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Rezumatul tezei de abilitare 

 

Teza de abilitare, intitulată Strategii de abordare performanțială și terapeutică în activitățile 

acvatice, propune evidențierea a două orientări principale ale activităților profesionale proprii, pe 

linie academică și științifică. Acestea s-au profilat distinct încă de la finalizarea studiilor doctorale, 

mai precis, după obținerea titlului de Doctor în Educație Fizică - specializarea Educație Fizică și 

Sport, cu teza Influența factorilor senzorial-perceptivi în procesul învățării motrice la înot (1998), 

realizată sub coordonarea științifică a Prof. univ. dr. Tiberiu Ardelean.  

Structura prezentei teze de abilitare reflectă anumite coordonate conceptuale, încercând să 

traseze un profil profesional coerent. Lucrarea se conturează pe trei secțiuni și vizează realizările 

universitare, didactice și științifice, dar și cele obținute în calitate de antrenor principal și manager 

al unui club sportiv de înot. Este descris parcursul în zona pedagogică și în cea de cercetare 

științifică, arii ce aparțin cadrului universitar. De asemenea, sunt propuse diferite direcții de 

evoluție a propriilor proiecte și competențe, bazate pe încadrarea acestora nu doar în sfera teoretică, 

ci și în cea practică, ce aparține profesorul antrenor de înot. 

 

În decursul timpului, indiferent de ariile tematice abordate, centrul de interes constant a fost 

înotul, conceptualizat ca disciplină sportivă de performanță sau mijloc asociat kinetoterapiei. 

Menținerea în prezent a acestei arii duale a preocupărilor vizează derularea unor viitoare proiecte 

și cercetări științifice, efectuate independent sau prin integrare colaborativă în diverse colective de 

studiu. 

Prima secțiune a tezei de abilitare relevă realizările academice și științifice legate de înot ca 

ramură sportivă. Aspectele teoretice și practico-metodice privind disciplina au fost dezvoltate în 

lucrările despre natație, orientând, în opinia personală, studiile de specialitate.  

Înotul a fost considerat contextual o activitate complexă, ce garantează dezvoltarea 

armonioasă, stimularea potențialului de adaptare și noi conduite acționale tehnice sau 

energetice. Disciplina este o practică cu numeroase valențe, ce influențează sportivul la nivel 

somatic, prin modificările induse în structura şi rezistența aparatului locomotor, funcțional, prin 

ameliorări cardiovasculare, respiratorii și endocrino-metabolice, și taxonomic sau organizator-

comportamental, prin sistematizarea progresivă a mecanismelor psihocomportamentale. 
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Constituită într-un proces formativ complex, înotul – ramură sportivă se bazează pe o 

varietate de cunoștințe din domeniul Științei Sportului. De aceea, contribuțiile teoretice și practico-

metodice în propriile lucrări de specialitate s-au axat pe prezentarea multifațetată a 

antrenamentului de performanță. Acesta este condiționat la debut competițional, la vârstele 

creșterii și dezvoltării, mai exact atunci când este stabilizată o tehnică corectă de înot, de învățarea 

psihomotrică. Senzorial-perceptivă, bazată pe acuități perceptive sau percepții specializate, ori 

perceptiv-motrică, când reglarea se realizează prin feedback exteroceptiv, învățarea psihomotrică 

a fost interpretată corelativ, deoarece reglează precizările tehnice în execuții superioare și asigură 

succesul competițional.  

 

Referințele din prima secțiune menționează și alte aspecte, ce abordează interdisciplinar 

specificul efortului înotătorilor, de natură predominant aerobă, cu o puternică implicare 

cardiovasculară și respiratorie, ce integrează disciplina în sfera sporturilor de rezistență. Pe această 

linie de idei, sunt prezentate date de specialitate privind procesele corelate actelor motrice – 

adaptare, refacere, oboseală (marcantă în anumite momente intra- și post-efort), procese 

biomotrice sau psihofizice, abordate prin prisma teoriei și a metodicii disciplinei, dar și a 

pedagogiei, fiziologiei sau psihologiei domeniului.  

Organizarea pe zone de solicitare, modelele de orientare a pregătirii, principiile moderne și 

formele de antrenament destinate diverselor categorii de înotători, planificarea și periodizarea 

pregătirii, toate acestea sunt alte repere de interes profesional, mai întâi aplicate și verificate în 

practica sportivă și ulterior fundamentate noțional și iterate documentat în materialele didactice sau 

în studiile de cercetare științifică. 

 

Această primă secțiune integrează și lucrări referitoare la înot - mijloc asociat 

kinetoterapiei.  

Ca practică acvatică de elecție, hidrokinetoterapia a fost delimitată teoretic și prezentată 

metodic în primele studii de specialitate publicate în România. Ideea a fost de a pune în valoare 

multiplele efecte sanogene ale înotului în profilaxia sau tratarea unor afecțiuni și dizabilități ori 

îmbolnăviri metabolice, fizice, psihofizice sau senzoriale. Aceste disfuncții sunt extrem de 

frecvente, fiind generate de un trai modern, confortabil și sedentar, de un stil de viață hipokinezic, 

iar în ultima perioadă, de pandemia SARS-CoV-2, ce a declanșat comportamente în care formele 

de mișcare au fost aproape inexistente. Am avut în vedere că, un stil de viață activ poate ameliora 
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starea de sănătate a unei națiuni. Acest stil se bazează pe eliminarea unor factori patogeni, pe o 

alimentație sănătoasă și, în primul rând, pe mișcare. 

Activitatea motrică adaptată persoanelor cu cerințe educaționale speciale (CES), mai exact, 

înotul profilactic și curativ a fost descris ca domeniu acțional complex. Stabilirea corectă a 

diagnozei hidroterapeutice și adaptarea unor programe acvatice din practica sportivă în scopul 

intervențiilor remediale solicită competențe de strictă specialitate. Consider că sunt surprinse în 

teză, dar și în referințele bibliografice asociate conținutului științific prezentat. Reperele-cadru 

organizatorice privind desfășurarea acestor practici acvatice, cu multiple influențe favorabile, 

sunt de asemenea consemnate. 

 

Cea de-a doua secțiune a tezei cuprinde planul de dezvoltare a propriei cariere academice și 

științifice, respectiv unele propuneri privind direcțiile de cercetare și predare, dar și anumite 

modalități practice de aplicare a acestora. Toate proiectele viitoare au la bază convingerea că există 

numeroase alte aspecte ale natației ce pot fi documentate, aprofundate și reconsiderate 

multidisciplinar. Studiile referitoare la această disciplină de specialitate și cele rezultate din 

conexiunile cu alte discipline (psihologia sportului, fiziologie, biochimie, nutriție, kinesiologie, 

etc.), pot asigura extinderea și armonizarea ariilor de cunoaștere universitară. Mai mult, consider 

că, informațiile rezultate din aceste cercetări științifice pot suscita un real interes pentru studiul 

academic, riguros, al acestei problematici actuale. 

 

A treia secțiune inserează referințele bibliografice, o bibliografie generală, cu trimiteri la 

diverse studii și articole de specialitate.  

Sursele bibliografice au fost utilizate pentru realizarea lucrărilor și a cercetărilor științifice, 

precum și pentru elaborarea tezei de abilitare.  
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Summary of the habilitation thesis  

 

The habilitation thesis, entitled Performance and therapeutic approach strategies in aquatic 

activities, aims to highlight two main orientations of personal academic and scientific activities. 

These have been distinctly outlined since the completion of the author’s doctoral studies, more 

precisely, after being awarded the title of Doctor of Physical Education – specialisation in Physical 

Education and Sport, with the thesis named Influence of sensory-perceptual factors on the motor 

learning process in swimming (1998), achieved under the scientific coordination of Prof. Tiberiu 

Ardelean, PhD.  

The structure of this paper reflects certain conceptual coordinates, trying to create a personal 

professional profile. The thesis includes three sections and focuses on professional (academic and 

scientific) achievements, but also on the successful results obtained as a head coach and manager 

of a swimming sports club. Thus, the author’s career path in the areas of teaching and scientific 

research is described in detail, and different directions of professional development are proposed 

at the end of the thesis, with the purpose of integrating these projects in the theoretical and practical 

spheres. 

Over time, regardless of the thematic areas addressed, the constant centre of interest was 

swimming as a professional sport or a means associated to physical therapy. The goal of 

maintaining this dual area of concern is to conduct further research either independently or through 

collaborative integration into various target groups. 

The first section of the habilitation thesis reveals the academic and scientific achievements 

related to swimming as a branch of sport. Theoretical and practical-methodological aspects 

regarding this sport have been developed in various studies on swimming, orienting, in the author’s 

opinion, the specialised studies. Swimming is a complex activity that ensures the harmonious 

development of the body and stimulates the adaptation potential as well as new technical or 

energetic actional behaviours. Swimming is a discipline that influences the athlete on several 

levels: somatic, through changes induced in the structure and endurance of the musculoskeletal 

system, functional, through cardiovascular, respiratory and endocrine-metabolic improvements, 
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and taxonomic or organisational-behavioural, through the progressive systematisation of psycho-

behavioural mechanisms. 

Representing a complex formative process, sport swimming is based on a wide variety of 

interdisciplinary knowledge. Thus, the contributions contained in numerous specialised materials 

are focused on the multifaceted presentation of professional swimmers’ training as a process that 

is decisively influenced by psychomotor learning. Whether it is sensory-perceptual, based on 

perceptual acuity or specialised perceptions, or perceptual-motor, where regulation is achieved 

through exteroceptive feedback, psychomotor learning has been interpreted in a correlative and 

integrative manner, because (at least in swimming) it “regulates” technical specifications in 

superior executions and ensures competitive success. 

The references in this section also mention other aspects regarding the interdisciplinary 

specificity of the swimming effort, that is predominantly aerobic with a strong cardiovascular and 

respiratory involvement, which places this discipline in the sphere of endurance sports. In this 

respect, the thesis provides strictly specialised data on processes correlated to motor acts - 

adaptation, recovery, fatigue (which is marked at certain intra- and post-effort moments), biomotor 

or psychophysical processes approached in light of the theory and methodology of swimming but 

also of sports pedagogy, physiology or psychology. The organisation by effort zone, the training 

orientation models, the modern principles and forms of training designed for various categories of 

swimmers, the training planning, all these are other benchmarks of professional interest, which are 

first applied and verified in sports practice, and then notionally substantiated and documented in 

teaching materials or scientific research studies. 

 

This first section also incorporates studies on swimming as a means associated to physical 

therapy. As an elective aquatic practice, hydro-kinesiotherapy was conceptually framed and 

methodologically presented in the first specialised studies published in our country to highlight the 

multiple sanogenetic effects of swimming on the prophylaxis or treatment of some physical, 

psychophysical, metabolic or sensory diseases and disabilities. These dysfunctions are extremely 

common, being generated by a comfortable and sedentary modern lifestyle, a hypokinetic one, but 

especially by the SARS-CoV-2 pandemic, that caused behaviours in which the forms of movement 

were almost non-existent. I have taken into consideration that a proper lifestyle would improve a 
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nation’s health. This style is based on a the elimination of pathogens, on a healthy diet, but mostly, 

on a physically active life. 

Physical activity adapted to people with special educational needs (SEN), more specifically, 

prophylactic or curative swimming is thus described as a complex actional field.  

Establishing the correct hydrotherapeutic diagnosis and adapting aquatic programmes for 

the purpose of remedial interventions requires strictly specialised skills. They are specified in the 

thesis but also in the bibliographical references related to the presented scientific content. The core 

organisational benchmarks for the development of this aquatic practice with multiple sanogenetic 

effects are also mentioned. 

 

The second section of the thesis includes a plan for the development of personal academic 

and scientific career, respectively some proposals on possible directions of research and teaching, 

but also certain practical ways of applying them. All future projects are based on the belief that 

there are many other aspects of swimming that can be documented, deepened and reconsidered 

from a multidisciplinary perspective. Studies on this specialty discipline, but also those resulting 

from its connection with other related disciplines (sports psychology, physiology, biochemistry, 

nutrition, kinesiology, etc.), can contribute to expanding and harmonising the areas of academic 

knowledge. Moreover, it is considered in this thesis that the dissemination of information resulting 

from such scientific research can arouse a real interest in the rigorous academic study of this highly 

topical issue. 

 

The third section inserts the main bibliographical references, a general bibliography 

including significant specialised studies and articles.  

 These bibliographical sources were used to produce the published scientific works and 

research as well as the present habilitation thesis. 

 

 


