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REZUMAT 

INTRODUCERE: Activitatea fizică este determinantă pentru starea de sănătate a copiilor şi 

tinerilor. Totuşi, există afecţiuni medicale care contraindică, parţial sau total, efortul fizic. 

OBIECTIVE: Studiul de faţă îşi propune să determine câţi dintre elevii unor licee clujene sunt 

scutiţi medical de orele de educaţie fizică, care este proporţia acestora pe grupe de vârstă şi sex, 

care sunt afecţiunile medicale principale pentru care se contraindică efortul fizic şi care este 

trendul numărului de scutiri de educaţie fizică în ultimii 4 ani şcolari. 

METODE: Au fost luaţi în studiu 4070 de elevi din clasele 0-XII din 4 licee din Cluj-Napoca. S-a 

efectuat un studiu retrospectiv al situaţiei scutirilor de educaţie fizică acordate în anul şcolar 

2013/2014. 

REZULTATE: Din cei 4070 elevi luaţi în studiu, 172 sunt scutiţi de la orele de educaţie fizică în 

anul şcolar 2013/2014, reprezentând 4,22% din totalul elevilor. Principalele afecţiuni medicale 

pentru care s-au acordat scutirile de educaţie fizică elevilor din studiu sunt: afecţiunile ortopedice 

şi traumatice – 48,83%, afecţiunile cardio-respiratorii – 25,58%, afecţiunile chirurgicale – 5,81%, 

alte afecţiuni (neurologice, senzoriale, endocrino-metabolice, autoimune, infecţioase, 

dermatologice, ale aparatului uro-genital) – 19,78%.   

8,47% dintre elevii din clasele IX-XII, 4,34% dintre elevii din clasele V-VIII şi 1,01% dintre 

elevii din clasele 0-IV sunt scutiţi de educaţie fizică în anul şcolar 2013/2014, dintre aceştia 2/3 

fiind fete şi 1/3 băieţi. Numărul scutirilor de educaţie fizică a scăzut cu 18% în ultimii 4 ani, în 

liceele studiate. 

CONCLUZII: Numărul elevilor care au scutiri medicale de educaţie fizică este în scădere în 

liceele studiate. Traumatismele şi afecţiunile ortopedice sunt cele care determină cele mai multe 

contraindicaţii la efort fizic la elevii luaţi în studiu.  
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Issues about medical exemptions from physical education classes, of the students in Cluj-

Napoca  

 

ABSTRACT 
BACKGROUND: Physical activity is essential for the health of children and youth. However, 

there are medical conditions that, partially or totally, contraindicate physical effort. 

AIMS: This study aims to determine how many students of schools in Cluj are exempt from 

physical education classes, the proportion of them grouped on age and sex, which are the main 

medical conditions that contraindicate exercise, which is the trend of the number of exemptions 

from physical education in the last four years of school. 

METHODS: In the study were involved 4070 students in grades 0-XII of 4  schools in Cluj-

Napoca. It was a retrospective study of the situation of physical education exemptions granted in 

the school year 2013/2014. 

RESULTS: Of the 4070 students in the study, 172 were exempted from physical education 

classes in the school year 2013/2014, representing 4,22% of all students. The main medical 

conditions for which exemptions from physical education have been granted to the students in the 

study are: orthopedic diseases and injuries – 48,83%, cardio-respiratory – 25,58%, surgical 



diseases – 5,81%, other conditions (neurological sensory, endocrine-metabolic, autoimmune, 

infectious, dermatologic, the urogenital system) – 19,8%.  

8,47% of students in classes IX-XII, 4,34% of students in grades V-VIII and 1,01% of students in 

grades 0-IV are exempted from physical education in the school year 2013/2014, of whom 2/ 3 

are girls and 1/3 boys. The number of exemptions from physical education decreased by 18% in 

the last four years, in  the schools studied. 

CONCLUSIONS: The number of students who have medical exemptions from physical 

education is declining in the schools studied. Trauma and orthopedic conditions were the most 

frequent contraindications to exercise for the students in the study. 
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