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LISTA ABREVIERILOR 

 

 

DAX 

 

Absorbțiometrie duală cu raze X 

DMO Densitate minerală osoasă 

 

SFA 

FRAX 

 

Sisteme fizice de acționare 

Instrument de calcul pentru determinarea riscului absolut de fracturare, 

ținând cont de factorii de risc precum: sexul, greutatea, înălțimea, 

existenta unei fracturi antecedente sau in istoricul familiei, fumat, 

corticosteroizi, artrita reumatoidă, consumul de alcool și evaluarea 

densitometrică. 

VO2MAX 

 

Consumul maxim de oxigen 

WHO  

 

World Health Organization (Organizația Mondială a Sănătății) 
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Această lucrare se dorește a fi un manual prezentat sub forma unei platforme teoretico-

metodică și aplicativă de prevenire, diminuare sau chiar eliminare a efectelor 

osteoporozei la cetățenii UE. Acest manual oferă un pachet compact de informații ce 

vizează trei direcții principale de cunoaștere.  

1. Un prim pachet de informații va oferi viitorilor specialiști în tratarea osteoporozei 

prin intermediul exercițiului fizic un set de delimitări teoretice actuale asupra 

problematicii osteoporozei ce va include rezultate științifice apreciate și 

recunoscute de cele mai importante foruri profesionale internaționale.  

2. Cel de-al doilea pachet informațional va cuprinde anatomia și biomecanica 

sistemului osos.  

3. Un portofoliu exhaustiv și detaliat al sistemelor fizice de acționare (SFA) în 

prevenirea, atenuarea și reconstituirea unei arhitecturi osoase solide prin 

intermediul exercițiului fizic precum și informații despre managementul orei de 

exerciții fizice specifice va constitui conținutul capitolului al treilea. 

4. Aspecte psihologice ale menopauzei. 

5. Cel de-al cincilea capitol este centrat pe relația dintre exercițiul fizic, osteoporoză 

și calitatea vieții. 
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DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE OSTEOPOROZEI 

Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut deja osteoporoza drept boală bine 

definită care afectează 75 de milioane de oameni la nivel mondial, cauzând 8,9 milioane 

de fracturi anual. Osteoporoza nu reprezintă doar o cauză majoră de fracturi, ci se 

numără și printre bolile din cauza cărora pacienții ajung să stea la pat, ceea ce duce la 

complicații severe. Aceste complicații pot chiar pune viața în pericol în cazul 

persoanelor mai în vârstă.  

Osteoporoza este o problemă globală: se estimează că în jur de 200 de milioane de 

persoane sunt osteoporotice,1 iar o femeie din trei riscă să sufere fracturi osteoporotice 

care îi afectează activitățile zilnice și poate duce chiar a inactivitate fizică (International 

Osteoporotic Foundation, 2015) 2 . Conform datelor și analizelor statistice privind 

osteoporoza furnizate de Fundația pentru Osteoporoză din Canada în 2015, fracturile 

osteoporotice sunt mai numeroase decât atacurile de cord, accidentele vasculare 

cerebrale și cancerele la sân, ducând la o povară economică estimată la aproximativ 

2,3 miliarde de dolari canadieni anual3. Conform datelor colectate pe parcursul a 10 ani 

privind probabilitatea fracturilor osteoporotice (Wade et al.), populația în vârstă care a 

suferit o fractură în trecut din cauza osteoporozei are cu 50% mai multe șanse să sufere 

de fracturi în viitor.  De asemenea, se estimează că prezența unei fracturi de 

încheietură crește riscul fracturilor de șold și vertebrale cu aproximativ 1,9 și respectiv 

4,4 la sută4. Osteoporoza cauzează >8,9 milioane dintre fracturile înregistrate la nivel 

mondial, adică aproximativ 1000 de cazuri pe oră5. Conform altui studiu realizat pe 

populația din China, se estimează că totalul anual al fracturilor osteoporotice din 2011 

este cu 40% mai mare decât cazurile de cancer la sân, de endometru și ovarian la un 

loc (înregistrate în cazul femeilor)6. 

Osteoporoza este definită pe baza evaluării densității minerale osoase (DMO). Conform 

criteriilor OMS, osteoporoza se definește drept DMO cu 2,5 abateri standard sau mai 

mult sub valoarea medie pentru femeile tinere sănătoase (scor T de <-2.5 SD). Acest 

                                                 
1
 Hernlund E, Svedbom A, Ivergård M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, et al. Osteoporosis in the European 

union: Medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the 
international osteoporosis foundation (IOF) and the European federation of pharmaceutical industry associations 
(EFPIA). Arch Osteoporos 2013;8: 136 
2
 Compston J. Osteoporosis: Social and economic impact. Radiol Clin North Am 2010; 48:477-82. 

3
 Baucom K, Pizzorno L, Pizzorno J. Osteoporosis: The need for prevention and treatment. J Rest Med 2014; 3:2-9. 

4
 Wade SW, Strader C, Fitzpatrick LA, Anthony MS, O’Malley CD. Estimating prevalence of osteoporosis: Examples 

from industrialized countries. Arch Osteoporos 2014; 9:182. 
5
 Borgström F, Lekander I, Ivergård M, Ström O, Svedbom A, Alekna V, et al. The international costs and utilities 

related to osteoporotic fractures study (ICUROS) – quality of life during the first 4 months after fracture. Osteoporos 
Int 2013; 24:811-23 
6
 Dhanwal DK, Dennison EM, Harvey NC, Cooper C. Epidemiology of hip fracture: Worldwide geographic variation. 

Indian J Orthop 2011; 45: 15-22 
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criteriu a fost deja acceptat la scară largă și constituie un prag atât de diagnostic, cât și 

de intervenție. Tehnica acceptată pe scară largă pentru măsurarea DMO este 

absorbțiometria duală cu raze X (DXA), iar criteriile de diagnostic bazate pe scorul T 

pentru DMO constituie un criteriu de incluziune recomandat pentru dezvoltarea de 

intervenții farmacologice în osteoporoză. Dat fiind că studiile clinice în domeniul 

osteoporozei cer de obicei o valoare scăzută a DMO drept criteriu de incluziune, 

medicamentele sunt disponibile doar pentru pacienții cu DMO sub un anumit prag.  

Cele mai recente recomandări confirmă că, pe lângă terapia care include calciu, 

vitamina D și medicamente care încetinesc resorbția osoasă, activitatea fizică 

structurată este un instrument foarte util care poate încetini reducerea densității osoase 

și poate scădea riscul de căderi și, deci, de fracturi. Osteoporoza primară este cea care 

afectează, în general, persoanele în vârstă și mai ales femeile aflate la finalul perioadei 

fertile (peri-menopauză, menopauză, post-menopauză). 

Osteoporoza a fost considerată mult timp o consecință inevitabilă a îmbătrânirii7. Este 

supranumită și „boala ascunsă” deoarece nu provoacă dureri până în momentul în care 

apare o fractură cauzată de această condiție a țesutului osos și care este, de regulă, 

asociată și cu alte aspecte secundare ale sănătății și chiar cu decesul8. Osteoporoza 

este caracterizată de un nivel redus al masei osoase, cu o dezagregare a arhitecturii 

osoase ceea ce creează o structură fragilă predispusă fracturilor.  

A defini osteoporoza reprezintă orientarea către o persoană care este în riscul de a 

suferi o fractură după vârsta de 50 ani (în special femei aflate în perioada 

postmenopauză) prin intermediul FRAX9. 

Conform OMS10, osteoporoza se poate defini prin măsurarea densității minerale osoase 

(DMO) în anumite zone (șold, coloană vertebrală și încheietură); cu un scor de 2,5 SD 

(abateri standard) sau mai mult sub scorul mediu normal pentru femei caucaziene în 

vârstă de 20–29 de ani. Valoarea internațională standard pentru riscul de fracturi 

osteoporotice este furnizată de DXA la nivelul colului femural pentru predicții ale 

fracturilor de șold, cu o pantă de risc de aproximativ 2,6/SD. Valoarea de predicție a 

DMO pentru fracturile de șold este cel puțin la fel de relevantă precum valoarea 

presiunii arteriale pentru predicția accidentelor vasculare cerebrale11. 

                                                 
7
 Khosla, Sundeep,  Shane, Elizabeth. A Crisis in the Treatment of Osteoporosis. Journal of Bone and Mineral 

Research, Vol. 31, No. 8, August 2016, pp 1485–1487. DOI: 10.1002/jbmr.2888 
8
 Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, Lewiecki EM, Tanner B, Randall S, et al. Clinician's guide to prevention and 

treatment of osteoporosis. Osteoporos Int 2014; 25: 2359-81. 
9
 NOGG. (2017). Clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. p. 3 

(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%2029071
9.pdf) accesat ianuarie 2020 
10

 World Health Organization. WHO Scientific Group on the assessment of osteoporosis at primary health care level: 
summary meeting report. May 5–7, 2004. Available at: www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf. p. 8 (accesat pe 26 
ianuarie 2020) 
11

 NOGG. (2017). Clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. p. 8 
(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%2029071
9.pdf) accesat ianuarie 2020 

https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Khosla%2C+Sundeep
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shane%2C+Elizabeth
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
http://www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
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Osteoporoza se diagnostichează radiografic pornind de la densitatea minerală osoasă 

(DMO) determinată cu ajutorul absorbțiometriei duale cu raze X(DXA) 12 . Această 

metodă constă în stabilirea în termeni absoluți a gramelor de minerale per centimetru 

pătrat de os scanat (în primul rând, g/cm2 de calciu)13. Pentru alte categorii (precum 

copiii, femeile la pre-menopauză și bărbații sub 50  de ani), criteriile OMS nu se aplică. 

Pentru aceste categorii, Societatea Internațională de Densitometrie Clinică recomandă 

utilizarea scorului z  (norme bazate pe vârstă și sex)14.  

 

Osteoporoza în Europa 

Dat fiind că DMO are o distribuție normală la populația tânără sănătoasă, iar pierderea 

osoasă are loc odată cu înaintarea în vârstă, prevalența osteoporozei crește cu vârsta. 

Se estimează că aproximativ 21% dintre femeile cu vârsta de 50-84 de ani au 

osteoporoză, iar peste 12 de milioane de femei par să locuiască în Europa (Germania, 

Franța, Italia, Spania și Marea Britanie). Pot exista diferențe minore de DMO în funcție 

de vârstă și de sex în diferite țări europene, precum și în cadrul fiecărei țări. Dacă așa 

stau lucrurile, aceste diferențe din distribuția DMO sunt mici și insuficiente pentru a 

explica diferențele legate de numărul de fracturi15. În anul 2000, se estimau 620000 de 

fracturi noi de șold în Europa, 574000 de fracturi de antebraț, 250000 de fracturi ale 

humerusului proximal și 620000 de fracturi clinice ale coloanei vertebrale în rândul 

bărbaților și femeilor de 50 de ani și mai în vârstă. Aceste fracturi reprezintă 34,8 % din 

totalul acestui tip de fracturi la nivel mondial16. Fracturile osteoporotice se înregistrează 

și în alte regiuni (bazin, coaste, femurul distal și tibia). Per total, fracturile osteoporotice 

reprezintă 2,7 milioane de fracturi în rândul bărbaților și femeilor din Europa (2006), 

costul total fiind de 36 de miliarde de euro17. O estimare mai recentă (pentru anul 2010) 

a evaluat costurile directe la 29 de miliarde de euro în primele cinci țări din UE ca 

mărime (Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie)18 și la 38,7 miliarde de euro 

la nivelul celor 27 de țări din UE19. Fracturile osteoporotice reprezintă o cauză majoră 

                                                 
12

 World Health Organization. WHO scientific group on the assessment of osteoporosis at the primary health care 
level: summary meeting report. Brussels, Belgium; May 5-7, 2004. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 
2007. 
13

 Sozen, T., Ozisik, L., & Calik Basaran, N. (2017). An overview and management of osteoporosis. European Journal 
of Rheumatology, 4(1), 46–56. doi:10.5152/eurjrheum.2016.048  
14

 Jeremiah, Michael & Unwin, Brian & Greenawald, Mark & Casiano, Vincent. (2015). Diagnosis and Management of 
Osteoporosis. American Family Physician. 92. 261-8. 
15

 Kanis JA et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. 
Osteoporos Int. (2013)  
16

Johnell O, Kanis JA (2006) An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic 
fractures. Osteoporos Int 17:1726–1733  
17

 Kanis JA, Borgstrom F, De Laet C, Johansson H, Johnell O, Jonsson B, Oden A, Zethraeus N, Pfleger B, Khaltaev 
N (2005) Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 16:581–589  
18

 Strom O, Borgstrom F, Kanis JA, Compston JE, Cooper C, McCloskey E, Jonsson B (2011) Osteoporosis: burden, 
health care provision and opportunities in the EU. A report prepared in collaboration with the International 
Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch 
Osteoporos doi:10.1007/s11657- 011-0060-1  
19

 Kanis JA, Compston J, Cooper C et al (2012) The burden of fractures in the European Union in 2010. Osteoporos 
Int 23 (Suppl 2): S57  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079689
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de morbiditate la nivelul populației. Fracturile de șold cauzează dureri acute și pierderea 

funcțiilor; se poate ajunge și la spitalizare. Perioada de recuperare este lungă, iar 

reabilitarea adesea incompletă (mulți pacienți ajung în case de bătrâni până la finalul 

vieții). Fracturile vertebrale pot cauza dureri acute și pierderea mișcărilor funcționale, 

dar uneori nu presupun niciun simptom major. Fracturile vertebrale sunt adesea 

recurente, iar dizabilitățile rezultate cresc proporțional cu numărul fracturilor. Fracturile 

radiusului distal duc și la dureri acute și pierderi funcționale, dar recuperarea funcțională 

este în general bună sau excelentă. Se știe că osteoporoza și fracturile cauzate de 

aceasta se asociază cu mortalitate ridicată (cu excepția fracturilor de antebraț)20. În 

cazul fracturii de șold, decesul survine de cele mai multe ori în primele 3–6 luni de la 

eveniment (în 20–30% din cazuri, decesul se corelează direct cu fractura propriu-zisă)21. 

În Suedia, numărul deceselor corelate cauzal cu fracturile de șold reprezintă peste 1% 

din totalul deceselor (mai mult decât decesele cauzate de cancerul pancreatic și mai 

puțin decât cele cauzate de cancerul la sân) (Kanis JA, Oden A, Johnell O, De Laet C, 

Jonsson B, Oglesby AK, 2003). În 2010, s-a estimat că numărul deceselor corelate 

cauzal cu fracturile osteoporotice a fost de 4,000 în Uniunea Europeană (Kanis JA, 

Compston J, Cooper C et al., 2012). Aproximativ 50 % dintre decesele asociate cu 

fracturi în rândul femeilor s-au datorat fracturilor de șold, 28% celor clinice vertebrale și 

22 % altor tipuri de fracturi. În Europa, osteoporoza pare să cauzeze mai multe 

dizabilități și să scurteze mai mult viața decât artrita reumatoidă, dar mai puțin decât 

osteoartrita. Conform dovezilor din domeniul neoplaziilor, povara osteoporozei este mai 

mare decât cea a oricărui tip de cancer, cu excepția cancerelor pulmonare (Johnell, O, 

Kanis JA, 2006). 

Măsurile generale de prevenție și tratament, precum suplimentele de calciu și vitamina 

D, recomandările privind prevenirea căderilor și practicarea de exerciții fizice specifice 

se pot implementa înainte de manifestarea bolii și sunt benefice pentru sănătate în 

general22. 

Țesutul osos se remodelează în permanență și, fiind un țesut dinamic, se adaptează și 

reacționează la diverși stimuli, precum exercițiile fizice. În timpul activității fizice, se pot 

exercita forțe mecanice asupra oaselor prin forțele de reacție la sol și prin activitatea 

contractilă a mușchilor, ceea ce duce la menținerea sau creșterea masei musculare. 

Studiile au arătat deja că numeroși stimuli mecanici sunt benefici pentru țesutul osos, 

inclusiv activitățile fizice la sol23. 

                                                 
20

 Cooper C, Atkinson EJ, Jacobsen SJ, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd (1993) Population-based study of survival after 
osteoporotic fractures. Am J Epidemiol 137:1001–1005  
21

 Kanis JA, Oden A, Johnell O, De Laet C, Jonsson B, Oglesby AK (2003) The components of excess mortality after 
hip fracture. Bone 32:468–473  
22

 Kelley GA, Kelley KS, Kohrt WM. Exercise and bone mineral density in premenopausal women: a meta-analysis of 
randomized controlled trials. Int J Endocrinol. 2013; 2013: 741639 
23

 Vieira S. Different land-based exercise training programs to improve bone health in postmenopausal women. Med 
Sci Tech. 2013; 54:158-63 
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Imobilizarea reprezintă o cauză majoră a pierderii osoase. Pacienții imobilizați pot 

pierde într-o săptămână de stat la pat la fel de multă masă osoasă ca într-un an de 

viață activă. Din acest motiv, imobilitatea trebuie evită cât de mult se poate (UE). 

La nivelul Uniunii Europene, nevoia de a dezvolta programe de exerciții de forță pentru 

îmbunătățirea sănătății și pentru menținerea masei musculare la persoanele cu risc de 

osteoporoză este afirmată cu tărie în „Recomandările europene pentru diagnosticarea și 

managementul osteoporozei în rândul femeilor la post-menopauză” (ref). Deși nu se 

cunoaște ponderea optimă a exercițiilor cu greutăți pentru sănătatea sistemului osos la 

pacienții cu osteoporoză, recomandările europene stipulează că orice formă de 

exerciții constituie o componentă integrantă a managementului osteoporozei24,25. 

Indiferent de perioadă, întărirea forței  poate preveni căderile prin îmbunătățirea 

încrederii și coordonării, stimulând formarea osoasă și reducând resorbția osoasă, 

menținând astfel forța musculară (Kanis, JA et al., 2013). 

Osteopenia reprezintă scăderea densității minerale osoase sub valoarea normală și 

este stadiul premergător apariției osteoporozei. Osteopenia apare odată cu înaintarea 

în vârstă sau în anumite afecțiuni predispozante. Osteoporoza și sarcopenia sunt 

frecvente la vârsta înaintată și asociate cu morbiditate și mortalitate semnificative. În 

consecință, ambele afecțiuni vin cu o povară socioeconomică ridicată26. Astfel, când 

distrugerea osoasă se realizează mai rapid în raport cu formarea osoasă, scade 

densitatea osoasă, se modifică arhitectura osului, se manifestă osteopenia, și ulterior se 

instalează osteoporoza. 

O altă afecțiune care poate anunța apariția osteoporozei este sarcopenia, întâlnită la 

adulți și seniori, dar declanșarea poate fi de la vârste tinere. Termenul a fost folosit 

pentru prima dată pentru a desemna pierderea masei musculare și a performanței 

asociate cu îmbătrânirea. Acum, cauzele recunoscute ale sarcopeniei includ, de 

asemenea, bolile cronice, un stil de viață fizic inactiv, pierderea mobilității și malnutriția. 

Sarcopenia trebuie diferențiată de cașexie, care se manifestă nu doar prin masă 

musculară scăzută, ci și prin pierderea în greutate și anorexie. Astfel, sarcopenia este 

rezultatul mecanismelor fiziopatologice complexe și interdependente care includ 

îmbătrânirea, inactivitatea fizică, compromisul neuromuscular și inflamația27.  

În acest context, sarcopenia este o stare patologică a musculaturii scheletice, care 

crește riscul apariției unor suferințe/accidentări: fracturi, dizabilitate fizică și chiar 

mortalitate. Elementul distinctiv care delimitează  osteopenia de sarcopenie este forța 

musculară, fiind recunoscută valoarea sa prognostică. Definiția adoptată în 2018 (de 

                                                 
24

 Howe TE, Rochester L, Neil F, Skelton DA, Ballinger C (2011) Exercise for improving balance in older people. 
Cochrane Data- base Syst Rev 11:CD004963  
25

 Howe TE, Shea B, Dawson LJ, Downie F, Murray A, Ross C, Harbour RT, Caldwell LM, Creed G (2011) Exercise 
for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev CD000333 
26

 Edwards, MH, Dennison, EM, A Aihie Sayer, Fielding, R., (2015). Osteoporosis and Sarcopenia in Older Age, 
Bone, S8756-3282(15)00129-5 DOI: doi: 10.1016/j.bone.2015.04.016 Reference: BON 10683 
27

 Tournadre, A Vial, G. Capel, F., Soubrier, M.,Boirie, Y., Sarcopenia, Joint Bone Spine, Vol. 86 (3): 309-314. 
10.1016/j.jbspin.2018.08.001 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/393467
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5429676
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29082029
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41012
https://www.webofscience.com/wos/author/record/88479
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către EWGSOP - European Working Group on Sarcopenia in Older People) utilizează 

forța de strângere redusă ca indicator inițial al apariției/manifestării inițiale a sarcopeniei. 

Isaacson și Brotto 28  (2014) vorbesc despre cercetări emergente care evidențiază 

legătura indisolubilă dintre oase și mușchi. Aceste corelații pe care autorii le explică cu 

ajutorul armonizării celor două dimensiuni, reprezentate de sistemul muscular și osos, 

pleacă de la viziunea adițională a interacțiunii mecanice evidente, sugerând un canal 

biochimic de comunicare între oase și mușchi. Revizuirea lor se concentrează pe 

comunicare paracrină și endocrină între aceste țesuturi. După trecerea în revistă a 

rolurilor oaselor și mușchilor, ca transmițători biochimici, autorii evidențiază relevanța 

fiziologică a proprietăților endocrine observate în aceste țesuturi. Cert este că ambele 

sisteme se sprijină unul pe celălalt: când unul cedează și celălalt dă semne de 

disfuncționalitate. Este cumva radiografia osteoporozei, în contextul osteopeniei și al 

sarcopeniei. 

Menopauza este o boală fiziologică legată de vârstă, asociată cu scăderea naturală a 

nivelului de estrogen. Femeile își petrec o parte semnificativă a vieții la post-menopauză, 

iar această perioadă nu ar trebui văzută ca semn de declin iminent. Menopauza 

reprezintă o perioadă tranzitorie de schimbări fiziologice în care femeile trec de la o 

clasă de risc scăzută de boli metabolice la una mai mare. Mai mult, s-a demonstrat deja 

fără echivoc faptul că femeile la menopauză au risc mai mare de depresie sau de alte 

boli conexe.  

În primul rând, scăderea nivelului de estrogen cauzează reducerea progresivă a masei 

musculare și a densității osoase. Sarcopenia și osteoporoza coexistă adesea la 

persoanele în etate, cu o prevalență a celei din urmă la femeile mai înaintate în vârstă. 

Interacțiunea profundă dintre mușchi și os induce o rezonanță negativă între cele două 

țesuturi afectate de aceste maladii, scăzând astfel calitatea vieții la post-menopauză. Se 

estimează cu una din trei femei (cel puțin) de peste 50 de ani va suferi la un moment 

dat fracturi osteoporotice, fiind de multe ori necesare spitalizare și îngrijire pe termen 

lung, ceea ce duce la poveri financiare foarte mari pentru sistemele de asigurări de 

sănătate. Terapia de substituție hormonală este eficientă în prevenirea osteoporozei, 

dar există temeri cu privire la gradul de siguranță al acesteia.  

Per ansamblu, creșterea speranței de viață a femeilor la post-menopauză, precum și 

nevoia de a le îmbunătăți calitatea vieții duce la necesitatea dezvoltării unor strategii 

specifice și sigure, ca alternativă la terapia de substituție hormonală, care să aibă drept 

țintă progresia sarcopeniei și osteoporozei.  

 

EFECTELE OSTEOPOROZEI 

Efecte medicale: 

- Scăderea calității vieții; 

                                                 
28

 Isaacson J, Brotto M. Physiology of mechanotransduction: how do muscle and bone ‘talk’ to one another? Clin Rev 
Bone Miner Metab 2014; 12:77– 85. 
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- Diminuarea capacității de muncă și al randamentului profesional; 

- Reducerea speranței de viață. 

 

Efecte macro-sociale ale osteoporozei: 

- gradul scăzut de implicare în diverse activități sau chiar imposibilitatea participării la 

acestea (1/3 femei prezintă risc de fracturi osteoporotice, ceea ce le limitează 

activitățile diurne și cauzează inactivitatea fizică 1 , International Osteoporotic 

Foundation, 2015); 

- cauza majoră a fracturilor; 

- una dintre principalele boli ce determină imobilizarea la pat a persoanelor și apariția 

unor complicații serioase ce pot fi o amenințare asupra vieții, la persoanele în vârstă; 

- fracturile osteoporotice sunt mai frecvente decât atacul de cord, accident vascular 

cerebral și cancerul de sân1; 

- seniorii care au suferit o fractură anterioară, din cauza osteoporozei, prezintă un risc 

crescut cu 50% pentru viitoarele fracturi1; 

- osteoporoza este cauza majoră a  fracturilor la nivel global, ceea ce poate fi 

cuantificat cu un număr de aprox. 1000 de cazuri/oră1. 

 

Efecte financiare generate de osteoporoză (statistici de la OMS – Organizația 

Mondială a Sănătății): 

- peste 200 milioane de persoane suferă de osteoporoză; 

- îngrijirea și tratamentul fracturilor osteoporotice generează un cost de 2,3 mld 

$ anual în Canada; 

- spitalizarea este incomodă pentru pacient și costisitoare pentru stat; 

- îngrijirea pe termen lung este un proces care scade starea de confort a pacientului și 

mărește cheltuielile sistemului de sănătate. 

 

PATOLOGIA OSTEOPOROZEI 

Patogeneza fracturilor legate de osteoporoză 

Oasele reprezintă o combinație de matrici osteoide și cristale de hidroxiapatită; mai 

conțin și apă, proteine necolagene, lipide și celule osoase specializate29,30. 

Masa osoasă poate fi evaluată la organismul adultului prin nivelul maximal de 

densitate/masă osoasă înregistrat la vârsta de 18-25 ani, minus cantitatea pierdută de 

țesut osos 31 . Acest nivel maximal este influențat semnificativ de factori genetici, 

                                                 
29

 Clarke B. (2008). Normal bone anatomy and physiology. Clinical journal of the American Society of Nephrology: 

CJASN.; 3 Suppl 3: S131-9. 
30

 Boskey AL and Robey PG. (2013). The Composition of Bone. Primer on the Metabolic Bone Diseases and 
Disorders of Mineral Metabolism. John Wiley & Sons, Inc., p. 49-58. 
31

 Cosman, F., de Beur, S. J., LeBoff, M. S., Lewiecki, E. M., Tanner, B., Randall, S., & Lindsay, R. (2014). Clinician’s 
Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Osteoporosis International, 25(10), 2359–2381. p. 2361 
doi:10.1007/s00198-014-2794-2  
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comportamentul nutrițional, starea endocrină, nivelul de implicare activă în activități 

fizice și dinamica sănătății din timpul procesului de creștere și dezvoltare. 

Masa osoasă este alcătuită dintr-un țesut viu ce se regenerează în permanență pe toată 

durata vieții. Statutul regenerativ al masei osoase este explicat prin remodelarea 

osoasă ce reprezintă un proces regulat de înlocuire permanentă a celulelor vechi, 

degradate, cu cele noi32. Această remodelare constă într-un echilibru între resorbția și 

regenerarea celulelor osoase care se realizează în cicluri de aproximativ 10 ani, pe 

durata căruia țesutul osos al întregului organism suferă o regenerare completă. 

Integritatea acestei egalități se realizează optim cât 10% din schelet este regenerat 

anual33.  

Osteoporoza evoluează fără simptome clare. În unele cazuri apar dureri de spate, dar 

acestea pot fi interpretate ca având alt substrat, dureri ale șoldului și ale oaselor lungi. 

Aceste simptome dureroase nu sunt continue, vin și dispar de la sine, astfel că, de cele 

mai multe ori, nu sunt considerate semne evidente ale osteopeniei sau osteoporozei. 

Un simptom poate fi reprezentat de scăderea în înălțime, mai ales după vârsta de 50 de 

ani, alături de tendința de a sta cocoșat și de colapsul vertebral al cutiei toracice. Un 

indice al deficitului de calciu poate fi observat în fragilitatea unghiilor, dar aceasta nu 

este decât un semn indirect care ar putea sugera complexitatea afecțiunii. 

Cert este că, raportându-ne la literatura de specialitate34,  boala evoluează fără semne 

clare, iar depistarea acesteia riscă să aibă loc în momentul în care apar primele fracturi. 

 

                                                 
32

 Kenkre, J., & Bassett, J. (2018). The bone remodelling cycle. Annals of Clinical Biochemistry: International Journal 
of Laboratory Medicine, 55(3), 308–327. doi:10.1177/0004563218759371 apud Frost HM. Skeletal structural 
adaptations to mechanical usage (SATMU): 2. Redefining Wolff's law: the remodeling problem. The Anatomical 
record. 1990; 226: 414-22. 
33

 Manolagas SC. (2000). Birth and death of bone cells: basic regulatory mechanisms and implications for the 
pathogenesis and treatment of osteoporosis. Endocr Rev.; 21: 115-37. 
34

Reginster, J.Y. , Beaudart, C. , Fanny Buckinx, F., Bruye`re, O. (2015). Osteoporosis and sarcopenia: two diseases 
or one?, 1363-1950, Wolters Kluwer Health, Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2016, 19:31–36 
DOI:10.1097/MCO.0000000000000230 

https://bioclinica.ro/analize/biochimie/calciu-in-urina
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Simptome ale osteoporozei 

Osteoporoza poate dezechilibra multe 
aspecte ale vieții. Și, așa cum afirmam în 
textul anterior, problema majoră a sa este 
că simptomele și efectele nu se simt, nu 
sunt vizibile până când nu progresează, 
sau până când nu există un impact major, 
negativ, în starea de confort a actorului 
social: 

- oase fragile; 
- pierderea în înălțime, fie din cauza 

pierderii osoase, fie a posturii 
aplecate; 

- dureri de spate cauzate de vertebre 
ușor fracturate și curbarea și 
scăderea mobilității coloanei 
vertebrale. 

Afectarea vertebrelor coloanei vertebrale 
poate genera o serie de simptome 
secundare precum: 

- dispneea - dificultăți la respirație; 
- simptome de reflux gastroesofagian; 
- hernii la nivelul abdomenului. 

Fracturile clasice care apar in osteoporoză 
sunt frecvente la nivelul oaselor 
antebrațului și coapsei (oase lungi). 
Fracturile reumatologice apar la nivelul 
vertebrelor coloanei vertebrale și soldului 
(oase scurte sau late). 
Fracturile în aceste zone, mai ales apărute 
ca urmare a celor mai mici eforturi sau 
traumatisme, trebuie să ridice semne de 
întrebare și să determine consultarea unui 
medic. 
Alte manifestări generale ale acestei 
maladii sunt: 

- dizabilitate progresivă; 
- anxietate; 
- alterarea calității vieții. 

 
Cauze ale osteoporozei 
1. Menopauza reprezintă riscul major 

al dezvoltării osteoporozei, și evident, 
și femeile aflate în postmenopauză 
pot trăi această stare de fragilitate și 
risc de accidentare crescut1. Acest 

fenomen fiziologic care oprește 
activitatea ovarelor vine și cu o 
scădere a hormonilor produși de 
corp ce determină scăderea 
densității osoase. Unele femei pierd 
aproape jumătate din densitatea 
osoasă în deceniul care urmează 
menopauzei.  

2. Cancerul afectează sistemul osos  
prin intermediul chimioterapiei, al 
steroizilor care pot inhiba pierderea 
osoasă1. Unele tipuri de cancer, care 
au osteoporoza ca efect secundar 
sunt cancerele de sân și de prostată.  

3. Nivelurile scăzute de calciu. 
Calciul este înlocuit în mod constant 
în oase pentru a menține scheletul 
flexibil și puternic, astfel încât 
nivelurile scăzute de calciu pot duce 
la oase mai slabe și mai fragile. 
Nivelurile scăzute de calciu pot 
rezulta din: dieta săracă în vitamine 
și minerale; operațiile 
gastrointestinale ce pot influența 
modul de absorbție al substanțelor 
nutritive; hipocalcemia. 

4. Boala autoimună - există anumite 
boli autoimune care, dacă sunt 
prezente, pot crește riscul de 
osteoporoză, atât din cauza 
efectelor lor directe asupra 
organismului, cât și a medicației: 
poliartrita reumatoidă; lupus; boala 
celiacă.  

5. Medicația cu efectele ei secundare 
ale tratamentelor pentru: cancer, 
insuficiență cardiacă, diabet zaharat, 
epilepsie, tratamentul prin terapie 
hormonală în perioada menopauzei, 
post-menopauzei. 

6.  Cauze determinate de stilul de 
viață: activitatea fizică scăzută și 
alimentația săracă în vitamine 
contribuie la accelerarea procesului 
degenerativ. 
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Zone cu potențial risc de fractură osteoporotică: 

Principale 

 Șold  

 Col femural  

 Antebraț  

 Extremitatea superioară a humerusului  

 Coloana vertebrală  

Secundare  

 Pelvisul 

 Coaste 

 Femurul inferior  

 Tibia. 

Zone cu o incidență mai mare a demineralizării osoase, la femei, după instalarea 

menopauzei și pierderea densității osoase este accelerată mai ales la osul trabecular 

(vertebre, oase late, epifize). 
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Figura nr. 1. Patogeneza osteoporozei – fracturi conexe 
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TIPURI DE FRACTURI DE NATURĂ OSTEOPOROTICĂ 

Fracturi ale coloanei vertebrale de tip „strivire vertebrală” 

Fără un diagnostic precis, cu o clasificare corectă, nu se poate face un prognostic 

eficient, care să ne permită posibilitatea alegerii unei metode terapeutice cât mai 

eficiente pentru prevenirea complicațiilor. Cea mai des folosită investigație pentru 

clasificarea fracturilor vertebrale osteoporotice este radiografia. Sistemul de clasificare a 

fracturilor reprezintă un fel de ghid în tratamentul acestora. Des folosită în articolele de 

specialitate este o clasificare făcută de universitatea din Kyoto (2005), în care s-a 

încercat detectarea unor semne radiologice timpurii ale fracturilor vertebrale, care să ne 

permită crearea unui prognostic cât mai precis al evoluției acesteia. 

Astfel cu ajutorul radiografiilor de profil fracturile prin compresiune ale corpilor vertebrali 

s-au clasificat în cinci tipuri, în principal, în funcție de prezența unei linii de fractură pe 

peretele anterior al vertebrei:  

1. tipul “bombat” al marginii anterioare a vertebrei (swelled front type) în acest tip 

peste 50% din marginea anterioară a corpului vertebral este bombată;  

2. forma de “arc” (bow shaped type) în acest tip platoul superior al vertebrei este 

prăbușit sau fisurat, la fel și marginea anterioară;  

3. tipul “proiectat” (projecting type) în care peste 50% din peretele anterior mai 

proeminent cu aspectul unei umflături, fără linie de fractură;  

4. tipul biconcave (concave type) în care ambele platouri vertebrale sunt prăbușite 

iar peretele anterior este intact, fără linie de fractură;  

5. tipul dințat (dented type), în acest tip centrul peretelui vertebral anterior prezintă 

o linie de fractură care are aspectul unui dinte.  

 

Fracturile de șold 

Acest tip de fracturi reprezintă o cauză majoră de morbiditate și mortalitate la vârstnici.  

Incidența lor crește exponențial o dată cu vârsta, începând să crească doar foarte lent 

în momentul instalării menopauzei, dar cu impact major asupra stării de sănătate, în 

jurul vârstei de 70 de ani. Numărul de fracturi de șold care apare la nivel mondial este 

de așteptat să crească la 6,26 milioane până în 2050 (Cummings & Melton, 2002), 

marcând o creștere de aproape patru ori a fracturilor de șold din 1990. În 2000, numărul 

fracturilor de șold a fost estimat la 890.000 numai în Europa (Kanis & Johnell, 2005). 

 

Alte tipuri de fracturi 

Cel mai frecvent tip de fractură, citată ca fiind osteoporotică, este cea de la nivelul 

brațului, a antebrațului sau încheieturii mâinii. Spre deosebire de fracturile vertebrale și 

de șold, incidența acestui tip de fractură crește lent în primii ani de după menopauză, 

dar apoi platoul devine constant. Această explicație vine din dovezile care atestă că 

femeile mai tinere au mai multe șanse să-și rupă brațul, prin sprijin pe el la cădere, în 

comparație cu femeile în vârstă, care tind să aibă un mers mai lent și o coordonare 



17 

 

neuromusculară mai slabă, iar căderea se va produce în lateral sau pe spate, aterizând 

pe șold (Nevitt & Cummings, 1993). 

Este mai dificil de determinat dacă fracturile din alte locuri sunt legate de osteoporoză. 

Cu toate acestea, incidența altor fracturi la femei (cu excepția fracturilor feței, craniului 

și coastelor) se dublează, ca număr, între 55 și 80 de ani (De Laet & Pols, 2000),  ceea 

ce sugerează cu tărie că cel puțin unele dintre aceste tipuri de fracturi sunt rezultatul 

osteoporozei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr. 2. Tipuri de fracturi osteoporotice (Netter’s Illustrated Human Pathology, a doua ediție, 2014, Philadelphia, 
USA, P. 381) 
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PREVENȚIA ȘI TRATAMENTUL OSTEOPOROZEI 

Tratament medicamentos 

• În cazul în care riscul de fractură este mic, nu se va administra tratament 

medicamentos, iar pacientul trebuie sa fie ținut sub observație prin efectuarea de 

controale periodice. În cazul prezenței unui risc crescut de fractură, ca urmare a 

rezultatului DXA, principala metodă de tratament o reprezintă administrarea de 

bifosfonați. Bifosfonații sunt analogi structurali ai pirofosfatului, al căror 

mecanism de acțiune este reprezentat de oprirea pierderii osoase (ex:  

alendronat, risedronat, pamidronat, zolendronat); 

• În cazul femeilor care au intrat la menopauză, terapia hormonală poate ajuta 

foarte mult la menținerea densității osoase. Terapia hormonală cuprinde analogi 

ai estrogenilor care acționează pe țesutul osos, profilul lipidic (mentinerea 

nivelurilor normale ale colesterolului) și pe sistemul cardiovascular (au rol 

protector). 

 Tratament nemedicamentos 

• Aportul adecvat de vitamina D și Ca (prin alimentație); 

• Aportul de vitamine, minerale, în special vitamina C, zinc, Cupru, Mangan (din 

alimentație); 

• Aportul de suplimente alimentare pentru oase și mușchi; 

• Exercițiu fizic și sport adaptat vârstei și sănătății; 

• Schimbarea stilului de viață. 

 

 Diet supplement intake for bones and muscles; 

 Physical exercise and sport adapted to age and health;Lifestyle change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principii și metode de intervenție 

 Se recomandă alimentație adecvată, cu aport suficient de calciu conform 

recomandărilor medicilor, în funcție de vârstă, activitate fizică și situația medicală a 

individului; 

 Micșorarea consumului de alcool și evitarea fumatului, evitarea excesului de cofeină;  

 Expunerea dozată la soare (maximum 15 minute pe zi), razele solare fiind indirecte;  

 Persoanele cu dereglări de masă corporală, și în special persoanele cu hipostatură, 

în familiile cărora sunt bolnavi cu osteoporoză, trebuie să normalizeze masa 

corporală în funcție de raportul dintre înălțime și masa corporală;  

 Implicarea în programe de antrenament specifice vârstei a III-a, astfel crescând 

numărul activităților fizice, a numărului de exerciții fizice pentru îmbunătățirea 

funcțiilor organismului. Se recomandă înotul, exercițiile de forță, mersul regulat. Sunt 

importante și cu aport sporit în sănătatea actorului social măsurile tonifiante: plimbări 

scurte cu perioade de odihnă, dușul matinal și masajul care ameliorează 

microcirculația și metabolismul musculaturii;  

 Calcularea anuală a riscului fracturilor osteoporotice conform scorului FRAX; 

 Testarea DXA (aparat tipic de absorbțiometrie duală cu raze X);  

 Efectuarea măsurilor pentru profilaxia căderilor la bătrâni - baston, corecția vederii, 

suporturi speciale.  
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Managementul siguranței și prevenția 
Controlul căderilor 
Este foarte greu să se adapteze și chiar să se controleze condițiile și mediul în care se 
desfășoară activitățile cotidiene, indiferent de starea de sănătate. Pentru persoane cu 
boli de oase (precum osteopenia sau chiar mai rău, osteoporoza), adaptarea și 
controlul devin cruciale. Se identifică patru tipuri majore de riscuri de căderi: 
 
Tabelul nr. 1. Factorii de risc major pentru căderi 

Factori de risc din mediu 

Factori de risc medicali 

Factori de risc neurologici și musculoscheletali 

Frica de cădere 

 
Informații despre managementul căderilor: 

 Mio-tipologia joacă un rol important în stabilitate, adică fibrele musculare de tip I 
sunt mai stabile decât fibrele musculare de tip II-a și II-b din tricepsul piciorului 
(Enoka et al. 2003). 

 Flexorii plantari au mai multă forță decât flexorii dorsali; așadar, conform lui 
Brown et al. (2010), flexorii plantari au mai multă stabilitate. 

Pentru a completa tabloul factorilor de risc, prezentăm pe scurt lista principalelor 
afecțiuni, boli și medicamente care cauzează sau contribuie la osteoporoză și fracturi. 
 
Tabelul nr. 2. Afecțiuni, boli și medicamente care cauzează sau contribuie la osteoporoză și fracturi 

Factori legați de stilul de viață 

Boli genetice 

Stări de hipogonadism 

Boli endocrine  

Boli gastrointestinale 

Boli hematologice 

Boli reumatologice și autoimune 

Factori de risc neurologici și musculoscheletali 

Diverse afecțiuni și boli 

Medicamente 
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ANATOMIA ȚESUTULUI OSOS           
Sistemul osos (scheletul) este alcătuit din 206 oase, conectate între ele prin articulații. 

Rolul principal al acestuia este de a suporta greutatea corpului, de a permite mobilitatea 

lui și de a proteja organele interne. 

 

Țesutul osos (Tabelul nr. 3): 

Oasele sunt alcătuite din țesut osos, acesta având în matricea osoasă osteocite, 

osteoblaste și osteoclaste (tipuri celulare). Țesutul osos este bogat vascularizat și are o 

activitate metabolică intensă. Sistemul osos este un rezervor de calciu fosfat și mulți alți 

ioni. 

 
Tabelul nr. 3. Tipuri structurale de oase 

TIP DETALII 

Cortical (compact) - Oase puternice, dense, care alcătuiesc până la 80% din 
schelet 

- Compus din mai mulți osteoni cu lamele interstițiale 
- Osteonii sunt alcătuiți din lamele osoase concentrice cu un 

canal central care conține osteoblaste (formațiuni osoase 
noi) și o arteriolă care vascularizează osteonul. Lamelele 
sunt conectate prin canaliculi. Linea cementalis (spatiu 
clar)  demarchează marginile osteonului (unde se termină 
resorbția osoasă) 

- Oasele corticale groase se găsesc în diafiza oaselor lungi  

Trabecular/buretos - Au structură tip zăbrele și alcătuiesc 20% din schelet 
- Rată ridicată de resorbție osoasă. Oasele sunt resorbite 

de osteoclaste în lacunele Howship și formate de 
osteoblaste în partea opusă a trabeculilor. 

- Osteoporoza este adesea prezentă la nivelul oaselor 
trabeculare, fiind așadar mai predispuse la fracturi (de ex., 
corpii vertebrali, colul femural, radiusul distal, platoul 
tibial). 

- Se regăsesc în metafiza și epifiza oaselor lungi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA ȚESUTULUI OSOS     
 



21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura nr. 3. Structura oaselor corticale 
(Netter’s concise orthopedic 
anatomy/jon c. Thompson; ilustrații de 
Frank h. Netter; ilustratori colaboratori, 
Carlos AG Machado, John A. Craig. - a 
doua ediție, p. 3, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr 4. Structura oaselor trabeculare 
(Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon 
C. Thompson; ilustrații de Frank h. Netter; 
ilustratori colaboratori, Carlos AG 
Machado, John A. Craig. - a doua ediție, p. 
2, 2010) 



22 

 

Țesutul osos se produce prin procesul numit osteogeneză. Acest proces are loc prin 

intermediul unor acțiuni complexe: 

1. osificare de membrană (endoconjunctivă) - prin aceasta se formează majoritatea 

oaselor late; 

2. osificare encondrală (endocartilaginoasă) - prin acest tip de osificare se 

formează majoritatea oaselor lungi/scurte. 

Creșterea osoasă este asociată cu resorbția parțială a țesutului deja format, în acest fel 

facilitându-se menținerea morfologiei osului în timpul creșterii. Remodelarea osoasă 

este mult mai intensă la copiii mici, dar la adulți se desfășoară concomitent în multe 

regiuni ale scheletului, fiind independent de creșterea osoasă. 

 
Tabelul nr. 4. Tipuri de celule osoase

TIP DETALII 

Osteoblaste - Funcție: produce matrice osoasă. Produce colagen și alte proteine 
de matrice 

- Mărginesc noile suprafețe osoase și se află după osteoclaste în 
conuri 

- Receptori: PTH (hormon paratiroidal), vitamina D, glucosteroizi, 
estrogen, PG-uri, IL-uri 

Osteocite - Osteoblaste înconjurate de matrice osoasă. Reprezintă 90% din 
toate celulele osoase 

- Funcție: mențin și păstrează materia osoasă. Procesele celulelor 
lungi comunică prin canaliculi 

- Receptori: PTH (eliberează calciu), calcitonină (nu eliberează 
calciu) 

Osteoclaste - Celule mari, cu mai mulți nuclei, derivate din aceeași linie de 
celule precum monocitele și macrofagele 

- Funcție: când sunt active, au o margine „șifonată” pentru resorbția 
osoasă 

- Receptori: calcitonină, estrogen, IL-1, RANK L. Inhibate de 
bisfosfonați 
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Figura nr. 5. Osificare intramembranoasă (Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; ilustrații de Frank 
h. Netter; ilustratori colaboratori, Carlos AG Machado, John A. Craig. - a doua ediție, p. 6, 2010) 
 
 
 

 
Figura nr. 6. Osificare intramembranoasă (Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; ilustrații de Frank 
h. Netter; ilustratori colaboratori, Carlos AG Machado, John A. Craig. - a doua ediție, p. 6, 2010) 
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Tabelul nr. 5.  Formarea osoasă 

OSIFICARE DETALII 

Formarea osoasă (osificarea) are loc în trei moduri: encondral, intramembranos, 
apozițional 

Encondral - Osul înlocuiește zona de cartilaj. Osteoclastele 
îndepărtează cartilajul, iar osteoblastele alcătuiesc noua 
matrice osoasă, care este apoi mineralizată 

- Centrele principale de osificare se dezvoltă în general în 
perioada prenatală  

- Centrele secundare de osificare se formează în anumite 
perioade după naștere (de regulă în epifiză)  

- Creșterea longitudinală de la nivelul fizei se mai realizează 
și prin osificare encondrală  

- Se mai găsește în formarea calusului după fracturi 

Intramembranos - Oasele se dezvoltă direct din celulele mezenchimale fără 
implicarea unui cartilaj 

- Celulele mezenchimale se diferențiază în osteoblaste, care 
produc os 

- Exemple: oasele plate (de ex., craniul) și clavicula 

Apozițional - Osteoblastele alcătuiesc matrice osoasă/os nou peste osul 
existent  

- Exemplu: creștere osoasă în diametru (lățime) prin mediere 
periostală în cazul oaselor lungi 

 
FIZIOLOGIA ȚESUTULUI OSOS 
Scheletul concentrează cea mai mare cantitate de calciu din organism, acesta realizând 

schimburi cu sângele și în acest mod concentrația sanguină și tisulară a calciului este 

foarte stabilă. Acest transfer al calciului din oase în sânge se realizează pe două căi: 

una rapidă și una lentă (controlată de parathormon). 

 
Tabelul nr. 6. Reglarea osoasă 

TIPURI DE 
HORMONI 

DETALII 

Hormon 
paratiroidal 
(PTH) 

Nivelele scăzute de calciu seric eliberează mai mult PTH. PTH leagă  
1. osteoblastele (care stimulează osteoclastele pentru resorbția 

osoasă),  
2. osteocite (pentru eliberarea de Ca)  
3. rinichi (creșterea resorbției de Ca) 

Vitamina D 
1,25 (OH) 

1. Vitamina D din piele (raze UV) sau alimentație este hidroxilată 
de două ori  

2. Vit. D, 1,25 declanșată de nivelele scăzute de Ca seric 
stimulează absorbția în intestin și resorbția osoasă 

Calcitonină 1. Se eliberează când sunt nivele mari de Ca seric. Inhibă direct 
osteoclastele (resorbția osoasă) și crește nivelul excreției urinare 
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din rinichi, reducând astfel nivelele serice 

Alți 
hormoni 

2. Estrogen, corticosteroizi, hormon tiroidian, insulină, hormon de 
creștere 

 

Oasele au rol de suport (ancorare a mușchilor):  

 

A. susțin greutatea corpului 

B. protejează (craniul, de exemplu protejează cortexul) 

C. rol de formare a globulelor roșii și albe în măduva roșie 

D. depozitare a calciului, așa 

cum am descris anterior

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr. 7.  Osificare intramembranoasă 
(Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon C. 
Thompson; ilustrații de Frank h. Netter; 
ilustratori colaboratori, Carlos AG Machado, 
John A. Craig. - a doua ediție, p. 8 2010) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabelul nr. 7. Metabolismul osos

TIP DE 
MINERAL 

DETALII 

Oasele joacă un rol crucial în menținerea nivelelor optime de calciu și fosfat seric. 

Calciu  Calciul (Ca) joacă un rol esențial în funcționarea mușchilor cardiaci, 
scheletici și nervoși. 

 Necesarul zilnic este de 500-1300mg. Este nevoie de cantități mai 
mari în sarcină, alăptare și în caz de fracturi 

 99% din calciul depozitat de organism este la nivelul oaselor 

 Nivelul de calciu este reglat în mod direct de PTH și de vitamina D 
1,25 

Fosfat - Componentă importantă a mineralelor osoase (hidroxiapatită) și a 
funcțiilor metabolice 
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  85% din fosfatul depozitat de organism este la nivelul oaselor 

 
 
Figura nr. 8. Reglarea metabolismului calciului și fosfatului (Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; 
ilustrații de Frank h. Netter; ilustratori colaboratori, Carlos AG Machado, John A. Craig. - a doua ediție, p. 9, 2010) 
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PATOLOGIE ASOCIATĂ 

1. fracturi osoase (produse cel mai adesea de accidentari dar uneori apar și ca 

urmare a unor tumori maligne); 

2. osteopetroza (creșterea excesivă și rigidizarea oaselor, obliterându-se astfel 

cavitatea medulară a oaselor, ducând la anemie și infecții frecvente); 

3. rahitism (apărut la copiii cu carență de calciu); 

4. osteomalacie (carența de calciu la adulți); 

5. osteoporoza (resorbția depășește rata de formare a țesutului osos) apare cu 

precădere la femeile la care s-a instalat menopauza; 

6. tumori benigne: osteoblastom, osteoclastom; 

7. tumori maligne: osteosarcom. 

 
Tabelul nr. 8. Boli metabolice 

TIPURI  DETALII 

Osteoporoza 1. Scăderea masei osoase (problemă cantitativă), des întâlnită 
la pacienții în vârstă 

2. 2 tipuri: tipul 1, cel mai frecvent întâlnit, afectează oasele 
trabeculare (colul femural, corpii vertebrali etc); 
tipul 2: legat de vârstă, 70 de ani. Atât masa osoasă 
corticală, cât și cea trabeculară sunt insuficiente 

3. Standardul de evaluare îl reprezintă DEXA. Se poate utiliza 
tratamentul de substituție hormonală sau bifosfații 

Scorbut 1. Carența de vitamina C duce la colagen insuficient, ceea ce 
atrage după sine o gamă largă de simptome 

Osteopetroză 1. Boala oaselor de marmură. Disfuncția osteoclastelor duce la 
densitate osoasă excesivă 

Boala Paget 1. Activitatea simultană a osteoblastelor și osteoclastelor duce la 
oase dense, dar fragile 
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Figura nr. 9. Comparație între osteoporoză și osteomalacie (Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; 
ilustrații de Frank h. Netter; ilustratori colaboratori, Carlos AG Machado, John A. Craig. - a doua ediție, p. 116, 2010) 
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PROBLEME ACTUALE 

După cum se indică și în “Recomandările UE privind exercițiie fizice”, corpul, dacă 

este stimulat prin activități fizice regulate, trece prin anumite schimbări morfologice și 

funcționale care pot preveni sau întârzia debutul unor boli și pot îmbunătăți capacitatea 

de efort. În prezent, există suficiente dovezi care atestă că persoanele care au o viață 

activă se bucură de multiple beneficii pentru sănătate, inclusiv „o mai bună mineralizare 

osoasă la cei tineri, contribuind astfel la prevenția osteoporozei și fracturilor la vârste 

mai înaintate”. 

În procesul de prevenire, încetinire sau eliminare a efectelor osteoporozei exercițiile 

fizice trebuie orientate asupra următoarelor direcții de intervenție: 

 Îmbunătățirea tonusului musculaturii scheletice și funcționalitatea musculaturii 

profunde; 

 Dezvoltarea forței segmentare (membrele inferioare și superioare); 

 Îmbunătățirea capacității maxime aerobe (stare cardiorespiratorie optimă)35,36; 

 Îmbunătățirea mobilității articulare 37  statice și dinamice la nivelul articulațiilor 

coxo-femurale, scapulo-humerale și coloanei vertebrale; 

 Reeducarea echilibrului static, dinamic și postural. 

Rolul și efectele utilizării exercițiilor fizice în prevenirea căderilor la femeile în vârstă a 

oferit rezultate pozitive38. Managementul nemedicamentos al osteoporozei include (pe 

lângă aportul suficient de calciu și vitamina D, încetarea fumatului, limitarea consumului 

de alcool/cafeină și tehnici de prevenire a căderilor) un program adaptat de exerciții cu 

greutăți39,40,41,42,43,44 

                                                 
35

 Folta SC, Lichtenstein AH, Seguin RA, Goldberg JP, Kuder JF, Nelson ME. (2009). The strong women-healthy 
hearts program: reducing cardiovascular disease risk factors in rural sedentary, overweight, and obese midlife and 
older women. Am J Public Health.; 99(7):1271-7. 
36

 Vaughan S, Morris N, Shum D, O’Dwyer S, Polit D. (2012) Study protocol: a randomised controlled trial of the 
effects of a multi-modal exercise program on cognition and physical functioning in older women. BMC Geriatr.;12:60.  
37

 Siqueira Rodrigues BG, Ali Cader S, Bento Torres NV, Oliveira EM, Dantas EH. (2010). Pilates method in personal 
autonomy, static balance and quality of life of elderly females. J Bodyw Mov Ther;14(2):195-202.  
38

 Faber MJ, Bosscher RJ, Chin A Paw MJ, van Wieringen PC. (2006). Effects of exercise programs on falls and 
mobility in frail and pre-frail older adults: a multicenter randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil.;87(7):885-
96.  
39

 Camacho PM, Petak SM, Binkley N, et al. (2016). American Association of Clinical Endocrinologists and American 
College of Endocrinology: clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis. 
Endocr Pract;22(suppl 4):S1–S42. 
40

 Watts NB, Adler RA, Bilezikian JP, et al. (2012). Osteoporosis in men: an Endocrine Society clinical practice 
guideline. J Clin Endocrinol and Metab;97(6):1802–1822. 
41

 Buckley L, Guyatt G, Fink HA, et al. (2017). American College of Rheumatology guideline for the prevention and 
treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Arthritis Care Res (Hoboken);69(8):1095–1110. 
42

 Tosteson AN, Burge RT, Marshall DA, Lindsay R. (2008). Therapies for treatment of osteoporosis in U.S. women: 
cost-effectiveness and budget impact considerations. Am J Manag Care;14(9):605–615. 
43

 Das S, Crockett J. (2013). Osteoporosis—a current view of pharmacological prevention and treatment. Drug Des 
Devel Ther; 7:435–448.  
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Utilizarea metodei circuitului cuprinde ridicarea de greutăți și exerciții de anduranță și 

rezistență, ceea ce duce la întărirea mușchilor membrelor inferioare la femeile în vârstă 

și la îmbunătățirea echilibrului și coordonării45. 

Așadar, antrenamentul de tip circuit este o modalitate eficientă de  îmbunătățire a 

echilibrului și a capacității de mers la  femeile în vârstă cu sarcopenie. 

Literatura științifică ne oferă un tablou modest din perspectiva volumului de cercetări 

privind studierea efectelor utilizării exercițiilor fizice asupra dinamicii densității minerale 

osoase (densitatea minerală osoasă - DMO). În meta analiza realizată de Howe și colab. 

sub auspiciile The Cochrane Collaboration46 ni se prezintă faptul că cele mai eficiente 

tipuri de exerciții intervenționale asupra DMO47 la nivelul gâtului femural (femural neck) 

par să fie exercițiile de forță cu intensitate mare ce nu folosesc metoda învingerii unor 

greutăți ci rezistența progresivă oferită de anumite obiecte elastice sau aparate speciale. 

Pentru intervențiile asupra DMO la nivelul coloanei vertebrale, s-a înregistrat ca fiind 

cea mai eficientă metodă intervențională o combinație a programelor de exerciții. Acest 

studiu ne dezvăluie importanța statistică redusă a exercițiului fizic asupra DMO. 

Această limitare se datorează posibil lacunelor în colectarea datelor primare, a calității 

datelor disponibile sau derulării unor cercetări cu un design inconsistent. Totuși, 

orizontul oferit este unul pozitiv care pune în lumină potențialul de reducere, într-un mod 

sigur și eficient, a pierderii densității osoase la femeile aflate la menopauză.  

Continuarea studierii efectelor generate de practicarea diferitelor tipuri de exerciții fizice 

asupra dinamicii DMO este susținută de necesitatea prevenției și managementul 

nemedicamentos al osteoporozei. Aceste lucruri sunt impuse de costurile uriașe 

generate de tratarea efectelor osteoporozei48, 49, 50, 51. 

Tipurile de exerciții folosite ridică o problemă insuficient cercetată. Care exerciții sunt 

cele mai potrivite? Realitatea ne oferă un orizont foarte scurt în identificarea unui 

portofoliu standard de exerciții, grupe de exerciții sau programe eficiente în combaterea 

pierderii densității osoase. De exemplu, există studii care arată că exercițiile de tip 

                                                                                                                                                             
44

 National Institutes of Health Office of Medical Applications of Research. Osteoporosis prevention, diagnosis, and 
therapy. NIH Consensus Statement 2000;17(1):1–45. 
45

 Jung, W. S., Kim, Y.Y., & Park, H.Y. (2019). Circuit Training Improvements in Korean Women with Sarcopenia. 
Perceptual and Motor Skills, 003151251986063. doi:10.1177/0031512519860637 
46

 Howe, TE. (2011). Exercise for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal women (Review). 
JohnWiley & Sons, Ltd. p. 2 
47

 DMO – densitate minerală osoasă. 
48

 Burge R, Dawson-Hughes B, Solomon DH, Wong J B, King A, Tosteson A. Incidence and Economic Burden of 
Osteoporosis-Related Fractures in the United States, 2005-2025. Journal of Bone and Mineral Research 2007;22(3): 
465–475. [DOI: 10.1359/jbmr.061113] 
49

 Hernlund, E., Svedbom, A., Ivergård, M., Compston, J., Cooper, C., Stenmark, J., Kanis, J. A. (2013). Osteoporosis 
in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. Archives of Osteoporosis, 8(1-
2). doi:10.1007/s11657-013-0136-1  
50

 Reginster, J.-Y., Beaudart, C., Buckinx, F., & Bruyère, O. (2016). Osteoporosis and sarcopenia. Current Opinion in 
Clinical Nutrition and Metabolic Care, 19(1), 31–36. doi:10.1097/mco.0000000000000230  
51

 Johnell, O., & Kanis, J. A. (2006). An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with 
osteoporotic fractures. Osteoporosis International, 17(12), 1726–1733. doi:10.1007/s00198-006-0172-4  



31 

 

aerob par să fie deosebit de eficiente în activarea enzimatică a osteoblastelor52, în timp 

ce alte studii 53 , 54 , 55  dezvăluie că antrenamentul aerobic prelungit (de ex. înotul, 

ciclismul, mersul pe jos), care este foarte benefic pentru aparatele și sistemele corpului, 

nu oferă dovezi clinice că reprezintă un stimul benefic pentru regenerarea osoasă. 

Exercițiile aerobice ce implică și o solicitare musculară semnificativă (lucrul cu greutăți) 

au generat, la persoanele aflate la vârsta senectuții, un răspuns osteogenic superior 

exercițiilor aerobice fără solicitare musculară semnificativă 56 . Stresul mecanic este 

transmis scheletului prin contracția (tracțiunea) musculară generată de exercițiile cu 

îngreuiere și de forțele gravitaționale, subliniind o creștere sau o scădere a DMO57. O 

serie de studii arată faptul că pacienți cu un nivel scăzut al DMO pot beneficia de pe 

urma accesării unui program special de exerciți58, 59, în cadrul căruia exercițiile de 

rezistență musculară reprezintă principalul vector al îmbunătățirii DMO60, 61, 62. 

În același timp, înotul, care este o activitate fizică de anduranță cardio-respiratorie ce nu 

implică exerciții cu îngreuieri, este intens recomandată seniorilor. 

Potrivit autorilor Tanaka & Seals63 (1997), reducerea capacității funcționale fiziologice 

(capacitatea de a efectua sarcini fizice diurne) ce apare odată cu înaintarea în vârstă 

este legată de totalitatea scăderii capacității cardiovasculare, a funcțiilor respiratorii, 

metabolice și neuromusculare. Autorii subliniază faptul că puterea maximă aerobă 

(VO2max) este unul dintre cei mai buni indicatori ai capacității funcționale fiziologice. 

Astfel, toate aceste neajunsuri cauzate de procesul de îmbătrânire pot fi ameliorate prin 

activități precum înotul, care este o activitate aerobică „prietenoasă” ce nu impune o 
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solicitare în exces și astfel este potrivită vârstei a 3-a64. Mai mult decât atât, activitățile 

cardio-respiratorii de anduranță nu solicită în mod periculos sistemul osteoligamentar și 

îmbunătățește sau menține la un nivel optim capacitatea maximă de efort aerob, 

stimulează metabolismul și reduce riscul bolilor cardiovasculare65.  

 

ASPECTE METODICE ȘI RECOMANDĂRI  

Durata totală a unei ședințe este cuprinsă între 30 - 50 de minute. Sistemul de exerciții 

utilizat are o anumită succesiune, dar în funcție de obiectivele propuse, la nivelul părții 

fundamentale pot apărea unele modificări sau particularizări. 

Volumul total de timp depinde de contextul în care se desfășoară activitatea, nivelul de 

pregătire, condiții materiale etc. Succesiunea și conținutul exercițiilor se stabilesc în 

funcție de obiectivele și sarcinile de lucru prevăzute pentru fiecare ciclu de pregătire. 

Ședința este structurată pe 3 părți, și anume: partea pregătitoare, partea fundamentală 

și partea de încheiere. 

 

Lecția de exerciții pentru osteoporoză 

Partea pregătitoare (3-5 minute) 

Scopul primei părți îl reprezintă pregătirea organismului pentru efort care se traduce 

printr-o angrenare cardio-respiratorie într-o manieră gradată până la un nivel fiziologic 

optim pentru a prelua efortul din lecție, prelucrarea analitică a segmentelor corpului și a 

regiunilor musculare și articulare ce vor fi solicitate în respectiva lecție și creșterea 

temperaturii corporale. Această fază trebuie realizată ușor și progresiv pentru a nu 

crește riscul de accidentări. 

 

Durata: 2 minute (pentru lecții cu durată scurtă); 2-4 min (pentru lecții cu durata medie); 

4-5 min (pentru lecții cu durata mare). 

 

Obiective 

 Creşterea gradată a indicilor marilor funcţiuni ai organismului: cardiacă (frecvenţa 

cardiacă), respiratorie (frecvenţa respiratorie) şi circulatorie (tensiunea arterială şi 

circulaţia fluidelor); 

 Pregătirea suportului scheletic, musculo-ligamentar şi articular în vederea 

preluării efortului programat fără posibilitatea de accidentare; 

 Creşterea gradată a temperaturii interne a principalelor sisteme locomotorii în 

vederea reducerii sau evitării apariţiei unor leziuni minore sau chiar majore; 

 Stimularea circulaţiei fluidelor şi a substanţelor nutritive către muşchi; 

                                                 
64
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benefits. Open Access J Sports Med. 2010;1:39‑44. Published 2010 Apr 7. doi:10.2147/oajsm.s9315 
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 Crearea unei dispoziţii emulative şi a unui comfort psihic pro-efort. 

 

Sisteme de acționare 

 Variante de mers și alergare executate pe loc sau din deplasare: mers pe vârfuri, 

pe călcâie, cu picioarele întinse, îndoite, cu pas adăugat, pas încrucișat cu 

deplasare înainte, lateral sau înapoi, încerc, pe diagonală etc; 

 Exerciții cu caracter de coordonare: mișcări ușoare, simple ale brațelor și 

picioarelor efectuate simultan sau succesiv, simetric sau asimetric în planuri și 

axe diferite; 

 Exerciții pentru principalele segmente ale corpului și regiuni musculare. 

Exemple:  

- exerciții pentru brațe, antrenând toată articulația centurii scapulo-humerală (umăr, 

cot, pumn) luând în considerare și lucrul pentru musculatura gâtului. Aceste 

exerciții pot fi executate din diverse poziții care să asigure stabilitatea corpului și 

localizarea corectă a mișcării. Mișcările care pot fi executate cu brațele sunt: 

îndoiri, întinderi care solicită articulația cotului, balansări, rotări, ridicări, coborâri,  

iar mișcările capului: aplecări, rotări; 

- exerciții pentru membrele inferioare care se execută din poziții care să asigure 

localizarea corectă a mișcării atât pe loc cât și din deplasare. Mișcările care pot fi 

executate cu picioarele sunt: ridicare pe vârfuri sau ridicarea picioarelor, 

coborârea lor, balansări, îndoiri, întinderi, fandări, rotări; 

- exerciții pentru trunchi care pot fi executate din diverse poziții fundamentale și 

derivatele lor, iar mișcările care se efectuează sunt: înclinări, aplecări, îndoiri, 

extensii, balansări și rotări. Toate aceste mișcări pot fi executate separat sau 

combinate ceea ce face să crească dificultatea și spectaculozitatea exercițiului 

executat; 

- exerciții cu greutăți: acestea sunt mici ca greutate, ca de exemplu gantere mici, 

manșoane etc., care să nu suprasolicite exagerat grupele musculare interesate 

în lecția respectivă; 

- exerciții de tip stretching. 

Printr-o încălzire bună se urmărește obținerea unei intensificări a circulației sangvine și 

a respirației, mobilizarea mușchilor, tendoanelor în mișcare și excitarea optimă a 

sistemului nervos. Printr-o încălzire corespunzătoare, executantul poate trece mai ușor 

la efectuarea lucrului propriu-zis din partea fundamentală a lecției.  

 

 

 

Recomandări 

 Evitarea folosirii unui volum mare de exerciții; 
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 Partea pregătitoare trebuie să se constituie într-o avanpremieră a părții 

fundamentale, continuarea trebuind să fie una firească; 

 Dozarea optimă a efortului pentru încălzire necesită experiență și empatie din 

partea instructorului. O încălzire prea intensivă ar duce la o suprasolicitare a 

musculaturii, participanții simțindu-se obosiți imediat după efectuarea acesteia. O 

încălzire prea puțin intensivă ar pune la îndoială efectele pozitive asupra 

sistemului cardiovascular, musculaturii și articulațiilor. 

De asemenea, încălzirea depinde de mulți factori, și anume: 

- condiția fizică a participanților - o încălzire de 8-10 minute poate fi pentru începători 

prea lungă și să-i obosească, dacă ne raportăm la o ședință de antrenament cu 

durata totală de 30 de minute; în acest caz partea pregătitoare nu trebuie să 

depășească 2-3 minute; 

- vârsta - în cazul antrenamentului cu persoane în vârstă trebuie avut în vedere faptul 

că viteza schimbului de substanțe în scopul creșterii capacității de efort necesită 

mai mult timp. Încălzirea corpului pentru efort trebuie să se deruleze mai lent și cu 

precauție. Atenția și efortul sunt orientate asupra musculaturii mai puțin elastice și 

asupra articulațiilor vulnerabile; 

- momentul zilei - într-o ședință efectuată dimineața încălzirea trebuie să se facă cu 

atenție și pentru mai mult timp decât într-o ședință care se desfășoară seara, 

deoarece anumite funcții ale organismului (precum alimentarea cu sânge a 

mușchilor și temperatura corpului) se reduc foarte mult în timpul somnului și ajung 

la indici optimi abia în timpul zilei; 

- temperatura din sala de antrenament - o temperatură ridicată poate contribui la 

scurtarea încălzirii, în timp ce temperaturile joase o prelungesc (săli reci). 

 

Partea fundamentală (20-40 minute) 

Această parte este considerată partea principală a lecției de exerciții și cuprinde 

programul propriu-zis de exerciții de fitness aerobic și de rezistență musculară.   

Scopul exercițiilor efectuate în această parte este reprezentat de creșterea capacității 

de efort aerob și îmbunătățirea indicilor de tonifiere musculară la nivelul zonelor 

interesate sau a întregului corp.  

Durata acestei părți este în funcție de caracteristicile colectivului cu care se lucrează, 

începători sau avansați. Durata și intensitatea exercițiilor sunt factori importanți în 

atingerea obiectivelor urmărite în această parte a lecției. O lecție mai „puternică” cu 

exerciții viguroase are efect mult mai mare asupra metabolismului, organismului celor 

cu care se lucrează, adică, crește viteza cu care organismul consumă caloriile pentru a 

putea degaja energia necesară efectuării exercițiilor. În cazul în care utilizăm exerciții de 

fitness aerobic, intensitatea acestora este mai mare și funcția cardiacă atinge valori 

ridicate, aproximativ 65 - 80% din valoarea ei maximă. Intensitatea exercițiilor mai 

depinde și de viteza de execuție, de amplitudinea mișcărilor precum și de nivelul la care 
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se lucrează adică din poziția stând, pe genunchi, așezat, culcat etc. În timpul 

programelor cu exerciții de tip fitness se pot efectua și deplasări în diferite direcții, 

înainte, înapoi, lateral, pe diagonală, în cerc, pe diferite trasee grafice.  

În cazul când accentul cade pe dezvoltarea forței și a rezistenței musculare se lucrează 

exerciții speciale pe grupe de mușchi ca de exemplu exerciții pentru dezvoltarea 

mușchiului deltoid, etc. 

 

Obiective 

 Antrenarea sistemului cardio-respirator ca să lucreze în regim aerob facilitând 

asigurarea unei cantităţi optime de oxigen muşchilor contribuind la fortificarea 

organelor care participă (inima şi vasele de sânge, căile respiratorii, plămâni) 

favorizând totodată îmbunătăţirea ritmului cardiac şi respirator; 

 Antrenarea în mişcare a unui număr cât mai mare de muşchi (în totalitate sau pe 

grupe, pe lanţuri musculare) şi articulaţii cu influenţă asupra creşterii tonusului 

muscular, a elesticităţii musculare şi a mobilităţii articulare, dezvoltând 

capacitatea de lucru în regim aerob, dezvoltarea forţei generale; 

 Stimularea capacităţii de alternare a contracţiilor musculare cu relaxarea în 

vederea obţinerii unor relaxări reflexe precum şi pentru îmbunătăţirea controlului 

asupra mişcărilor; 

 Influenţarea dezvoltării în general a calităţilor motrice ca: forţa generală, 

rezistenţă la efort, îndemânarea (a coordonării, concentrării, atenţiei distributive, 

echilibru, orientare spaţio-temporală), mobilitatea articulară, supleţe, viteza de 

execuţie; 

 Stimularea consumului caloric cu implicaţii în echilibrarea greutăţii corporale 

având în vedere raportul corect dintre masa activă (muşchii) şi ţesutul adipos 

(grăsimile); 

 Formarea obişnuinţei de a practica exerciţiul fizic în mod independent în funcţie 

de motivaţiile personale; 

 Educarea reflexului de postură corectă şi respiraţie complete; 

 Ameliorarea asimetriilor, disproporţionalităţilor, atitudinilor vicioase, deficienţelor 

şi deformărilor fizice datorate creşterii şi dezvoltării, a unor cauze funcţionale şi 

patologice sau condiţiior profesionale de muncă. 

Sisteme de acționare  

 Exerciții obligatorii (genuflexiuni, exerciții pentru aductori și abductori, exerciții 

pentru flexorii șoldului, exerciții cu bastonul pentru partea superioară a spatelui, 

exerciții tip „podul”, exerciții de ridicări ale capului și exerciții tip „sfinx”);  

 Exerciții la alegerea instructorului (vezi subcapitolul 3.2.) 

Exemple: 

- exerciții multiarticulare cu propria greutate a corpului; 
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- exerciții musculare segmentare cu obiecte portative ușoare, cu greutate variabilă, 

cu benzi elastice, cu partener, la aparate specifice etc; zonele interesate vizează 

prioritar musculatura trunchiului, bazinului, picioarelor și articulației coxofemurale; 

- exerciții pentru dezvoltarea mobilității articulare și elasticității musculare cu 

utilizarea benzilor, a bastoanelor sau exerciții libere; 

- exerciții de relaxare musculară și psihică, exerciții de stretching, exerciții 

corective și de recuperare locomotorie, exerciții pentru educarea respiratorie. 

 

Recomandări 

 Conceperea unor programe de exerciții care permit lucru simultan cu subiecți 

diferiți ca vârstă, sex, nivel al condiției fizice etc; 

 Readaptarea „din mers” a caracteristicilor programului în funcție de tipul de 

răspuns al subiecților cu care se lucrează; 

 Supravegherea atentă a tuturor subiecților: plasarea instructorului într-o zonă 

care să-i permită monitorizarea întregului colectiv sau deplasarea permanentă a 

acestuia printre executanți.    

 

Partea de încheiere (2-5 minute) 

În ultima parte a ședinței, musculatura folosită în fazele anterioare trebuie detensionată 

pentru a împiedica scurtarea acestor grupe de mușchi și evitarea accidentărilor care pot 

apărea. Însă pe lângă acest aspect profilactic, exercițiile utilizate în această parte (mai 

ales cele de tip stretching) conduc și la îmbunătățirea mobilității. Ele pregătesc 

încheierea lecției, asigură revenirea frecvenței cardiace spre valorile de repaus și 

declanșează procesele de refacere a organismului după efort. 

În această parte a lecției de exerciții cu specific adaptat profilaxiei osteoporozei, se 

asigură o revenire completă a organismului la valori funcționale diurne și obținerea unei 

senzații de „bine”, de confort fizic și psihic.  

 

Obiective 

 Revenirea la valori din ce în ce mai apropiate de starea de repaus a marilor 

funcţiuni circulatorii, respiratorii, adică la aproximativ 50% din potenţialul maxim 

al acestora printr-o reducere treptată a efortului fizic; 

 Întinderea muşchilor prin exerciţii de stretching; 

 Eliminarea tuturor toxinelor acumulate în muşchi; 

 Reechilibrarea proceselor neuro-psihice printr-o descărcare a tuturor tensiunilor 

psiho-fizice. 

 

Sisteme de acționare 

 Exerciții executate cu intensitate redusă ca: mers, alergare ușoară, relaxantă, 

exerciții executate pe sol din diferite poziții; 
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 portofoliu de exerciții Happy Bones: 

- exerciții obligatorii 

- exerciții la alegerea instructorului; 

 Exerciții de relaxare însoțite de mișcări de respirație ca de exemplu: relaxarea 

membrelor de pe loc și din deplasare, balansări libere alternate cu contracții și 

relaxare executate în așa fel încât să conducă corpul și mintea spre obținerea 

unei stări de confort fizic și psihic; 

 Exerciții de stretching, întinderi statice ca mijloc de relaxare, executate fie 

individual fie cu partener, menținute cel puțin 10 secunde. 

Pentru ca un program de pregătire să asigure obținerea obiectivelor propuse, el trebuie 

să țină cont de conlucrarea și alternarea tuturor parametrilor efortului, prin raportare 

directă la particularitățile executanților. În acest sens, structurile de exerciții propuse 

trebuie să fie variate, corect executate și dozate. 

 

Parametrii efortului fizic 
Efortul din lecția de exerciții fizice de regenerare osoasă au un efect direct asupra 

principalelor organe, aparate și sisteme interne. Acest lucru contribuie la ameliorarea 

adaptivă a capacității de efort aerob, rezistența musculară în condiții variate și suplețea 

generală a corpului. 

Efortul prestat în lecție poate fi cuantificat dintr-o perspectivă externă și una internă. 

Perspectiva externă ne oferă o suită de parametri ce include: specificitatea, volumul, 

intensitatea, durata, densitatea, complexitatea. 

Volumul, componentă cantitativă a efortului, reprezintă cantitatea de lucru mecanic 

efectuat. El poate fi măsurat prin două metode: 

 LM = Fxd unde LM = lucru mecanic, F = forța (kg) deplasată și d = distanța (m). 

Se exprimă în kg/m; 

 Înregistrarea continuă a consumului de O2 din timpul efortului și stabilirea 

echivalentului mecanic al acestuia (1l litri de O2 = 427 kgm). 

În lecție volumul este apreciat prin:  

- numărul de repetări al fiecărui exercițiu sau a complexelor de exerciții; 

- numărul repetărilor efectuate pentru fiecare segment, regiune sau pentru întreg 

corpul; 

- distanța parcursă în activitățile ciclice cu deplasare (înot, alergări, ciclism); 

- timpul de lucru efectiv plus durata pauzelor; 

- numărul de lecții. 

Intensitatea reprezintă cantitatea de efort (lucru mecanic, travaliu) efectuat pe unitatea de 

timp66. Intensitatea efortului (puterea) este o caracteristică a efortului fizic și este diferită 

de solicitarea organismului care reprezintă o caracteristică a organismului. Solicitarea 

organismului se apreciază prin nivelul funcțional atins în timpul efortului și exprimă prețul 
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biologic plătit de organism pentru a face față cerințelor impuse de efort. Această intensitate 

se evidențiază prin frecvența cardiacă. Astfel, pentru aceeași intensitate a efortului putem 

avea nivele diferite ale solicitării organismului. În sprijinul acestor afirmații vă punem la 

dispoziție o scală de autoapreciere a gradului de solicitare a organismului cu cifre 

corespondente de la 0 la 10, propusă de Lynne Brick în lucrarea „Fitness Aerobics” după o 

scală elaborată de Dr. Gunnar Borg. 

 
Tabelul nr. 9.  Scala de autoapreciere a gradului de solicitare a organismului 

Nr. 
crt. 

Trepte de efort Cifra 
echivalentă 

Procentul 
din 

frecventa 
cardiacă 

(%FCmax) 

1 Nesolicitarea organismului 0 -  

2 Solicitare scăzută  nivel 
minimal 

1 – 3 55 - 69 

3 Solicitare medie 4 – 6 70 - 84 

4 Solicitare ridicată  nivel 
maximal 

7 - 10 85 -100  

 

Sigur, această metodă nu este una cu caracter științific, însă ușurința în administrare 

ne-a determinat să o prezentăm. 

Metodele cu un caracter mai obiectiv de apreciere a intensității efortului în lecția de 

antrenament ar putea fi:  

- tempoul de lucru (numărul de acțiuni pe unitatea de timp): lent, moderat, rapid; 

- frecvența (numărul execuțiilor tehnice pe unitatea de timp); 

- diverse valori funcționale (frecvență cardiacă, tensiune arterială, frecvență 

respiratorie, modificări biochimice, etc).  

Cea mai utilizată și în același timp facilă metodă de apreciere a intensității efortului – 

monitorizarea frecvenței cardiace. 

După Astrand și Rodhal, valorile frecvenței cardiace în condiții de efort în aerobioză 

(ergostază) față de nivelul maxim al frecvenței cardiace și raportate la treptele de 

solicitare a organismului sunt: 

 
Tabelul nr. 10. Treptele de solicitare ale organismului 

Nr. 
crt. 

Sex Trepte de 
solicitare a 

organismului 

Frecvența 
cardiacă 

(bpm) 

Procentajul 
din 

capacitatea 
maximă de 
efort aerob 

1 Bărbați Scăzut 128 50 

2 Femei Scăzut 138 
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3 Bărbați Mediu 154 70 

4 Femei Mediu 168 

5 Bărbați Ridicat 160-
170/180 

> 100 

6 Femei Ridicat 170-
180/190 

 

Durata efortului reprezintă perioada de timp în care organismul prestează un anumit 

efort. În lecția de pregătire personalizată avem durate diferite de prestare a efortului. 

Iată câteva valori ale acestui parametru recomandate de Lynne Brick. 

 
Tabelul nr. 11 Timpurile de antrenament aerob și intensitatea efortului 

Nr. 
crt. 

Tipul de antrenament aerob Durata (min) 

1 Intensitatea scăzută și durată scurtă 10 – 25 

2 Intensitatea scăzută și durată lungă 20 – 55 

3 Intensitatea medie și durată scurtă 20 – 24 

4 Intensitatea medie și durată lungă 30 – 45 

5 Intensitatea ridicată și durată scurtă 12 – 35 

6 Intensitatea ridicată și durată lungă 30 – 50/60 

 

Densitatea efortului reprezintă raportul dintre durata efortului și durata pauzei ce 

urmează după acesta. Rezultatul raportului se poate exprimă în mai multe moduri:  

- cifre (1);  

- procente (100%);  

- fracții (1/1).  

Densitatea efortului în lecție este dată de raportul dintre durata complexelor de exerciții 

pentru îmbunătățirea capacității de efort aerob și a indicilor de tonicitate musculară pe 

de o parte și durata pauzelor pasive și active între aceste complexe. Tot raportat la 

densitate se referă și raportul între durata totală a unei reprize, circuit, program și durata 

pauzelor între acestea. Într-o lecție putem întâlni 1 ,2 sau mai multe reprize, circuite, 

sau programe. Pauza dintre cele trei părți ale lecției sunt, de asemenea, luate în 

considerare.  

Pauzele active pot conține:  

- exerciții de tip stretching; 

- exerciții de respirație; 

- exerciții de relaxare orientale (yoga, taiji-chuan, qi-gong); 

- structuri de pași însoțite de mișcări ale segmentelor efectuate într-un 

tempo lent și o intensitate redusă. 

Complexitatea efortului reprezintă numărul de acte motrice efectuate simultan în timpul 

unei activități fizice.  
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Formele abordate în dinamica activității fizice reclamă nivele diferite de complexitate, 

aceasta putând fi gradată în funcție de: 

 efectuarea unor acțiuni simultane cu unul/două sau toate segmentele corpului, 

executate separat sau în cadrul unor structuri de pași pe loc sau cu deplasare; 

 efectuarea acțiunilor în regim de ambilateralitate și asimetrie și în mod simultan, 

alternativ sau unilateral, în cele trei planuri și axe ale spațiului și în ambele sensuri; 

 executarea de la pași simpli și legături de pași, până la structuri complexe de pași 

(combinații și complexe de pași). 

 

Managementul lecției 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 10  Managementul lecției 

 

Organizarea materială 

Muzica se constituie într-unul din aspectele organizatorice fundamentale ale lecției de 

antrenament. Ea reprezintă liantul în relația sunet-mișcare, având o capacitate de 

stimulare a emulației mai mare decât toți ceilalți factori organizatorici. Dacă muzica este 

plăcută subiecților și bine aleasă de instructor, atunci se creează acea supradispoziție 

de prestare a efortului fizic la valori superioare ale intensității. 

Tempoul melodiilor poate fi atât unul lent cât și unul alert în funcție de modalitatea de 

lucru aleasă de instructor. Dacă se lucrează pe muzică atunci tempoul acesteia este 

adaptat tempoului execuției. Dacă se lucrează cu muzică, atunci aceasta va fi aleasă în 

funcție de preferințele ascultătorilor, necontând tempoul ei. În marea majoritate a 

cazurilor, însă, se lucrează respectând tempoul muzical, aceasta nefiind doar un fundal. 

În toate aceste cazuri tempoul este diferit în funcție de: partea de lecție, nivelul grupei și 

gradul de omogenitate al acesteia, mijloacele folosite.  

În continuarea celor prezentate trebuie afirmat faptul că, instructorul de aerobic trebuie 

să fie familiarizat cu câteva noțiuni de teorie muzicală: ritm, tempo, accent, bătaie, 

metru, măsură, frază. 

Alegerea muzicii 

Instructorul trebuie să fie familiarizat cu elementele sale componente.  

Muzica pe care se lucrează prezintă anumite trăsături: 

Organizarea 
lecţiei 

organizarea 

materială 

organizarea 

colectivului 

organizarea 

exersării 
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 Numărul bătăilor pe minut (BPM) 

Primul lucru pe care trebuie să-l cunoască instructorul este tempoul melodiei. Acesta 

este principalul răspunzător pentru atingerea și respectarea unui anumit nivel al 

intensității efortului propus de instructor pentru toată durata lecției. Se asigură astfel, 

premisele respectării curbei efortului calculată de instructor și adaptată caracteristicilor 

grupei cu care se lucrează, contribuindu-se astfel la obținerea progresului mult dorit.  

Tempoul muzicii este cuantificat în numărul bătăilor pe minut (BPM67). Acest indicator 

trebuie ales astfel încât să permită subiecților, prestarea unui efort fizic aerob în cadrul 

unor limite prestabilite ale frecvenței cardiace, limite stabilite în funcție de capacitatea 

funcțională individuală.     

Tempourile lente, de sub 100 de bpm și fără pulsații puternice sunt folosite în partea a 

III-a a lecției, pentru exerciții de relaxare și revenirea organismului după efort. Tempouri 

cu valori cuprinse între 120-140 bpm sunt folosite în I-a parte a lecției, la exercițiile 

pentru angrenarea treptată a organismului în efort. Exercițiile de tonifiere musculară 

necesită un tempo de 110-130 bpm, suficient de lent astfel încât, subiecții să-și poată 

controla mișcările și să conștientizeze efectele acestora.  

Exercițiile de tip cardio se pot efectua pe un tempo cu o plajă a valorilor cuprinsă între 

130-160 bpm.  

Trebuie avut în vedere faptul că pe un ritm de peste 150 bpm, subiecții se mișcă prea 

repede, în defavoarea tehnicii de lucru, atingând pragul de oboseală musculară și 

psihică mult mai repede. Asemenea situații cresc riscul accidentărilor, diminuând 

totodată rata progresului printr-o execuție tehnică neconformă cu modelul.
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 BPM – bătaie pe minut (eng.) 
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Table 12. Valori de siguranță a numărului de BPM 

 

Tipuri de 
exerciții 

 
Partea 
de lecție 

Exerciții 
de tip 
cardio 

Exerciții 
la scaun 

LIA 
și 
hi/lo
68 

Exerciții 
cu 
intervale 

Exerciții 
cu pășire 

Exerciții 
cu 
alunecare 

Exerciții 
în apă 
 

Partea 
pregătitoare 

 
125-135 

 
120-130 

 
120-
135 

 
120-135 

 
118-126 

 
120-126 

 
100-135 

Partea 
fundamentală: 
1. exerciții 
aerobice 

 
130-158 

 
120-140 

 
135-
158 

3” 
(135-158) 
1”  

(120-126) 

 
125-135 

 
125-135 

 
120-155 

1. exerciții de  
tonifiere 
musculară 

 
110-130 

 
110-130 

 
110-
130 

 
110-130 

 
110-130 

 
110-130 

 
115-135 

Partea 
de încheiere 

 
≤110 

 
≤110 

 
≤ 110 

 
≤110 

 
≤110 

 
≤ 110 

 
90-110 
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LIA – Low Impact Aerobic; hi/lo – high/low exercises (eng.) sau Combo Aerobic. 
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Instructorul trebuie să fie conștient de faptul că, o grupă de începători nu poate să 

execute un program pe un tempo foarte rapid și cu un control perfect. De asemenea, 

subiecții cu o talie și o anvergură peste medie au nevoie de mai mult timp decât un 

subiect mai scund ca să acopere domeniul individual maxim de mișcare, la același 

tempo. De exemplu, o persoană de talie mică va executa mai rapid o mișcare de flexie-

extensie a brațelor decât o persoană de talie înaltă. Aceasta din urmă va îndoi brațele 

sau va efectua o mișcare incompletă și incorectă, pentru a încerca să termine odată cu 

instructorul.     

Ținând cont de cele afirmate anterior, tempoul muzicii trebuie ales astfel încât să 

permită tuturor membrilor unei clase să poată executa sarcinile motrice pe un domeniu 

maxim de mișcare, în condiții de siguranță, confort și eficiență.  

 Muzica trebuie să fie plăcută, antrenantă și să aibă un ritm și un tempo bine 

definite și adaptate caracteristicilor lecției și a practicanților. Muzica aleasă 

trebuie să faciliteze predarea-învățarea exercițiilor, să inspire și să motiveze toți 

executanții în egală măsură. Muzica poate face din ora de aerobic o activitate 

plăcută și captivantă.      

Pentru și mai multă varietate, instructorii pot alege câte o temă în fiecare zi: polka, 

samba, rumba, cha-cha, latino, disco, rock, jazz, etc. Cu cât programul va fi mai 

variat, cu atât subiecții se vor detașa mai mult de problemele diurne și vor suporta 

cu mai mult ușurință și bună dispoziție eforturile intense din ora de aerobic.  

 Se recomandă o muzică cu 4 bătăi/măsură. O muzică compusă într-o măsură de 

4/4 și cu o frază muzicală construită în 32 de timpi, facilitează ușurința și 

cursivitatea în mișcare.  

Organizarea materială implică de asemenea verificarea și pregătirea suprafeței de lucru 

care trebuie să fie uscată, curată fără denivelări și antiderapantă.  

Trebuie asigurată o ventilație a aerului cât mai bună, evitându-se aerul prea uscat sau 

prea umed. Instalațiile de reciclare a aerului trebuie instalate și folosite conform 

normelor tehnice puse la dispoziție de furnizori.  

Iluminarea naturală este recomandată cât mai mult timp posibil dacă nu, se impune 

amplasarea unei instalații de iluminat artificiale astfel încât să nu deranjeze vederea 

executanților și să ofere totodată o iluminare optimă. 

Obiectele, aparatele sau instalațiile folosite trebuie să fie într-o zonă proximală, în 

prealabil ele trebuind să fie curățate și verificate în vederea eliminării oricărui risc de 

accidentare sau de transmitere a unei boli. Saltele folosite pentru exercițiile de la sol 

trebuie curățate de 1-2 ori pe zi sau ori de câte ori este nevoie. Obiectele portative 

(gantere, corzi, mingi) folosite în exerciții aerobice sau de tonifiere trebuie verificate să 

nu fie crăpate, rupte sau alunecoase. Aparatele și instalațiile utilizate în programele 

aerobice (steppere, aparate pentru exercițiile cu alunecare și cele la scaun, aparate 

pentru tonifierea diferitelor regiuni musculare, etc) trebuie verificate pentru a se depista 

posibile avarii care pot conduce la accidentări grave.   
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Organizarea colectivului 

Organizarea colectivului se realizează prin apelarea la formațiile de lucru împrumutate 

din gimnastica de bază. Se recomandă utilizarea formațiilor de lucru libere 69  când 

activitatea se desfășoară într-un club privat cu persoane adulte. Instructorul trebuie să 

se asigure că fiecare executant are un spațiu de lucru de cca. 3m2. 

Pentru ședințele de grup recomandăm următoarele tipuri de formații de lucru adaptate 

obiectivelor și sistemelor fizice de acționare din fiecare parte a lecției. 

 

Formații de lucru în partea pregătitoare 

Pentru a putea vizualiza fiecare participant, instructorul poate alege dintre mai multe 

tipuri de formații:  

a. în șah (Figura nr. 11); 

b. în trepte (Figura nr. 12); 

c. în semicerc și în cerc (Figura nr. 13); 

d. formații neorganizate, cu spații suficiente între executanți (Figura nr. 14). 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura nr. 11. Formația de încălzire/lucru în șah 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura nr. 12. Formația de încălzire/lucru în trepte 
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Acestea sunt formaţii de lucru în care fiecare executant îşi alege liber locul în formaţie nerespectând o anumită 
dispunere geometrică. 
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Varianta 1                                                Varianta 2 
 

 

Figura nr. 13. Formația de încălzire/lucru în semicerc 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura nr. 14. Formația de încălzire/lucru neorganizată (liberă) 

 

 
 

Recomandări 

 Pentru variație în lecție, recomandăm instructorului să alterneze tipurile de 

formații folosite; 

 Pentru grupele de începători se folosesc formațiile ordonate (în șah, în trepte); 

 Pentru grupele de nivel intermediar, se vor folosi alternativ formații ordonate și 

neordonate; 

 Pentru grupele de avansați se poat folosi orice fel de formație, în special cele 

neordonate (libere); 

 Dispunerea persoanelor în formație va fi întotdeauna de la cele mai scunde (în 

primele rânduri) la cele mai înalte (ultimele rânduri); 

 în zona proximală a instructorului se dispun persoanele care au nevoie de 

asistență sau ajutor. 

 

Formații de lucru în partea fundamentală 

Pentru exercițiile executate frontal (toată lumea lucrează simultan același lucru) se 

recomandă formațiile prezentate la partea de pregătire pentru efort. 

Pentru programele de grup ce solicită lucrul diferențiat dar simultan, putem opta dintre o 

suită de formații cum ar fi: 
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a. pe perechi (câte doi); 

b. pe grupe mici (3-5 executanți); 

c. pe grupe medii (6-10 executanți). Obs: Nu trebuie să fie toți executanții prezenți. 

Această variantă se folosește atunci când sunt mulți participanți și nivelul de cunoaștere 

al exercițiilor este cel puțin intermediar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Varianta 1                                                    Varianta 2 
 

                        Figura nr. 15. Formația de lucru pe perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura nr. 16. Formația de lucru pe grupe mici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta 1                                                            Varianta 2 
Figura nr. 17. Formația de lucru pe grupe medii
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Recomandări 

 formațiile de lucru ordonate (în șah, în trepte, în semi-cerc, în cerc) se folosesc în 

următoarele situații: 

- când subiecții se află în etapa de inițiere: în această fază subiecții încă nu 

stăpânesc bine tehnica exercițiilor musculare și se lucrează simultan același 

exercițiu cu toată lumea pentru a supraveghea și a corecta imediat o greșeală 

sau o execuție incorectă; 

- când programul de lucru conține exerciții din gimnastica aerobică, dans sau 

diverse tipuri de exerciții cardiorespiratorie (mers, ridicări pe vârfuri, ușoară 

alergare sau ușoare sărituri) executate pe loc sau pe distanțe foarte scurte.  

(1-3 m)  

 formațiile de lucru pe perechi sunt folosite atunci când programele de lucru conțin 

exerciții musculare libere efectuate cu partener, cu benzi elastice, cu greutăți 

portative sau la aparate. Se folosesc când numărul de participanți este mediu 

sau mare. Rolul partenerului este de două feluri: 

- partener activ (lucrează același exercițiu simultan sau succesiv pentru o mai 

bună motivare reciprocă); 

- asistent (asistă și ajută dacă este nevoie partenerul activ). 

 formele de organizare a participanților pe grupe mici (figura 68) și grupe medii 

(figura 69) sunt folosite în următoarele situații: 

- când spațiile de lucru se află la interior și nu sunt foarte mari; 

- atunci când se poate apela pentru diversificare la un joc dinamic colectiv (jocuri 

sportive adaptate, jocuri tematice sau trasee motrice70). 

 forma de organizare pe grupe de câte 3-5 participanți se folosește în următoarele 

situații: 

- număr mare de participanți; 

- spațiu generos de lucru; 

- când se folosește metoda lucrului în circuit; 

- când se lucrează simultan dar diferențiat pe grupe mici omogene cu nivele de 

fitness și sănătate funcțională diferite. 

 

Formații de lucru în partea de încheiere 

În partea de încheiere a lecției se apelează la formații libere de lucru, utilizând poziții de 

lucru medii sau joase.  

 

Organizarea exersării 

                                                 
70

 Traseu motric: o formă de organizare a exersării şi a resurselor materiale astfel încât se stabilesc o suită de 
ateliere de lucru într-o anumită ordine iar subiecţii parcurg întreg circuitul de ateliere într-o anumită ordine.  
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Privind organizarea exersării părerile sunt de asemenea împărțite. În urma consultării 

cu specialiști ai domeniului precum și din experiența practică a antrenorilor s-a 

concluzionat că organizarea exersării este influențată de mai mulți factori:  

- vârstă; 

- nivelul condiției fizice atins; 

- gradul de cunoaștere al exercițiilor și principiilor de lucru; 

- spațiul și materialele avute la dispoziție; 

- obiectivele și nevoile individuale; 

- anumite recomandări medicale; 

- limitări individuale legate de prestarea intensă a efortului fizic sau a anumitor 

tipuri de exerciții. 

 

Principalele forme de exersare utile și în programul Happy Bones pot urmări tipologiile: 

 

Lucrul individual 

Se folosește în ședințele cu instructor personal și se recomandă pentru persoanele care 

necesită un grad ridicat de personalizare a programului de lucru, o asistență și chiar 

ajutor consistent în execuție. Această situație este întâlnită la persoanele cu scor ridicat 

de osteoporoză, cu un grad redus de deplasare, persoanele aflate la o vârstă înaintată.   

 

Lucrul pe perechi 

Această variantă se folosește pentru a crea premisele unui ajutor și motivare reciprocă 

și socializare. Se folosește cu succes în următoarele situații: 

- exerciții cu greutatea corpului propriu sau în relație cu greutatea partenerului; 

- exerciții la scaun, bănci sau ladă de gimnastică ; 

- exerciții la gym ball; 

- exerciții cu bastonul, mingea sau frânghia; 

- exerciții cu gantere, kettlebells. 

 

Lucrul pe grupe 

Această formă de organizare a colectivului se folosește în următoarele situații: 

- nevoia de a lucra separat pe grupe de subiecți organizați pe criterii diferite de 

condiție fizică, sănătate și disponibilitate la efort; 

- când se folosește metoda circuitului (stabilirea unui număr de stații de lucru; fiecare 

stație conține un anumit tip exercițiu; executații se deplasează într-o ordine 

prestabilită pe la fiecare stație de lucru; durata, conținutul și dozarea efortului și a 

pauzei este stabilită de instructor). 

 

Lucrul frontal 
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A lucra “frontal” înseamnă a lucra simultan toată lumea participantă la o sesiune de 

exerciții. Avem două maniere de aplicare a acestei metode de exersare: 

- lucrul simultan cu un conținut identic de exerciții pentru toată lumea: toți subiecții 

lucrează același program simultan, cu respectarea aceleași durate de efort și pauză. 

Pot exista diferențe sau nu în ceea ce privește dozarea efortului. Adică, într-un 

interval de timp subiecții pot lucra în același tempo sau cu același număr de repetări 

sau fiecare subiect lucrează la un nivel de intensitate individual, încadrându-se în 

intervalele precizate de efort și odihnă; 

- lucrul simultan cu conținut diferit: vorbim de o separare a conținuturilor și o dozare 

diferențiată a parametrilor efortului astfel încât, în intervalele prestabilite de efort și 

pe durata totală a lecției să permitem lucrul individual sau pe grupe mici omogene 

la un nivel optim-maximal de intensitate. Toată lumea lucrează simultan dar 

exercițiile și dozarea efortului este diferită.  
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STAREA DE SĂNĂTATE ȘI MENOPAUZA 
Înainte de a vedea relațiile de interdependență cu starea generală de sănătate, precum 

și cu alte componente ontogenetice și psihodinamice, vom prezenta succint câteva 

informații despre menopauză  

O abordare cu caracter general a condiției fiziologice de menopauză ne oferă un orizont 

de timp al procesului de îmbătrânire reproductivă al femeilor de aproximativ 50 de ani. 

Acest proces poate fi împărțit în două etape71:  premenopauză care este reprezentată 

de întreaga perioadă de reproducere înainte de FMP (ultima perioadă menstruală) și 

perioada de tranziție menstruală până la statutul fiziologic de încetare definitivă a 

menstruației ca urmare a absenței activității foliculare ovariene. Așadar, menopauza 

trebuie înțeleasă ca un continuum, de la naștere până la senectutea ovariană trecând 

prin etapa de tranziție a menopauzei și postmenopauzei. 

Se știe că tranziția menopauzală joacă un rol major în etiologia multor simptome 

comune la vârsta mijlocie și poate contribui la afecțiuni cronice și tulburări de 

îmbătrânire, cum ar fi osteoporoza și bolile cardiovasculare. Cu toate acestea, 

mecanismele care stau la baza senescenței ovariene și apariția diverselor sechele 

biologice și psihologice pe termen scurt și lung sunt cunoscute insuficient. Progrese în 

cercetarea îmbătrânirii reproductive și a menopauzei au fost limitate de lipsa unui 

sistem de standardizare a etapelor îmbătrânirii reproductive bazat pe criterii 

semnificative, fiabile și obiective pentru și pe problematica specifică a stării de 

menopauză. Nomenclatura actuală, așa cum este prezentată, are o serie de limitări 

aflate în proces de analiză critică. În mod specific, terminologia contemporană nu are 

sensibilitatea și specificitatea necesară pentru a defini în mod operațional statutul 

reproductiv al unei femei în cadrul continuumului de îmbătrânire reproductivă. Un număr 

de sisteme de standardizare a stagiilor de îmbătrânire propuse sunt în prezent 

reevaluate pentru a se identifica demarcațiile adecvate în cadrul intervalului de 

îmbătrânire reproductivă. În continuare, este nevoie de o orientare și o concentrare a 

cercetărilor asupra problematicii ridicate, e nevoie de o mai bună înțelegere a tranziției 

menopauzei și stabilirea validității și acceptabilitatea acestor sisteme de etapizare 

propuse. 

Starea de sănătate a omului are o puternică legătură cauzală cu procesul de 

îmbătrânire, calitatea vieții și condiția fiziologică caracteristică menopauzei. Toate 

aceste concepte au implicații profunde, interdependente și multidirecționale.  

                                                 
71

 Sherman, S. (2005). Defining the menopausal transition. 118(12-supp-S2), 0–7.  
doi: 10.1016/j.amjmed.2005.11.002      

ASPECTE PSIHOLOGICE ALE MENOPAUZEI 
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Starea de sănătate a suferit de-a lungul epocii contemporane mai multe abordări. Una 

dintre modificările semnificative a fost cea exprimată la congresul OMS din 194672. 

Astfel, la accepțiunea sănătății ca fiind o stare a organismului ce reflectă absența bolii, 

s-au adăugat noțiunile de bunăstare fizică, psihologică și socială. Această definiție a 

făcut subiectul multor dezbateri și amendamente de-a lungul timpului. La cele trei 

dimensiuni ale sănătății s-a adăugat ulterior și cea de bunăstare spirituală, emoțională, 

vocațională precum și alte dimensiuni. Cuvântul “sănătate” (eng. health) este derivat al 

termenului vechi hale 73  care semnifică integritate ca înțeles de întreg complet și 

armonios. Sănătatea poate fi, așadar, un concept holistic ce face referire la unitate și 

întreg. Este expresia74  unei stări relative în care cineva poate funcționa bine fizic, 

mental, social și spiritual pentru a denomina întreaga gamă de situații unice ale mediului 

în care trăiește.  

În prezent, definirea sănătății este abordată dintr-o perspectivă mult mai elastică. Un 

punct de plecare în acest demers îl poate constitui faptul că sănătatea nu este o 

variabilă dihotomică (adică sănătos vs. nesănătos), ci una care apare sub forma unui 

continuum între accepțiunea de “mai sănătos” și “mai puțin sănătos” 75 . Cele două 

condiții ale corpului uman, sănătatea și boala, sunt două procese fiziologice dinamice 

ce variază între cele două extreme76,77: starea generală de bine, caracterizată printr-o 

funcționare optimă și starea de boală ce culminează cu moartea. 

Toate acestea ne fac să vedem această condiție umană ca fiind o stare de bine 

satisfăcătoare și acceptabilă din punct de vedere fizic (biologic), mental (intelectual), 

emoțional (psihologic), economic (financiar) și social (societal)78. Așa cum specialiștii de 

mediu descriu sănătatea Planetei ca fiind capacitatea unui sistem complex de a 

menține un mediu stabil în limite destul de restrânse,79 și noțiunea de sănătate trebuie 

privită ca o stare dinamică de funcționalitate a organismului uman ce variază între valori 

considerate normale și care se instalează ca rezultat al unei capacități de adaptare 
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 Rachele, Jerome & Washington, Tracy & Cockshaw, Wendell & Brymer, Eric. (2013). Towards an operational 
understanding of wellness. Journal of Spirituality, Leadership and Management. 7. 3-12. 10.15183/slm2013.07.1112. 
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 Oleribe, O. O., Ukwedeh, O., Burstow, N. J., Gomaa, A. I., Sonderup, M. W., Cook, N., Waked, I., Spearman, W., & 
Taylor-Robinson, S. D. (2018). Health: redefined. The Pan African medical journal, 30, 292. 
https://doi.org/10.11604/pamj.2018.30.292.15436 
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 Huber M. Invitational Conference "Is health a state or an ability" Towards a dynamic concept of health? Report of 
the meeting December 10-11, 2009. Accessed: september 2021. 
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 Card, Alan. (2017). Moving Beyond the WHO Definition of Health: A New Perspective for an Aging World and the 
Emerging Era of Value-Based Care: Redefining Health. World Medical & Health Policy. 9. 127-137. 
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permanentă la condițiile variabile și mereu schimbătoare ale tuturor mediilor în care 

trăim și ne desfășurăm activitățile80.  

Pe cale de consecință, putem afirma că această condiție fiziologică specifică femeilor – 

menopauza – reprezintă o etapă în evoluția ontogenetică la care organismul trebuie să 

se adapteze dintr-o perspectivă multiplă. Cele mai importante dimensiuni la modificările 

bio-fiziologice ale menopauzei sunt cele de natură comportamentală și psihologică.  

Atitudinile comportamentale cele mai evidente sunt cele generate de stilul de viață al 

unei persoane. Stilul de viață poate fi cuantificat printr-o serie de componente majore: 

 caracteristicile tipului de muncă în care este implicată o persoană; 

 durata și calitatea activităților diurne, de natură casnică și socială; 

 nivelul de sedentarism sau de implicare activă și sistematică într-o formă de 

practicare a activităților sportive; 

 obișnuințele culinare și dinamica alimentară zilnică; 

 calitatea și durata somnului.  

Analizarea menopauzei ne orientează atenția asupra faptului că această etapă 

fiziologică a femeilor poate fi definită ca o etapă de evoluție ce implică schimbări 

psihologice 81 . Pe de altă parte, menopauza tinde, de asemenea, să exacerbeze 

tulburările psihiatrice preexistente82. Interacțiunile dintre factorii psihologici și biologici 

determină reacțiile organismului la schimbările hormonale care au loc la menopauză83. 

Unele dintre simptome includ: anxietate, iritabilitate, tendințe depresive și dificultăți de 

concentrare. O mai pronunțată atitudine negativă față de menopauză poate fi corelată 

cu apariția unor simptome mai severe84. 

Starea de spirit este adesea primul indicator al perimenopauzei, incluzând depresia, 

anxietatea și scăderea libidoului, asociate cu o incidență tot mai mare a sindromului 

premenstrual în această perioadă 85 . Este posibil ca femeile care au manifestat 

întotdeauna o dispoziție plăcută să devină brusc mai apatice, iritate sau chiar triste. 

Același comportament poate apărea în perioada menopauzei86. 
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Depresia reduce capacitatea organismului de a se reface în urma bolilor și crește riscul 

de deces prematur - nu doar prin sinucidere, ci și prin boli aparent fără legătură cu 

acestea87. Cercetătorii care au studiat acest efect l-au asociat cu stresul, subliniind că 

evenimentele perturbatoare - și mai ales stresul pe termen lung - pot provoca depresie, 

anxietate și boli fizice88. Stresul pe termen lung, precum și depresia, par să provoace 

declanșarea mai devreme a menopauzei, în special la femeile care au luat 

antidepresive89. 

Tipul de personalitate și sexualitatea pot influența simptomele manifestate în timpul 

menopauzei. Femeile care sunt mai implicate într-o activitate profesională se 

caracterizează printr-o stare de sănătate mai bună. Femeile care desfășoară o activitate 

cu un nivel de stres mai ridicat sau cu o solicitare intelectuală crescută utilizează mai 

frecvent terapia de substituție hormonală90. 

Calitatea vieții femeii la postmenopauză este rezultatul unei serii de factori 

psihobiologici. În perioada climacterică91 80% dintre femei se plâng de existența unei 

simptomatologii deranjante de natură subiectivă, care adesea influențează negativ 

calității vieții92. 
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Figura 18 Factorii subiectivi influențați de transformările climacterice 

 

Aceste simptome climacterice acoperă un orizont larg, plecând de la cele de natură 

somatică până la disfuncții ale SNC (Sistemul Nervos Central). O listă scurtă a acestor 

modificări poate include: 

 factori somatici: schimbări metabolice, activitate cardiovasculară intensificată, 

sângerări vaginale neregulate, simptome urogenitale, uscăciune vaginală, 

osteoporoză și risc de fracturi osoase; 

 modificări ale sistemului nervos central (SNC): simptome vasomotorii, perturbări 

ale somnului, schimbări de dispoziție, migrene, disfuncții sexuale. 

 

Modificări ale sistemelor neuroendocrine și neurotransmițătoare, legate de scăderea 

estrogenului par să afecteze negativ bunăstarea psihofizică a femeilor și ar putea 

explica, cel puțin în parte, incidența crescută a tulburărilor psihice și neurologice în 

perioada postmenopauză, față de femeile aflate la vârsta fertilității. Acest grup de 

manifestări include alterări ale echilibrului psihologic reprezentat în primul rând de 

iritabilitate, instabilitate emoțională cu crize de plâns brusc, insomnie, oboseală, apatie. 

La pacienții deosebit de predispuși, aceste dezechilibre pot ezita în adevărate boli 

psihiatrice sau tulburări anxioase și sindrom depresiv93,94. 

Independent de patologiile asociate perioadei climacterice (ex. boala Alzheimer și boala 

Parkinson), există și un declin al funcțiilor cognitive ale femeii (modificări ale memoriei 

sau tulburări cognitive) legat de hipoestrogenism. Din cauza creșterii constante a 

procentului de persoane aflate la vârsta senectuții în procentul general al populației 

Globului, precum și numărul mare de femei care se confruntă cu perioade climaterice, 

este obligatoriu să se înțeleagă relevanța tranziției menopauzale și a perioadei 

postmenopauzale. Ambele contexte prezintă relevanță în înțelegerea modului de 

funcționare a corpului femeii și obținere a bunăstării bio-fiziologice și 

psihocomportamentale a femeilor din întreaga lume. 

Acest nou context poate genera un potențial impact negativ asupra calității generale a 

vieții lor, a familiei, a relațiilor și a activităților profesionale. 
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Îngrijirea femeilor în timpul tranziției climacterice implică mai mulți furnizori de servicii 

medicale care trebuie să monitorizeze și să promoveze activități sănătoase, strategii de 

prevenire și să prescrie compuși medicali sau alternativi în funcție de nevoile femeilor și 

de factorii de risc personali. În egală măsură, sistemul trebuie să furnizeze consiliere și 

soluții reale de oportunități de viață activă. Acest lucru se poate traduce prin 

democratizarea și accesibilizarea practicării exercițiilor fizice, asigurarea unui suport 

logistic sustenabil și crearea unor pârghii și strategii de turism activ, programe sportive 

adaptate și terapii ocupaționale centrate pe activități dinamice.  

Conceptul actual, la care subscriem, propune o abordare personalizată la 

particularitățile individuale, cu utilizarea unui set de cunoștințe și resurse inter și 

transdisciplinare din domeniul medicinei, al științei motricității umane precum și din 

perspectiva suportului psihosociologiei.  

 

DIMENSIUNI PSIHOLOGICE ÎN MANAGEMENTUL MENOPAUZEI 

Influența funcției endocrine asupra stării de spirit a femeii la menopauză continuă să fie 

dezbătută și cercetată. În timp ce multe femei sunt afectate la menopauză de depresie 

și anxietate, motivele pentru aceste tulburări de dispoziție nu pot fi atribuite doar 

condiției fiziologice determinate de menopauză. Influența factorilor psihologici, a stilului 

de viață, a imaginii corporale, a relațiilor interpersonale, a rolului și factorilor 

socioculturali în predicția nivelurilor de depresie și anxietate la menopauză nu pot fi 

ignorate. 

 

Factorii psihologici 

Depresia și menopauza 

În timp ce unii cercetători au constatat o incidență crescută a depresiei la femeile care 

au suferit o menopauză chirurgicală95,96, legăturile fiziologice între menopauza naturală 

și depresie nu sunt în mare parte susținute97,98. Teorii cu privire la modul în care 

schimbarea nivelului hormonal influențează starea de spirit la femeile aflate la 

menopauză continuă să fie în proces de dezbatere. 

Unii cercetători au raportat că simptomele psihologice, cum ar fi dispoziția depresivă, 

iritabilitatea și anxietatea, sunt resimțite mai sever la perimenopauză mai degrabă decât 

după menopauză99. S-a mai sugerat, totuși, că această creștere în intensitate este mai 

probabil resimțită în stadiul de perimenopauză la femeile care au trecut printr-o depresie 
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anterioară100. Alte cercetări101 au sugerat că femeile în tranziția de la perimenopauză la 

postmenopauză au experimentat, de asemenea, o creștere a tulburărilor de somn, 

inducând astfel o dispoziție generală negativă și anxietate.  

Se pare că cea mai consistentă legătură între menopauză și depresie este că tulburările 

depresive nu pot fi prezise doar de stadiul menopauzei. Dacă realizăm un rezumat la 

problematica tratată în aceste rânduri, putem prezenta o listă cu o serie de factori 

psihosociali ce pot anunța apariția stărilor depresive în relație cu menopauza102,103,104: 

- depresie anterioară; 

- comportament sedentar sau lipsa activităților sportive; 

- atitudine negativă față de menopauză și îmbătrânire; 

- experimentarea unor simptome mai severe ale menopauzei; 

- nivel ridicat de stres; 

- fumatul; 

- atitudini dificile în raport cu relațiile sau cu partenerul de viață; 

- apartenența la o clasă socioeconomică scăzută; 

- prezența perioadelor fără servici și șomajul. 

 

MĂSURI PRACTICE (depresie) 

- datorită naturii biopsihosociale a depresiei este necesară o abordare 

multidimensională; 

- femeile ce manifestă o formă uşoară de depresie pot beneficia de terapia de 

substituţie hormonală (eng. hormone replacement therapy (HRT), terapie 

cognitiv-comportamentală şi clasele de grup fitness sau activităţi motrice outdoor 

în grup; 

- în cazul depresiilor moderate până la cele severe sau clinice, se recomandă 

administrarea antidepresivelor împreună cu psihoterapie şi, eventual, HRT.; rolul 

vieţii active prin sport, activităţi fizice în natură şi expunerea sistematică la 

programe dinamice contribuie în mod evident la ameliorarea acestor stadii critice 

ale depresiei. 

 

Anxietatea și menopauza 

Anxietatea este resimțită de majoritatea oamenilor ca răspuns la situațiile diurne. Cu 

toate acestea, atunci când anxietatea atinge un nivel crescut de intensitate și este 

resimțită pe o perioadă îndelungată de timp, ea se suprapune cu viața de zi cu zi. În 
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acest moment, anxietatea devine o problemă. Conștientizarea acestui moment poate 

deveni o șansă în lupta pentru combaterea efectelor ei. Acest lucru se poate face prin 

tratament medical, asistență psihologică și înrolarea într-un program special de activități 

motrice. Anxietatea se poate manifesta prin diverse reacții fiziologice, atitudini 

comportamentale, sentimente și gânduri. 

 

 
Figura 19 Manifestări de natură anxioasă 

 

În timp ce mulți cercetători au investigat problematica depresiei în raport cu menopauza, 

efectele funcției endocrine asupra anxietății la femeia la menopauză sunt mai puțin 

cunoscute.  

Stadiul actual al cunoașterii ne oferă perspectiva faptului că anxietatea este legată mai 

probabil de forme sau simptome mai severe ale menopauzei. Femeile pot manifesta 

stări de anxietate datorate unor factori cum ar fi:  

 antecedente de tulburare de anxietate; 

 factori psihosociali: statutul relațional, problemele familiale, statutul 

socioeconomic și factorii legați de stilul activ de viață, cum ar fi atitudinea 

sedentară în raport cu exercițiile fizice.  

 

Factorii psihosociali 

Identificăm o suită de situații ce preced apariția și instalarea menopauzei și care 

influențează calitatea vieții pe durata acestei tranziții: 

 existența unui istoric de tulburări afective. 

Dacă o femeie a experimentat stări depresive în tinerețe este predispusă la aceleași 

tulburări psihocomportamentale și la menopauză: 

 atitudinea negativă față de menopauză și îmbătrânire. 
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Aversitatea, intoleranța, abordarea superficială și nerealistă, sau, pur și simplu, 

atitudinea negativă față de fenomenele îmbătrânirii manifestate în etapele anterioare ale 

vieții pot conduce la o intensificare a simptomelor psihologice și o rată a depresiei mai 

ridicată în etapa menopauzei: 

 evenimente de viață, personalitate și adaptare. 

Femeile care au experimentat momente neplăcute cu un nivel ridicat de intensitate, cum 

ar fi moartea prematură a unei persoane dragi, crize conjugale, divorțuri au obținut 

scoruri mari la testele de morbiditate psihologică105. Analizarea capacității de adaptare 

și tipul de personalitate deținut oferă elemente de predictibilitate a stărilor depresive sau 

anxioase: 

 stima de sine. 

Nivelurile scăzute ale încrederii în propriile posibilități și șanse, instabilitatea emoțională 

și autorespectul redus creează premisele tulburărilor psihologice din timpul menopauzei. 

Persoanele care manifestă un nivel ridicat al stimei de sine găsesc resursele necesare 

de a face față situațiilor limită întâlnite în viață. 

 

MĂSURI PRACTICE (anxietate) 

- identificarea prin conştientizare a nivelului de severitate a anxietăţii: 

suprapunerea simptomelor cu viaţa diurnă şi durata longitudinală a acestora; 

- realizarea unui jurnal în care să fie notat periodic modul de percepţie şi 

înţelegere a simptomelor se poate transforma într-un veritabil instrument de 

stabilire sau analiză a cauzelor simptomelor de anxietate; 

- HRT poate contribui la reducerea nivelului de anxietate prin diminuarea unor 

simptome cum ar fi bufeurile de căldură; 

- programele de relaxare dinamică, cum sunt programele de pilates, gimnastică 

energetică, Tai-Chi sau cele de relaxare statică de tip Yoga sau meditaţie.    

 

MĂSURI PRACTICE (factori psihosociali) 

 Scurt chestionar privind viaţa anterioară a femeilor: 

- experiențele anterioare privind depresia și anxietatea; 

- atitudinea lor față de menopauză și îmbătrânire; 

- orice evenimente negative din viață care le-ar putea cauza stres; 

- modul în care fac față problemelor; 

- cum se simt în ceea ce privește valoarea lor personală. 

 Căutați distorsiunile cognitive la pacienții dumneavoastră, cum ar fi: 

- suprageneralizarea; 

- minimalizarea succesului: 

- personalizarea vinovăției. 
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Efectele secundare ale menopauzei 

Aparent, dispozițiile negative și stările de anxietate sunt influențate mai mult de efectele 

secundare ale simptomelor menopauzei decât de statutul de menopauză. Femeile care 

experimentează efectele fiziologice ale menopauzei cum ar fi transpirațiile nocturne, le 

influențează semnificativ calitatea somnului iar senzațiile resimțite sunt cele de 

oboseală cronică și stări de letargie. Astfel de persoane cu perturbări de somn, bufeuri 

și transpirații nocturne raportează scoruri mari la evaluările depresive și psihiatrice. 

 

MĂSURI PRACTICE (efectele secundare ale menopauzei) 

 evaluează severitatea simptomelor menopauzei şi identifică legătura cauzală cu 

tulburările de dispoziţie. 

 

Probleme privind stilul de viață 

Femeile care sunt implicate activ și constant în practicarea unei activități sportive, nu 

fumează și au un consum moderat de alcool prezintă o dinamică psihocomportamentală 

stabilă și pozitivă. În antiteză, femeile sedentare raportează o scădere a stării generale 

de tonus psihofizic în pragul menopauzei. 

 

MĂSURI PRACTICE (stil de viaţă) 

 încurajarea unui comportament activ de viaţă; 

 înrolarea într-un program sistematic de practicare a unei activităţi sportive; 

 solicitaţi femeilor să evalueze practicile negative de sănătate din viața lor (ex. 

fumatul) și  apoi găsiți modalități de consiliere, terapie sau tratament adecvate 

sprijinirii schimbărilor pozitive din viaţa lor. 

 
Imaginea corpului (Body image) 

Deși cercetări substanțiale au fost orientate asupra studierii relației dintre nemulțumirea 

legată de propriul corp și stările depresive la femeile tinere106,107, din câte știm noi, 

puține studii (Jackson et al., 2014) a examinat în mod direct această relație la femeile 

adulte și nu a confundat nemulțumirea corporală cu TA (tulburări alimentare). Un număr 

de 405 femei afro-americane și caucaziene cu vârste cuprinse între 42 și 52 de ani au 

participat în cadrul unui studiu transversal de evaluare a imaginii corporale și a 

depresiei 108 . Rezultatele au indicat că femeile care au fost clasificate ca fiind 
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nemulțumite de corp au fost de două ori mai susceptibile de a raporta simptome de 

depresie, semnificative din punct de vedere clinic, în comparație cu femeile satisfăcute 

de corp. 

Se pare că o imagine negativă a corpului reprezintă o problemă pentru un procent al 

femeilor aflate în preajma menopauzei sau care au intrat deja în această fază. Multe 

dintre aceste femei prezintă nivele scăzute ale stimei de sine și întâmpină reale 

dificultăți în a deține controlul asupra vieții lor. 

 

 

MĂSURI PRACTICE (imagine corporală - body image) 

 dezvoltarea unei viziuni optimiste asupra tranziției către menopauză și 

acceptarea îmbătrânirii hormonale; 

 susţinerea importanţei stării de sănătate şi al nivelului optim de funţionalitate al 

corpului în detrimentul atenţiei faţă de o anumită greutate dorită sau anumiţi 

parametri somatici; 

 încurajarea practicării exerciţiului fizic sistematic, ca măsură de întărire a 

sănătăţii, independenţei funcţionale şi al tonului psihic. 

 

Relațiile interpersonale 

Relațiile cu partenerul 

Indiferent dacă femeile sunt într-o relație cu un partener sau dacă sunt singure, văduve 

sau divorțate, ele vor experimenta menopauza la un moment dat. Există încă neclarități 

dacă menopauza este influențată mai mult de sentimentele și calitatea relației unei 

femei cu partenerul sau de transformările hormonale din timpul tranziției la menopauză. 

Anumite cercetări arată o legătură între starea civilă și simptomele depresive. Într-un 

studiu109 din 2009 se arată că rezultatele modelului transversal pentru toate vârstele 

sugerează că femeile recăsătorite, separate/divorțate, văduve, niciodată căsătorite și 

cele care coabitează experimentează semnificativ mai multe simptome depresive decât 

femeile din prima căsătorie. De asemenea, pentru toate aceste grupuri cercetate, cu 

excepția celor care nu s-au căsătorit niciodată, aceste dezavantaje psihologice se 

adâncesc o dată cu trecerea timpului. 

 

Relația cu copiii 

Menopauza semnifică sfârșitul anilor de procreare ai unei femei și este adesea 

momentul în care în care propriii ei copii pot părăsi casa. Pentru unele femei care nu au 

avut copii, menopauza le semnalează că acest lucru nu mai este posibil, iar acest lucru 

poate contribui la o stare de depresie. 
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Dintre cercetările care au fost efectuate pe femei cu copii, există constatări 

inconsecvente în ceea ce privește impactul plecării copiilor de acasă. Unele studii 

sugerează existența unui impact emoțional-depresiv la femeile în cauză, alte studii nu 

susțin efectele semnificative al unor astfel de situații.  

În primii 5 ani de după menopauză, femeile sunt mai nemulțumite de relația pe care o 

au cu copiii lor și doresc să schimbe gradul de contact pe care îl au cu copiii lor. În 

perioada de postmenopauză, la circa 5 ani, femeile au fost mai mulțumite de relația cu 

copiii lor110. Copiii par să se întoarcă în cuib după ce au plecat, iar acest lucru poate 

avea, de asemenea, un impact asupra vieții femeii aflate la menopauză, ceea ce 

necesită cercetări suplimentare. 

Poate că menopauza le semnalează femeilor că au un rol diferit în viețile copiilor lor. 

După o anumită adaptare și cu adăugarea altor roluri, cum ar fi cel de bunic, este posibil 

ca femeile să fie mai mulțumite de relația pe care o au cu copiii lor. 

 

Relația cu prietenii / sprijin social 

Acele femei care sunt deprimate în perioada menopauzei pot fi acele femei care au mai 

puține prietene și mai puțin suport social. S-a constatat că acele femei care sunt 

integrate în diverse circuite sociale și desfășoară o viață socială proactivă, întâmpină 

menopauza cu predispoziții reduse de depresie. Un alt aspect particular îl reprezintă 

faptul că lipsa unui confident poate fi un factor predictiv al morbidității psihiatrice la 

postmenopauză. 

 

MĂSURI PRACTICE 

 întrebați femeile despre trecutul lor relațional, mediul familial și statutul relaţiilor 

sociale;  

 întrebați femeile ce/cum se simt în raport cu: 

- partenerul (dacă există unul); 

- copiii (dacă există); 

- prieteni. 

 este important de identificat dacă femeile care se află în faţa unor schimbări ale 

stării civile se confruntă cu stări de suferință și își fac griji cu privire la problemele 

partenerului lor pot genera un risc crescut de depresie. 

 

Influențele socio-culturale 

Rol 

Rolul pe care femeile îl au în viața lor în momentul în care trec prin tranziția 

menopauzală poate afecta nivelul lor de funcționare psihologică. Ca parte a importanței 

înțelegerii întregii experiențe de menopauză pentru femei, ar părea adecvat pentru 
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specialiști să petreacă timp în evaluarea rolurilor pe care femeile le au în viața lor în 

această perioadă și cum se simt ele în legătură cu aceste roluri. Despre impactul rolului 

deținut de femeile care experimentează menopauza prematură, informațiile sunt într-un 

stadiu incipient de fundamentare științifică.  

 

Factorii sociali 

S-a constatat că clasa socială din care face parte o femeie poate influența modul în 

care se raportează la o atitudine prezumtivă de depresie. Femeile aflate într-o clasă 

socială inferioară, prezintă predispoziții depresive și stări de anxietate mai accentuate 

decât statutul de menopauză. 

Mai degrabă decât statutul de menopauză, șomajul a fost, de asemenea, găsit ca fiind 

un predictor al unor niveluri mai ridicate de anxietate. Interesant este faptul că nivelul de 

educație nu este considerat un predictor precis al dispozițiilor negative111. 

 

MĂSURI PRACTICE 

 întrebați femeile despre: 

- rolurile pe care le au în viața lor; 

- dacă sunt mulțumite de aceste roluri. 

 încurajați-le să caute noi roluri și să încerce ceva ce și-au dorit dintotdeauna: 

- să se înscrie la un curs de formare a unor abilităţi pe care şi le doresc; 

- să presteze muncă de voluntariat; 

- să accepte provocări de genul urcarea pe un vârf de munte, mersul cu bicicleta 

etc. 

 evaluarea mediul social al femeii în cauză aflată la menopauză; 

 întrebați despre tradiţiile culturale şi cutumele mediului social şi demografic din 

care provine femeia și despre modul în care acestea ar putea să o influențeze; 

 experiența personală a menopauzei. 

 

 

Cultura 

Influența culturii asupra experienței menopauzei este un fapt real. Problematica este 

una extinsă, iar pentru noi important este să cunoaștem efectele pe care cultura le 

poate avea asupra modului cum poate fi interpretată menopauza, în special în ceea ce 

privește starea de spirit. În timp ce femeile din unele culturi pot prelua roluri mai 

apreciate după menopauză, de exemplu, în țările în curs de dezvoltare, alte culturi pot 

devaloriza contribuția socială a femeilor aflate la postmenopauză. Atitudinile unei 

anumite culturi față de creșterea copiilor, de exemplu, va afecta o femeie atunci când 

copiii ei pleacă de acasă și nu mai trebuie să îndeplinească rolul de mamă. Dacă 
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societatea pune un mare accent pe rolul de îngrijitor al femeii, atunci aceasta poate fi 

considerată neimportantă și nesemnificativă atunci când copiii pleacă de acasă. 
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Evoluția nivelului de degradare a arhitecturii osoase este o consecință a stilului de viață 

desfășurat pe întreg parcursul ei. De la etapa copilăriei infante, trecând prin toate 

celelalte etape cronologice ale vieții, adoptarea unui stil activ de viață și expunerea 

sistematică la o formă de practicare a exercițiului fizic, contribuie semnificativ la 

prevenția timpurie a efectelor osteopenice și osteoporotice. 

Eficacitatea programelor comunitare de sănătate publică în scopul prevenirii 

osteoporozei este determinată de reușita eforturilor de modificare a conduitei 

comportamentale și de susținerea unui aport optim de calciu. Studiile112,113,114 arată că 

această modificare comportamentală vizează în principal angrenarea într-un program 

de exerciții ce folosesc propria greutate corporală. Acest lucru reprezintă o premisă 

uriașă în formarea capacității de independență funcțională, contribuind astfel 

semnificativ la rezolvarea sarcinilor casnice și crearea unei mobilități sociale sustenabile 

pentru seniori.  

Un stil de viață care implică 115  nu neapărat intensitatea cât mai ales frecvența 

participării la activități fizice diurne, la locul de muncă sau acasă precum și la activități 

specializate în acest sens cum sunt cele de terapie prin mișcare, programele de 

agrement activ și practicarea sistematică a unui sport, constituie un cadru prealabil 

esențial în procesul de menținere a sănătății oaselor. În acest sens, putem afirma că 

activitatea fizică intervine prin trei componente de bază asupra influențării 

comportamentului actorului social (biologică, psihologică și socială) și, evident, trei 

finalități: dezvoltarea fizică și armonioasă a organismului, realizarea echilibrului 

psihofizic și integrarea socială a individului. Astfel, activitățile motrice organizate în mod 

științific au obiective clare și ușor de îndeplinit, iar prin practicarea lor se creează un 

suport pentru desfășurarea în bune condiții a activității individului, la toate vârstele sale. 

Multe studii care au analizat implicarea seniorilor în activitățile sportive au evidențiat 

reliefarea factorilor de natură psihologică, cum ar fi motivația, puterea voinței, 

autoreglarea, schema corporală etc., dar și variabile de natură socio-culturală și 

demografică, referitoare la vârstă, gen, status socio-economic, stereotipurile sau valorile. 

Toate aceste aspecte generale prezentate succint în paragrafele anterioare susțin de 

fapt un concept relativ nou și extrem de actual – îmbătrânirea activă.  
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Conceptul de îmbătrânire activă nu este unul foarte vechi. El a fost adus în lumina 

reflectoarelor datorită efectelor civilizației moderne. Dacă până în urmă cu 150-200 de 

ani oamenii erau obligați să aibă un ritm dinamic de viață. Aceștia se deplasau mult pe 

jos, erau implicați în diverse munci fizice și chiar desfășurau activități primare precum 

vânatul, pescuitul sau munci agricole manuale doar pentru a supraviețui. Revoluția 

industrială din sec XIX și mai ales progresul tehnologic și infomațional din sec XX și XXI 

au creat noi modele comportamentale de viață și, în consecință, noi maladii macro-

sociale: sedentarismul, supraalimentația și stresul profesional. Acest nou context de 

viață a început să genereze modele de comportament nemaiîntâlnite în istoria 

umanității. Pentru a putea preîntâmpina, reduce sau chiar combate aceste fenomene s-

au impus abordări speciale și bine țintite. Aceste noi abordări, de fapt, fac trimitere la 

vechile comportamente motrice active. Readuc în atenția societății importanța 

mijloacelor simple de locomoție, de renunțare la utilizarea permanentă a unui surogat 

pentru munca fizică. De fapt asistăm la un manifest pentru reîntoarcerea la unele valori 

simple ale vieții.   

Dacă cercetările avansate în științele medicale au generat permanent soluții 

medicamentoase de prevenire și tratare a unor boli, ele nu au putut substitui niciodată 

efectele multidirecționale și profunde ale unei vieți active, consecință a expunerii la 

exercițiu fizic și activități dinamice voluntare. S-a conturat o nouă axiomă izvorâtă din 

dinamica societății contemporane: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru că această noțiune este greu de delimitat, dorința noastră este aceea de a o 

interpreta din perspectiva specifică demersului nostru dată de relația: 

Dacă adaugi ani vieţii tale nu înseamnă neapărat că adaugi viaţă anilor tăi 

Această nouă axiomă 
se constituie într-o 
dovadă profundă a 
sustenabilităţii vieţii pe 
care o avem toţi şi care 
se traduce prin 
conturarea unui nou 
concept  
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Calitatea vieții 



66 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 70. Relația factorială între osteoporoză și calitatea vieții 

 

La o analiză a procesuluiu de îmbătrânire din perspectiva concepției actuale, ne 

orientăm atenția asupra ideii că efectul de încetinire a îmbătrânirii are o strânsă legătură 

cu menținerea unei anumite robusteți a corpului. Această noțiune semnifică o anumită 

capacitate funcțională și motrică superioară a organismului ce are o legătură puternic 

cauzală cu expunerea constantă la practicarea unei anumite forme a exercițiului fizic. 

Veștile bune continuă prin faptul că o serie de rezultate ale unor cercetări116,117,118 nu 

sugerează că îmbătrânirea nu este inevitabil un proces cumulativ și neîntrerupt de 

degradare. Dimpotrivă, aceste studii lansează ideea adaptării organismului ce poate 

combate teoria selecției naturale susținută de biologii evoluționiști119,120. Devreme ce 

acest declin se oprește sau este încetinit se poate afirma că îmbătrânirea intră într-o 

etapă de adaptare care poate fi tradusă printr-o stabilizare relativă a funcționalității 

fiziologice și a performanțelor motrice la un nivel scăzut de degradare. A priori putem 

afirma că nu există o barieră, un moment ferm delimitat dincolo de care îmbătrânirea 

accelerată, degradarea semnificativă a calității vieții și, în final, moartea pot deveni 

realități incontrolabile. 

Osteoporoza este responsabilă pentru generarea unor efecte profunde și diversificate 

care, cumulat sau individual, contribuie semnificativ la deteriorarea calității vieții 

contemporane. Dintre principalele efecte ale osteoporozei amintim: 

 

Aspecte privind activitatea socială a seniorilor: 

- Scăderea stimei de sine și transferul efectelor ei asupra celor din jur; 

- Socializare scăzută care determină apariția efectelor psihologice; 
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- Aport scăzut la deciziile societății, din perspectiva experienței seniorilor. 

 

Influența osteoporozei asupra psihicului: 

- Depresie - scăderea activității fizice poate duce la pierderea independenței și 

izolare; 

- Anxietate - pierderea mobilității, a forței, adăugată fricii de fracturi adaugă risc de 

accidentare; 

- Dependență emoțională - starea psihică fragilă poate limita capacitatea de a 

gestiona problemele de sănătate și proiectarea responsabilității spre alte 

persoane.   

 

Aspecte privind funcționalitatea fizică: 

- Risc crescut de fractură; 

- Diminuarea capacității fizice și a randamentului în activitățile zilnice; 

- Scăderea forței musculare, a capacității de prindere a obiectelor, de sprijin; 

- Scăderea gradului de independență fizică; 

- Iradierea durerii, cu creșterea intensității; 

- Dureri de spate sau de gât; 

- Scăderea în înălțime. 

 

Ca urmare a analizei de mai sus, afirmăm că există o asociere pozitivă între exercițiul 

fizic și viața activă ca modalități de realizare a unei calități superioare a vieții și 

combaterea efectelor osteoporozei. Această relație este una complexă și 

multidirecțională. O analiză completă este greu de realizat și relativ inutilă din 

perspectiva dinamicii accelerate a tuturor variabilelor luate în considerare.  

O sistematizare valabilă în acest moment asupra conexiunilor pozitive între exercițiul 

fizic și finalitățile pozitive în procesul de profilaxie al osteoporozei include următoarele 

beneficii: 

 

 

 

 
 dezvoltare fizică armonioasă; 

 întreținerea și perfecționarea funcției cardiace și respiratorii; 

 optimizarea activității organelor interne și ale aparatelor organismului; 

 stimularea regenerării osoase; 

 controlul greutății și al compoziției corporale; 

 profilaxia obezității; 

 recuperare funcțională și corectare postural; 

Beneficii fizice 
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 creșterea indicilor de tonicitate musculară și întărirea articulațiilor și ligamentelor. 

 

 

 
 dezvoltarea aptitudinilor condiționale (forță, viteză, rezistență), a capacității 

coordinative (capacitatea de orientare spațio-temporală, capacitatea de echilibru, 

capacitatea de combinare și cuplare a mișcărilor), a mobilității articulare și a 

supleței musculare precum și dezvoltarea aptitudinilor psihice; 

 formarea unei baze motrice generale pentru practicarea unei palete largi de 

activități de fitness și sport de timp liber; 

 formarea priceperilor și deprinderilor specifice pe ramuri, discipline și probe 

sportive. 

 

 

 

 capacitarea subiecților cu un volum de abilități practice și fizice necesare 

participării cu succes la diverse activități diurne și profesionale; 

 formarea unui potențial ridicat de muncă și rezistență la factorii moderni de stres. 

 

 

 

 

 

 creșterea rezistenței organismului la influențele factorilor negativi de mediu; 

 posibilitatea adaptării rapide la condiții variate de muncă profesională și casnică; 

 lărgirea orizontului de accesare a activităților de timp liber; 

 autonomie ergonomică și mobilitate socială; 

 ameliorarea memoriei specializate (motrice) și concentrării pe sarcină specifică. 

 

 

 

 

 dezvoltarea atenției și înțelegerii conținuturilor cognitive transmise; 

 dezvoltarea inteligenței mortice; 

 dezvoltarea unor paliere ale gândirii precum anticiparea, analiză-decizie, adaptare, 

rapiditate, intuiție; 

 reglarea dinamicii emoționale prin expunerea repetată la contexte sportive variate; 

 echilibrarea dinamicii comportamentale, autoreglarea atitudinală în raport cu 

situații conflictuale sau dificile variate și întărirea încrederii în resursele proprii; 

Beneficii motrice 

Beneficii psihodinamice 

Beneficii sociale  

Beneficii utilitare  
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 stimularea interesului indivizilor pentru practicarea sistematică a exercițiului fizic și 

formarea capacității de practicare independentă a acestora; 

 lărgirea orizontului de cunoaștere, prin însușirea unui sistem de valori și norme 

necesare practicării exercițiilor fizice; 

 crearea motivației durabile pentru practicarea exercițiilor fizice (mijloace ale 

fitness-ului pentru sănătate); 

 formarea unui comportament moral pozitiv (altruism, fair-play, camaraderie, 

prietenie). 

 

Organismul uman este o mașinărie extrem de complexă și cu multe aspecte încă 

necunoscute sau parțial cunoscute. Înțelegerea problematicii complexe a osteoporozei 

ne va ajuta să luăm cele mai bune măsuri în combaterea efectelor negative 

reprezentate de implicațiile profunde asupra sanogenezei, a calității vieții, asupra 

aspectelor sociodinamice, psiho-comportamentale și relaționale. Comportamentul pro-

activ și responsabil, constituie premisele unei îmbătrâniri sănătoase și a unei vieți 

împlinite. 
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Poziţia iniţială: Culcat, picioarele îndoite, depărtate o lăţime de uneri şi sprijinite pe sol pe 
toată talpa; braţele lateral sprijinite pe sol pentru stabilizarea corpului 
Descriere: Ridicarea lentă a bazinului prin impulsia picioarelor în sol  
De evitat 
- ridicarea exagerată a bazinului 
- lucrul cu balans şi execuţia necontrolată 
- impulsia prea puternică a braţelor în sol (braţele ajută doar lastabilizare) 
Dozare 
Iniţiere 
8-10 rep * 2-3 serii  
Intermediar 
10-12 rep * 3-4 serii 
Avansat 
12-16 rep * 3-4 serii 70% 
Variante 

1. întinderea unui picior simultan cu ridicarea bazinului 
2. fixarea unei benzi în jurul bazinului: ridicarea bazinului şi învingerea rezistenţei benzii 

elastice  
Indicaţii metodice operaţionale  
- picioarele rămân paralele pe toată durata execuţiei 
- atenţia şi controlul se orientează asupra impulsiei picioarelor în sol şi activarea gluteilor 

 

 

 

PORTOFOLIU DE EXERCIȚII 

Următoarele exerciții pot fi un bun punct de plecare pentru a preveni efectele secundare 

ale menopauzei și osteoporozei. 

 

EXERCIȚII CU GREUTĂȚI 
 
RIDICĂRI DE BAZIN 

Poziție inițială                                                      Mișcare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 



82 

 

 

 

 

 

Poziţia iniţială: Din poziţia pe genunchi cu mâinile sprijinite pe o suprafaţă mai înaltă 
(bancă, ladă de fitness, scaun); braţele întinde şi depărtate la alegerea instructorului 
Descriere: Îndoirea lentă a braţelor până pieptul atinge uşor marginea suprafeţei de sprijin, 
revenire la p.i. 
De evitat 
- îndoirea bruscă a braţelor 
- lovirea pieptului de margine 
- lucrul cu balansul bazinului 
Dozare 
Iniţiere 
6-8 rep * 2-3 serii 
Intermediar 
8-10 rep * 3-4 serii 
Avansat 
12-14 rep * 3-4 serii 
Variante 

1. P.i. este cu picioarele întinse sprijinite cu pingeaua pe sol: mişcarea braţelor este 
aceeaşi 

2. P.i. se realizeazcu sprijinul genunchilor şi a mâinilor pe sol: mişcarea braţelor este 
aceeaşi 

Indicaţii metodice operaţionale  
- întinderea braţelor se realizează lent şi controlat, cu atenţie asupra controlării mişcării pe 

toată traiectoria pozitivă şi negativă 
- utilizarea mingilor medicinale sau a discurilor oferă mai multă siguranţă în execuţie prin 

stabilizarea superioară a umărului şi controlul superior al dinamicii mişcării 

 

FLOTĂRI MODIFICATE 

Poziție inițială                                                      Mișcare 
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Poziţia iniţială: Stând depărtat, braţele îndoite cu mâinile la piept (cu gantere în mâini) 
Descriere: Îndoirea genunchilor şi revenire la poziţia iniţială. În acest exerciţiu este implicată 
musculatura  anterioară şi posterioară a coapselor, musculatura gambelor şi gluteii. 
De evitat 
- Ridicarea călcâielor de pe sol 
- Proiecţia genunchiului să nu depăşească vârful labei piciorului 
Dozare 
Iniţiere 

8 repetări 
Intermediar 
 2 x 8 repetări  
Avansat 
3 x 8 repetări 
Variante 

1. Squat cu o bandă elastică aşezată la nivelul coapselor  
2. Squat cu un baston ţinut cu ambele mâini, de capete apucat 

Indicaţii metodice 
- Proiecţia genunchilor nu trebuie să depăşească vârful labei piciorului  
- Greutatea să fie repartizată egal pe ambele picioare, iar spatele trebuie să fie drept 

 

 

GENUFLEXIUNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziție inițială                                                      Mișcare 
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Poziţie iniţială: Pe genunchi, sprijin înainte pe mâini 
Descriere: Balansul unui picior înapoi simultan cu ducerea braţului opus înainte. Exerciţiul 
implică musculatura posterioară a coapsei, fesierii şi musculatura abdomenului 
De evitat 
- Extensia trunchiului la nivel lombar 

- Distribuirea greutăţii inegal 

- Extensia capului 

Dozare 

Iniţiere: 6 repetări / picior 

Intermediar: 8 repetări / picior 

Avansat: 10 repetări / picior 

Variante 
1. Piciorul activ poate fi îndoit în timpul balansului 
2. Balansul piciorului cu o bandă aşezată la nivelul genunchilor 
3. Exerciţiul se poate efectua cu greutate la picior sau braţ 

Indicaţii metodice 
- Spatele trebuie să fie drept (fără extensie la nivel lombar) 
- Braţul şi piciorul ridicat să fie paralele cu solul 

BALANSUL  PICIORULUI  DIN POZIŢIA PE GENUNCHI 
 

Poziție inițială                                                      Mișcare 
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Poziţia iniţială: Culcat dorsal cu picioarele îndoite şi sprijinite pe sol, mâinile la ceafă 
Descriere: Ridicarea omoplaţilor simultan cu ridicarea picioarelor de pe sol cu activarea 
musculaturii abdominale 
De evitat  

- Ridicarea omoplaţilor înaintea acţiunii picioarelor sau a picioarelor înaintea omoplaţilor 

- Apropierea coatelor. 

Dozare 
Iniţiere 
6 repetări  
Intermediar 
8 – 10 repetări  
Avansat 
12 repetări 
Variante 

1. Crunch cu gantere în mâini 
2. Crunch cu un baston ţinut în mâini (de capete apucat) 
3. Crunch cu braţele încrucişate la piept 

Indicaţii metodice 
- Bărbia nu trebuie să fie în piept  

- Coatele nu trebuie să se apropie 

- Omoplaţii şi picioarele se ridică simultan, nu alternativ. 

 

ABDOMENE CLASICE 
                              

Poziție inițială                                                      Mișcare 
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Poziţia iniţială: Culcat, picioarele îndoite şi sprijinite pe sol pe toată talpa, braţele lateral 
îndoite jumătate cu antebraţele orientate în sus; ganterele sunt ţinute în mâini 
Descriere: Ridicarea lentă a ganterelor şi apropierea lor deasupra pieptului; la revenire 
coatele ating uşor solul 
De evitat 
- lucrul pe o bancă care oferă suport doar spatelui iar coatele coboară sub planul orizontal în 

poziţia iniţială 
- lucrul cu greutăţi mari care nu pot fi controlate 
Dozare 
Iniţiere 
6-8 rep * 2-3 serii 50% 1RM 
Intermediar 
8-10 rep * 2-4 serii 60-65% 1RM 
Avansat 
10-12 rep * 3-4 serii 70% 1RM 
Variante 

1.  în locul ganterelor se poate folosi o minge medicinală cu greutate variabilă sau un 
disc cu greutate 

Indicaţii metodice operaţionale  
- întinderea braţelor se realizează lent şi controlat, cu atenţie asupra controlării mişcării pe 

toată traiectoria pozitivă şi negativă 
- utilizarea mingilor medicinale sau a discurilor oferă mai multă siguranţă în execuţie prin 

stabilizarea superioară a umărului şi controlul superior al dinamicii mişcării 
 

EXERCIŢII CU OBIECTE PORTATIVE CU ÎNGREUIERE 
 
RIDICAREA GANTERELOR DEASUPRA PIEPTULUI DIN CULCAT 

 

 Poziție inițială                                                      Mișcare 
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Poziţia iniţială: Stând, braţele întinse pe lângă trunchi, ganterele în mâini 
Descriere: Fandare înapoi cu îndoirea genunchiului; simultan se execută flexia braţelor cu 
gantere. 
De evitat 
- executarea fandării spre înainte în etapele iniţiale sau dacă persoana în cauză prezintă un 

control deficitar al echilibrului dinamic 

- executarea unei fandări prea lungi 
- depărtarea coatelor de trunchi  
Dozare 
Iniţiere 
6-8 rep * 2-3 serii 50% 1RM 
Intermediar 
8-10 rep * 2-4 serii 60-65% 1RM 
Avansat 
10-12 rep * 3-4 serii 70% 1RM 
Variante 

1. executarea îndoirii braţelor cu gantere la finalul fandării 
2. executarea îndoirii braţelor cu gantere la revenire în poziţia iniţială 

Indicaţii metodice operaţionale  
- pentru siguranţa controlului dinamic al corpului, piciorul care execută fandarea înapoi 

trebuie să aibă coapsa la verticală în momentul flexiei totale (când genunchiul atinge uşor 
solul) 

 

FANDĂRI CU FLEXIA BRAŢELOR CU GANTERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Poziție inițială                                                      Mișcare 
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Poziţia iniţială: Din aşezat pe un scaun (ladă de fitnes, bancă), picioarele sprijinite pe sol la 
un unghi de 90°, cu brațele pe lângă corp, ganterele în mâini 
Descriere: Ridicarea laterală a braţelor până la orizontală 
De evitat 
- ridicarea braţelor dincolo de nivelul umerilor 
- curbarea regiunii lombare pe durata ridicării greutăţilor 
- picioarele îndoite la un unghi mai mic sau mai mare de 90° 
- lovirea ganterelor de şolduri la revenire 
Dozare 
Iniţiere 
6-8 rep * 2-3 serii 50% 1RM 
Intermediar 
8-10 rep * 2-4 serii 60-65% 1RM 
Avansat 
10-12 rep * 3-4 serii 70% 1RM 
Variante 

1. acelaşi exerciţiu executat din poziţia stând 
2. acelaşi exerciţiu executat din aşezat cu sprijinul spatelui pe un spătar / perete 

Indicaţii metodice operaţionale  
- braţele se menţin uşor îndoite din articulaţia cotului 
- se evită balansul la iniţierea ridicării  

 

RIDICAREA GREUTĂŢILOR LATERAL DIN AŞEZAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziție inițială                                                      Mișcare 
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Poziţia iniţială: Stând diagonal înapoia stepper-ului, mâinile pe şolduri 
Descriere: Pas înainte cu piciorul stâng pe step şi ridicarea piciorului drept îndoit înainte. 
Exerciţiul implică musculatura picioarelor şi musculatura de postură 
De evitat 
- Răsucirea piciorului din articulaţia coxo-femurală  
- Rotunjirea spatelui 
- Aplecarea capului înainte 
Dozare 
Iniţiere 
8 repetări / picior 
Intermediar 
12 repetări / picior 
Avansat 
16 repetări / picior  
Variante 

1. Knee-up cu ducerea braţelor de jos, prin înainte sus 
2. Knee-up cu greutăţi la nivelul gleznei 
3. Knee-up fără coborârea piciorului de bază de pe stepper 

Indicaţii metodice 
- Piciorul activ trebuie să fie pe direcţia corectă 
- Spatele trebuie să fie drept 
- Capul nu trebuie să se aplece înainte  
-  

RIDICĂRI DE GENUNCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Poziție inițială  Poziție intermediară                        Mișcare 
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Poziţia iniţială: Stând pe stepper (transversal), braţele jos cu 2 greutăţi în mâini 
Descriere: Pas lateral cu piciorul stâng / drept pe sol în fandare laterală simultan cu îndoirea 
braţelor, cu mâinile la piept. Exerciţiul implică musculatura picioarelor, fesierii şi musculatura 
braţelor 
De evitat 
- Răsucirea piciorului activ din articulaţia coxo-femurală 
- Proiecţia genunchiului să nu depăşească vârful piciorului  
- Rotunjirea spatelui 
- Aplecarea capului înainte 
Dozare 
Iniţiere 
8 repetări / picior 
Intermediar 
10 repetări / picior 
Avansat 
12 repetări / picior  
Variante 

1. Lunge lateral fără greutăţi 
2. Lunge lateral cu greutăţi la nivelul gleznelor 

Indicaţii metodice 
- Piciorul activ trebuie să fie pe direcţia corectă 
- Spatele trebuie să fie drept 
- Capul nu trebuie să se aplece înainte  
- Proiecţia genunchiului să fie perpendiculară pe sol 

 

FANDĂRI LATERALE 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziție inițială                                                      Mișcare  
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Poziţia iniţială: Stând pe stepper (longitudinal), braţele jos cu 2 greutăţi în mâini 
Descriere: Pas înapoi cu piciorul stâng / drept pe sol în fandare înainte simultan cu îndoirea 
braţelor, cu mâinile la piept. Exerciţiul implică musculatura picioarelor, fesierii şi musculatura 
braţelor  
De evitat 
- Răsucirea piciorului activ din articulaţia coxo-femurală 
- Proiecţia genunchiului să nu depăşească vârful piciorului  
- Rotunjirea spatelui 
- Aplecarea capului înainte 
Dozare 
Iniţiere 
8 repetări / picior 
Intermediar 
10 repetări / picior 
Avansat: 
12 repetări / picior  
Variante 

1. Lunge înainte fără greutăţi în mâini 
2. Lunge înainte cu greutăţi la nivelul gleznelor 

Indicaţii metodice 
- Picioarele trebuie să fie pe direcţia corectă 
- Spatele trebuie să fie drept 
- Capul nu trebuie să se aplece înainte  
- Proiecţia genunchiului să fie perpendiculară pe sol 

FANDĂRI ÎNAPOI 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziție inițială                                                      Mișcare  
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Poziţia iniţială: Culcat dorsal 
Descriere: ducerea unui picior îndoit la piept (ţinut cu ambele mâini de genunchi), celălalt 
picior menţinându-se întins la 20-30° faţă de sol. Exerciţiul implică musculatura membrelor 
inferioare şi musculatura abdomenului.  
De evitat  
- Răsucirea piciorului îndoit din articulaţia coxo-femurală 
- Ridicarea bazinului de pe sol 
Dozare 
Iniţiere 
 20 secunde / picior  
Intermediar 
30 secunde / picior 
Avansat 
40 secunde / picior 
Variante 

1. Piciorul liber (care este întins) poate fi sprijinit pe sol sau ridicat la diferite grade faţă 
de sol 

2. Piciorul liber poate fi îndoit cu talpa pe sol 
3. Piciorul care se duce spre piept poate fi întins, ţinut cu ambele mâini  

Indicaţii metodice 
- Piciorul ridicat trebuie dus pe direcţia corectă, fără a se răsuci din articulaţia şoldului 
- Trunchiul să nu fie în extensie şi nici lipit de sol, ci într-o poziţie neutră 
- Capul nu trebuie să se ridice de pe sol. 
 
 

CULCAT DORSAL CU UN PICIOR ÎNDOIT LA PIEPT 
 

 Poziție inițială                                                     Poziție finală 
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Poziţia iniţială: Aşezat cu picioarele apropiate 
Descriere: din P.I. se execută o depărtare a genunchilor spre lateral în poziţia aşezat 
depărtat, cu picioarele îndoite şi sprijinite talpă în talpă; genunchii sunt duşi cât mai aproape 
de sol iar mâinile împing uşor genunchii spre sol. Exerciţiul vizează mobilitatea coxo-femurală 
şi implică muşchii adductori ai coapsei şi muşchiul pectineu.  
De evitat  
- Rotunjirea spatelui 
- Aplecarea capului înainte 
- Coborârea unui genunchi mai mult decât celălalt  
Dozare 
Iniţiere 

20 secunde / picior  
Intermediar 
30 secunde / picior 
Avansat 
40 secunde / picior 
Variante 

1. Acelaşi exerciţiu poate fi executat cu sprijin înapoi pe mâini 
2. Acelaşi exerciţiu poate fi executat cu apucarea gleznelor cu mâinile 

Indicaţii metodice 
- Piciorul ridicat trebuie dus pe direcţia corectă, fără a se răsuci din articulaţia şoldului 
- Trunchiul să nu fie în extensie şi nici lipit de sol, ci într-o poziţie neutră 
- Capul nu trebuie să se ridice de pe sol 
 

POZIȚIA TURCEASCĂ 

 Poziție inițială                                                     Poziție finală 
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Poziţia iniţială: Culcat dorsal, picioarele îndoite şi sprijinite pe sol, braţele pe lângă corp se 
sprijină pe sol 
Descriere: se întinde lent un picior iar mâinile apucă glezna (sau genunchiul) şi trage uşor de 
picior spre trunchi. Exerciţiul implică musculatura posterioară a coapsei, a gambei şi gluteii. 
De evitat  
- Îndoirea piciorului ridicat 
- Ridicarea bazinului de pe sol 
- Aplecarea capului înainte 
- Răsucirea piciorului din articulaţia coxo-femurală  
Dozare 
Iniţiere 
20 secunde /picior  
Intermediar 
30 secunde /picior 
Avansat 
40 secunde /picior 
Variante 

1. Acelaşi exerciţiu poate fi executat cu piciorul liber întins 
2. Piciorul ridicat poate fi susţinut cu o coardă sau bandă 
3. Piciorul ridicat este menţinut fără să fie apucat cu mâinile  

Indicaţii metodice 
- Piciorul ridicat să fie pe direcţia corectă 
- Bazinul nu trebuie să se ridice de pe sol 
- Capul trebuie să fie pe sol. 

 

DIN CULCAT DORSAL, ÎNTINDEREA UNUI PICIOR ŞI APUCAREA SA DE GLEZNĂ 

Poziție inițială                                                     Poziție finală 
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Poziţia iniţială: Culcat, un picior îndoit, celălalt întins şi fixat cu banda elastică la nivelul 
gleznei 
Descriere: Îndoirea piciorului cu ducerea genunchiului la piept 
De evitat 
- execuţia violentă/bruscă a mişcării sau execuţia mişcării în viteză 
- curbarea coloanei lombare în faza de îndoire a genunchiului 
- Dozare 
Iniţiere 
8-10 rep * 2-3 serii (banda cu rezistenţă minimă) 
Intermediar 
8-10 rep * 2-4 serii (banda cu rezistenţă medie) 
Avansat 
10-12 rep * 3-4 serii (banda cu rezistenţă ridicată) 
Variante 

1. Din stând, banda fixată la nivelul gleznelor: ridicarea unui genunchi la piept 
2. Aceeaşi P.I.: ridicarea înainte a piciorului întins  
3. Din culcat, banda elastică fixată la ambele glezne: îndoirea alternativă a picioarelor 

Indicaţii metodice operaţionale  
- se evită balansul, mişcarea fiind iniţiată de musculatura profundă a şoldului (muşchiul ilio-

psoas) 
- la exerciţiile din stând se recomandă efectuarea mişcării fără bandă în etapa de iniţiere 

 

EXERCIȚII CU BENZI DE REZISTENȚĂ 
 
EXERCIŢIU PENTRU FLEXORII ŞOLDULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poziție inițială                                                      Mișcare  
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Poziţia iniţială: Aşezat pe o bancă, banda fixată în jurul coapselor chiar deasupra 
genunchilor; picioarele apropiate  
Descriere: depărtarea picoarelor  
De evitat 
- lăsarea corpului pe spate 
- depărtarea asimetrică a picioarelor 
- utilizarea unor benzi cu rezistenţă prea mare faţă de posibilităţile individuale de lucru, ceea 

ce conduce la execuţia precară sau greşită a mişcării 
Dozare 
Iniţiere 
8-10 rep * 2-3 serii (banda cu rezistenţă minimă) 
Intermediar 
8-10 rep * 2-4 serii (banda cu rezistenţă medie) 
Avansat 
10-12 rep * 3-4 serii (banda cu rezistenţă ridicată) 
Variante 

1. din stând cu o mână fixată pe baston, banda fixată în jurul gleznelor: ridicarea laterală 
a piciorului 

Indicaţii metodice operaţionale  
- angajarea musculaturii trunchiului în menţinerea stabilităţii generale a corpului 
- revenirea este activă: segmentul implicat în mişcare realizează o contracţie musculară de 

cedare 
-  

EXERCIŢII PENTRU MUSCULATURA ABDUCTOARE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poziție inițială                                                      Mișcare 
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Poziţia iniţială: Din stând uşor depărtat; o bandă elastică este fixată la glezna piciorului din 
interior (piciorul dinspre punctul de fixare) 
Descriere: Încrucişarea piciorului activ prin înaintea piciorului suport  
De evitat 
- îndoirea laterală a corpului pentru o aparentă compensare a efortului 
- efectuarea mişcării cu balans 
- relaxarea musculaturii la revenire 
Dozare 
Iniţiere 
8-10 rep * 2-3 serii (banda cu rezistenţă minimă) 
Intermediar 
8-10 rep * 2-4 serii (banda cu rezistenţă medie) 
Avansat 
10-12 rep * 3-4 serii (banda cu rezistenţă ridicată) 
Variante 

1. Din aşezat, cu picioarele depărtate la o lăţime de umeri, banda fixată la nivelul 
genunchiului: apropierea piciorului activ  

Indicaţii metodice operaţionale  
- păstrarea piciorului în poziţie neutră (se evită rotarea externă sau internă) 

- mişcarea este activă şi controlată şi la revenire (contracţie de cedare) 
-  

EXERCITII PENTRU MUSCULATURA ADUCTOARE 
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Poziţia iniţială: Stând faţă în faţă, braţul stâng pe umărul partenerului, mâna dreaptă pe şold 
Descriere: Ridicarea piciorului drept îndoit cu vârful la genunchiul piciorului de bază. Exerciţiul 
vizează echilibru static şi implică musculatura de postură. 
De evitat  
- Rotunjirea spatelui 
- Aplecarea capului înainte 
- Îndoirea piciorului de bază  
Dozare 
Iniţiere: 30 secunde / picior 
Intermediar: 40 secunde / picior 
Avansat: 50 secunde / picior  
Variante 

1. Ridicarea piciorului cu o bandă aşezată la nivelul gleznelor  
2. Ridicarea piciorului cu greutate la nivelul gleznei  

Indicaţii metodice 
- Spatele trebuie să fie drept 
- Capul nu trebuie să se aplece înainte  
- Piciorul de bază să fie întins 

 

EXERCIȚII ÎN PERECHE 
FLEXORII ȘOLDULUI 
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Poziţia iniţială: Stând faţă în faţă, de antebraţe apucat 
Descriere: Îndoirea genunchilor şi revenire la poziţia iniţială. Exerciţiul implică musculatura 
braţelor, picioarelor şi gluteii. 
De evitat 
- Ridicarea călcâielor de pe sol 
- Proiecţia genunchiului să nu depăşească vârful labei piciorului 
- Îndoirea braţelor 
Dozare 
- Iniţiere: 8 repetări 
- Intermediar: 12 repetări  
- Avansat: 15 repetări 
Variante 

1. Squat cu o bandă elastică aşezată la nivelul coapselor  
Indicaţii metodice 
- Proiecţia genunchilor nu trebuie să depăşească vârful labei piciorului  
- Greutatea să fie repartizată egal pe ambele picioare, iar spatele trebuie să fie drept 
- Braţele trebuie să fie întinse 

GENUFLEXIUNI CU PARTENER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poziție inițială                                                      Mișcare  
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Poziţia iniţială: Stând depărtat pe placa de echilibru, cu sprijin pe baston. Pentru siguranţă, 
executanta este susţinută şi de partener. 
Descriere: Menţinerea poziţiei. Exerciţiul implică musculatura picioarelor şi musculatura de 
postură. 
De evitat  

- Rotunjirea spatelui 

- Aplecarea capului înainte 

Dozare 
Iniţiere 
3 x 10 secunde  
Intermediar 
3 x 20 secunde 
Avansat 
3 x 30 secunde 
Variante 

1. Exerciţiul se poate efectua doar cu ajutorul partenerului, fără sprijin pe baston. 

Indicaţii metodice 

- Spatele trebuie să fie drept 

- Capul nu trebuie să se aplece înainte  

 

 GENUFLEXIUNI CU PARTENER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

Poziție inițială 
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Poziţia iniţială: Stând depărtat o lăţime de umeri, cu faţa la punctele de fixare ale 
dispozitivului; corpul înclinat înapoi, cu mâinile agăţate de mânerele dispozitivului, braţele 
întinse 
Descriere: Tracţiunea braţelor cu trecerea corpului în poziţia verticală 
De evitat 
- sprijinirea picioarelor pe sol într-o poziţie prea avansată, astfel greutatea suportată de braţe 

poate fi prea mare şi execuţia îngreunată sau chiar imposibil de executat 
Dozare 
Iniţiere 
8-10 rep * 2-3 serii (numai cu greutatea corpului) 
Intermediar 
12-15 rep * 2-3 serii (numai cu greutatea corpului) 
8-12 rep * 2-3 serii (cu o centură de greutate suplimentară) (60-65% 1RM)  
Avansat 
12-15 rep * 2-3 serii (cu o centură de greutate suplimentară) (70% 1RM)  
Indicaţii metodice operaţionale   
- se evită întinderea bruscă a braţelor la finalul fazei negative (de revenire la poziţia iniţială) 
- se recomandă lucrul cu picioarele întinse-blocate numai dacă nu există dureri în zona 

lombară 
- în faza de tracţiune, coatele se deplasează pe lângă corp 

 

EXERCIȚII CU CABLURI 
 
TRAGEREA BRAȚELOR 

 
Poziție inițială                                                      Mișcare  
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Poziţia iniţială: Stând depărtat două lăţimi de umeri; faţa la punctele de fixare ale 
dispozitivului, braţele întinse 
Descriere: genuflexiuni 
Dozare 
Iniţiere 
8-10 rep * 2-3 serii (numai cu greutatea corpului) 
Intermediar 
12-15 rep * 2-3 serii (numai cu greutatea corpului) 
8-12 rep * 2-3 serii (cu o centură de greutate suplimentară) (60-65% 1RM)  
Avansat 

12-15 rep * 2-3 serii (cu o centură de greutate suplimentară) (70% 1RM)  
Variante 
1. cu menţinerea poziţiei de genuflexiune 2-4 secunde la fiecare repetare executarea 

genuflexiunii cu o amplitudine foarte redusă; cursa mişcării fiind foarte redusă, muşchiul se 
află permanent în tensiune stimulându-se rezistenţa musculară 

Indicaţii metodice operaţionale 
- picioarele se depărtează la o lăţime suficientă încât să ofere stabilitate dinamică 

corpului 
- se evită ducerea bazinului înainte la finalul fazei de revenire la poziţia iniţială şi 

ducerea bazinului mult înapoi la finalul fazei pozitive de executare a genuflexiunii 
 

GENUFLEXIUNE LA CABLURI 
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Poziţia iniţială: Aşezat pe un gym ball, picioarele apropiate, mâinile sprijinite pe gym ball 
Descriere: extensia alternativă a picioarelor, vârful piciorului în flexie dorsală. Exerciţiul 
implică musculatura anterioară a coapsei 
De evitat  
- Aplecarea trunchiului înainte sau înapoi 
- Aplecarea capului înainte 
- Extensia bruscă a piciorului  
Dozare 
Iniţiere 
8 repetări / picior * 2-3 serii 
Intermediar 
10 repetări / picior * 2-3 serii cu utilizarea unui manşon cu îngreuiere fixat la gleznă (50-
60%1RM) 
Avansat 
12 repetări / picior * 2-3 serii cu utilizarea unui manşon cu îngreuiere fixat la gleznă (65-
70%1RM) 
Variante 

1. Extensia piciorului din aşezat pe gym ball, cu braţele menţinute lateral 
2. Extensia piciorului din aşezat pe gym ball, cu braţele menţinute lateral şi gantere în 

mâini 
3. Extensia piciorului din aşezat pe gym ball cu greutăţi la picioare 

Indicaţii metodice 
- Menţinerea spatelui drept pe tot parcursul exerciţiului 
- Musculatura abdomenului încordată 
- Piciorul care nu efectuează extensia să fie sprijinit pe sol. 
 

EXERCIȚII TIP PILATES 
 

EXTENSII ALE PICIOARELOR PE MINGEA DE GIMNASTICĂ  
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Poziţia iniţială: Culcat dorsal, picioarele sprijinite pe minge la nivelul gambelor, posterior 
Descriere: ridicarea bazinului şi revenire la poziţia iniţială. Exerciţiul implică musculatura 
posterioară a membrelor inferioare şi musculatura bazinului. 
De evitat  
- Extensia coloanei la nivel lombar 
- Îndoirea genunchilor 
- Depărtarea picioarelor  
Dozare 
Iniţiere 
6 repetări  
Intermediar 
8 repetări  
Avansat 
10 repetări  
Variante 

1. Ridicarea bazinului, picioarele îndoite sprijinite pe gym ball 
2. Ridicarea bazinului, menţinere 4 timpi/secunde şi revenire la poziţia iniţială  
3. Ridicarea bazinului concomitent cu ridicarea unui picior  

Indicaţii metodice 
- Picioarele trebuie să fie întinse şi încordate pe gym ball 
- Capul trebuie să rămână pe sol  
- Braţele sunt întinse pe lângă corp 
-  

RIDICARI DE BAZIN 
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Opțiunea 1 
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Poziţia iniţială: Culcat facial pe gym ball la nivelul bazinului, sprijin înainte pe mâini; 
picioarele apropiate şi întinse pe sol 
Descriere:  Balansul alternativ al picioarelor. Exerciţiul implică musculatura posterioară a 
membrelor inferioare şi gluteii. 
De evitat 

- Răsucirea piciorului activ din articulaţia coxo-femurală 

- Îndoirea picioarelor 
- Ridicarea bazinului de pe gym ball  
Dozare 
Iniţiere 
6 repetări / picior 
Intermediar 
8 repetări / picior 
Avansat 
10 repetări / picior  
Variante 

1. Balansul piciorului îndoit înapoi 
2. Ridicarea ambelor picioare de pe sol 
3. Ridicarea ambelor picioare îndoite de pe sol  

Indicaţii metodice 

- Braţele sunt întinse şi încordate  

- Piciorul de bază nu se ridică de pe sol  
- Capul  nu este aplecat înainte sau înapoi, ci în continuarea coloanei vertebrale 
 

BALANSUL PICIOARELOR 
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Poziţia iniţială: Culcat facial, sprijin pe antebraţe, trunchiul în extensie 
Descriere: Ridicarea lentă a trunchiului, sprijin pe antebraţe. Exerciţiul vizează mobilitatea şi 
întărirea coloanei vertebrale în plan posterior şi implică/întinde  musculatura pieptului, umerilor 
şi abdomenului. 
De evitat  
- Aplecarea capului înainte 
- Depărtarea picioarelor 
- Ridicarea umerilor  
Dozare 
Iniţiere 

20 secunde  
Intermediar 
30 secunde 
Avansat 
40 secunde 
Variante 

1. Extensia trunchiului cu sprijin pe antebraţe şi un picior îndoit 
2. Extensia trunchiului cu sprijin pe mâini  

Indicaţii metodice 
- Umerii trebuie presaţi cât de mult posibil în jos şi înapoi 

- Partea superioară a trunchiului trebuie să fie ridicată 

- Pieptul deschis / înainte. 

EXERCIȚII TIP YOGA 
 

 POZIȚIA SFINXULUI 
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 Poziţia iniţială: Culcat dorsal, picioarele depărtate şi îndoite cu tălpile pe sol, bazinul ridicat 
la poziţia maximă, braţele pe lângă corp. 
Descriere: Ridicarea lentă a bazinului. Exerciţiul implică musculatura bazinului şi membrelor 
inferioare. 
De evitat  
- Extensia coloanei vertebrale  
- Aplecarea capului înainte şi ducerea bărbiei în piept 
- Răsucirea vârfurilor picioarelor spre interior sau exterior  
Dozare 
Iniţiere 
20 secunde  
Intermediar 
30 secunde 
Avansat 
40 secunde 
Variante 

1. Bridge pose cu picioarele apropiate 

2. Bridge pose cu picioarele apropiate şi călcâiele ridicate de pe sol 

3. Bridge pose cu o bandă aşezată deasupra genunchilor  

Indicaţii metodice 

- Vârful picioarelor trebuie să fie pe aceeaşi linie cu genunchii 

- Bărbia nu se duce în piept 

- Braţele sunt întinse şi încordate pe sol 

 

 PODUL 
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Poziţia iniţială: Stând pe un picior, celălalt picior îndoit cu talpa aşezată pe coapsa piciorului 
de susţinere (genunchiul lateral), braţele sus palmă în palmă 
Descriere: Menţinerea poziţiei. Exerciţiul implică musculatura de postură 
De evitat  

- Aplecarea trunchiului înainte 

- Îndoirea piciorului de bază 

- Ducerea genunchiului spre înainte  
Dozare 
Iniţiere 
20 secunde  
Intermediar 
30 secunde 
Avansat 
40 secunde 
Variante 

1. Tree pose cu braţele îndoite, mâinile la piept, palmă în palmă 

2. Tree pose cu ridicare pe vârful piciorului de bază  

Indicaţii metodice 
- Spatele trebuie să fie drept 
- Musculatura abdomenului încordată 
- Genunchiul piciorului îndoit trebuie să fie lateral 
- Piciorul de bază trebuie să fie întins 
 

 

POZIȚIA COPACULUI 
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Poziţia iniţială: Fandat înainte, braţele întinse sus 
Descriere: menţinerea poziţiei. Exerciţiul implică musculatura membrelor inferioare, a 
fesierilor şi abdomenului  
De evitat 

- Extensia braţelor 

- Răsucirea spre exterior a piciorului dinapoi din articulaţia coxo-femurală 

- Îndoirea piciorului dinapoi  
Dozare 
Iniţiere 
10 secunde  
Intermediar 
20 secunde 
Avansat 
30 secunde 
Variante 

1. Warrior pose 1cu piciorul dinapoi sprijinit pe vârf 

2. Warrior pose 1 cu aplecarea trunchiului şi braţelor înainte (braţele, trunchiul şi 

piciorul dinapoi trebuie să fie pe aceeaşi linie) 

3. Warrior pose 1 cu un braţ sus (acelaşi braţ cu piciorul care este îndoit), celălalt 

sprijinit pe coapsa piciorului dinapoi 

Indicaţii metodice 

- Capul nu se apleacă înapoi 

- Braţele nu se duc în extensie 

- Abdomenul este încordat 
- Genunchiul să nu depăşească vârful piciorului. 
 

POZIȚIA RĂZBOINICULUI 1 
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Poziţia iniţială: Fandat înainte, răsucirea trunchiului 90º spre stânga, astfel încât umerii, 
şoldurile şi picioarele să fie în acelaşi plan 
Descriere: ducerea braţelor lateral, răsucirea capului spre dreapta (dacă fandarea este pe 
piciorul drept) şi menţinerea poziţiei. Exerciţiul implică musculatura membrelor inferioare, 
fesierii şi musculatura abdomenului. 
De evitat  
- Aplecarea trunchiului înainte 
- Genunchiul piciorului îndoit să nu depăşească vârful piciorului  
Dozare 
Iniţiere 
10 secunde  
Intermediar 
20 secunde 
Avansat 
30 secunde 
Variante 

1. Warrior 2 pose cu mâna sprijinită pe perete 
2. Warrior 2 pose cu spatele sprijinit pe perete  

Indicaţii metodice 
- Capul nu se apleacă înapoi 
- Braţele nu se duc în extensie 
- Abdomenul este încordat 
- Genunchiul să nu depăşească vârful piciorului 
 

POZIȚIA RĂZBOINICULUI 2 
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Poziţia iniţială: Stând  
Descriere: ridicarea unui picior îndoit înainte cu sprijinul acestuia la nivelul genunchiului 
piciorului de bază. Simultan cu ridicarea piciorului, braţele se duc lateral şi se menţine poziţia. 
Exerciţiul implică musculatura picioarelor şi musculatura de postură. 
De evitat 
- Îndoirea piciorului de bază  
- Rotunjirea spatelui 
- Aplecarea capului înainte 
Dozare 
Iniţiere 
3 x 10 secunde / picior 
Intermediar 
3 x 20 secunde / picior 
Avansat 
3 x 30 secunde / picior 
Variante 

1. Exerciţiul se poate efectua cu sprijin la perete sau scara fixă 
2. Stând pe vârful piciorului de bază cu sprijin la perete sau scară fixă 

Indicaţii metodice 
- Spatele trebuie să fie drept 
- Capul nu trebuie să se aplece înainte  
- Piciorul de bază să fie întins 
-  

EXERCIȚII DE PILATES 
 

STÂND PE UN PICIOR 
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Poziţia iniţială: Stând  
Descriere: ridicarea unui picior îndoit înapoi şi prinderea vârfului piciorului cu mâna de 
aceeaşi parte.  Simultan cu ridicarea piciorului, braţul opus piciorului activ se ridică sus şi se 
menţine poziţia. Exerciţiul implică musculatura picioarelor şi musculatura de postură. 
De evitat 
- Îndoirea piciorului de bază  
- Rotunjirea spatelui 
- Aplecarea capului înainte 
Dozare 
Iniţiere 
3 x 10 secunde / picior 
Intermediar 
3 x 20 secunde / picior 
Avansat 
3 x 30 secunde / picior 
Variante 

1. Exerciţiul se poate efectua cu sprijin la perete sau scara fixă 
2. Stând pe vârful piciorului de bază cu sprijin la perete sau scară fixă 

Indicaţii metodice 
- Spatele trebuie să fie drept 
- Capul nu trebuie să se aplece înainte  
- Piciorul de bază să fie întins 
 

EXERCIȚIUL FLAMINGO 
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