercetare să fie un factor de 
inspirație al unui nou interes pentru acest subiect, 
stimulând cercetătorii de a analiza relația dintre 
metodele și mijloacele folosite de noi și alte categorii 
sportive, diferențe între aceleași categorii, dar de gen 
diferit, câteva variabile ce pot aduce noi informații 
privind subiectul de față. 
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De asemenea, se pot face o serie de 
recomandări legate de aplicarea programului propus în 
lucrarea de faţă: 

 programul să fie introdus pe tot parcursul unui 
macrociclu de pregătire;  

 să fie aplicat 15-20 minute, de minimum trei 
ori pe săptămână, în cadrul fiecarei părți 
fundamentale a lecției de antrenament;  

 să fie aplicat în cadrul antrenamentului 
individualizat; 

 utilizarea acestor mijloace încă de la o vârstă 
timpurie;  

 adaptarea mijloacelor în funcţie de vârstă şi 
particularităţile individuale ale jucătorilor;  

 utilizarea mijloacelor conform principiului de 
la uşor la greu, de la simplu la complex;  

 În această direcţie, în colaborare cu Comisia 
tehnico-metodică din cadrul Federaţiei 
Române de Handbal, vom încerca să 
popularizăm acest program de antrenament 
adaptat la nivelul echipelor de juniori, în 
cadrul cursurilor de perfecţionare ale 
antrenorilor. 

12.2. Diseminarea rezultatelor cercetării 
 

1. Țifrea, C., Cristea-Mic, N., Costea, L., M., 
(2019) "Study on the role of training 

programme for optimizing the speed of 

execution and the pace of play at the level of 

handball players - male juniors II ," SEA - 
practical application of science, romanian 
foundation for business intelligence, editorial 
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department, ISSUE 20, pages 163-166, 
september. 
https://ideas.repec.org/a/cmj/seapas/y2019i20p
163-166.html 
 

2. Țifrea, C., Cristea-Mic, N., Costea, L., M., 
(2019) "The role of applying a training 

program to improve the technique of handball 

players - male juniors II" SEA - practical 
application of science, romanian foundation 
for business intelligence, editorial department, 
ISSUE 21, pages 277-280, december 
https://ideas.repec.org/a/cmj/seapas/y2019i21p
277-280.html 
 

3. Cristea-Mic, N., Costea, L., M., (2020) “Study 

on the influence of using circuit training for 

the education and development of coordination 

skills of U16 handball players”, Annals of 
“DUNAREA DE JOS” University of Galati, 
Fascicle XV, Physical education and sport 
management, 2, PP. 24-32. DOI:  
https://doi.org/10.35219/efms.2020.2.03 
 

4. Cristea-Mic, N., Costea, L., M., (2021) “The 

importance of using circuit training in the 

development of conditional and coordinative 

abilities of male U17 handball players”, 
Studia UBB Educatio artis gymn., LXVI, pp. 
103 -116 
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/13
80.pdf 
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5. Cristea-Mic, N., ȘIMON, S., Costea, L., M., 

(2021) “Development of speed endurance, 

agility and body control in handball using 

circuit training“, DISCOBOLUL – Physical 
education, sport and kinetotherapy journal, 
Volume 60, ISSUE 3   
https://doi.org/10.35189/dpeskj.2021.60.3.12 

Obiectivele anuale de instruire ale pregătirii fizice 
multilaterale, în jocul de handbal juniori II-

masculin prin intermediul parcursurilor aplicative 
Tabelul nr. 11 

1.3. Obiectivele anuale de instruire ale pregătirii fizice 
multilaterale, în jocul de handbal juniori II-masculin 
prin intermediul parcursurilor aplicative 

Unitatea de învățare: Pregătirea multilaterală 
• Dezvoltarea capacităţilor motrice selective care 
fundamentează structura motrică a jocului de handbal;   
• Învățarea, consolidarea și perfecționarea 
deprinderilor si priceperilor motrice selective; 
• Formarea unui repertoriu motric cât mai variat; 
• Dezvoltare fizică armonioasă.                                
Competenţe specifice 
• Utilizarea terminologiei specifice în diferite situaţii 
de comunicare;                     
• Utilizarea unui sistem de metode şi mijloace 
sistematizate și cuantificate cuprinzând tipuri de 

exerciţii specifice altor sporturi în strânsă corelaţie cu 

exerciţiile din handbal; 
• Maximizarea nivelului indicilor de manifestare a 
capacităţilor motrice      
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