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Abstract 
 Due to the fact that the improvement of life quality in elderly persons is very well-known 

goal in modern societies, we chose to include some elderly persons into a project that was aimed at 

that particular situation. The project, “Adapting Physical Activities to Elderly Persons” is 

currently being carried out, and this paper presents a part of its results. 
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1. I�TRODUCERE 
1.1. Cosideraţii generale privind persoanele  de vârsta a III -a 

Fiecare stat protejează drepturile şi libertăţile cetăţenilor săi de vârsta a III-a, în funcţie de 
realităţile şi particularităţile sale economice, sociale, culturale. Au apărut preocupări majore atât ale 
statelor cât şi ale organizaţiilor pentru protecţia multilaterală a populaţiei de vârsta a III-a, precum şi 
aderarea la un corp comun de norme. Conform OMS vârsta a III-a este împărţită în: vârstnic - 65-74 
ani, bătrân - 75-90 ani şi longeviv - peste 90 de ani. 
Evoluţia piramidei vârstelor în toate ţările arată o evidentă tendinţă de creştere a vârstei a III-a. La 
începutul secolului al XX-lea, în ţările civilizate la 25 de indivizi, unul era peste 65 de ani (raport de 
1:25), în 1996 raportul fiind de 1:9 iar astăzi se estimează a fi 1:7.  După datele OMS, populaţia de 
65+ este în lume de circa 350 de milioane, iar cea prognozată pentru anul 2025 va depăşi 800 de 
milioane. 

În România conform recensământului din 1991, 10,7% erau persoane de 65+. Populaţia 
peste 65 de ani a crescut de la 2.413.623 (10,3%) în 1990, ajungând în România anului 2002 să 
reprezinte 13,6% (3.049.882) dintre care 1.264.349 bărbaţi şi 1.785.533 femei. În total populaţia 
peste 60 de ani, reprezintă 19,4%. [1,2,3] 
             În ce priveşte morbiditatea în ţara noastră, populaţia de 60+ prezintă circa două boli de 
persoana, din care jumătate sunt boli ale aparatului circulator (cardiopatii ischemice, hipertensiune 
arterială, boli cerebro-vasculare). Dacă în România în anul 2000, 12% din totalul dizabilităţilor sunt 
de natură mentală+neurologică, predicţia pentru anul 2020 este îngrijorătoare: 20%. Adăugăm 
informaţia potrivit căreia din populaţia de 60+, aproximativ 75% prezintă tulburări de auz şi 80% 
prezintă tulburări de vedere, 22% având tulburările combinate (auz+văz). Autonomia persoanelor 
de 75+ se situează în jurul a 30% din totalul celor din această grupă de vârstă, iar principala 
suferinţă s-a dovedit a fi lipsa vieţii sociale cu care erau obişnuiţi, deteriorarea relaţiilor de familie, 
lipsa de afecţiune şi în final marginalizarea.[4] 



 
 
 
STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ                              ANUL V, NR. 3 (18), SEPTEMBRIE 2009 
 

 169

În judeţul Bihor dintr-un total al populaţiei de 603.143, persoanele de peste 60 de ani sunt 
115.492, adică 19.15%, iar populaţia de 65+ este de 12% din totalul judeţului. Proporţia persoanelor 
peste 60 de ani din Oradea este 15% - aproximativ 30.979 din 206527 persoane.[5] 

Încadrarea persoanelor de vârsta a III-a din municipiul Oradea în categorii de dependenţă şi 
semidependenţă este următoarea:  

- numărul total de bărbaţi cu handicap este de 739, dintre care în gr. 1 – 433, gr. 2 – 304 şi 
gr. 3- 2 persoane 
            - numărul total de femei cu handicap este de 1275, dintre care în gr. 1– 568, gr. 2– 704 şi gr. 
3– 3 persoane. 
             În municipiul Oradea, sunt instituţionalizaţi permanent aproximativ 200 de persoane în cele 
trei case de bătrâni, iar aproximativ 100 sunt instituţionalizaţi în centre de zi.   
 Toate aceste date statistice, precum şi faptul că România prin cadrele didactice de la 
specializarea kinetoterapie din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Oradea, au participat 
la proiectul european THENAPA II, ne-au făcut să propunem un proiect către CNCSIS, care are ca 
şi temă Activităţile Motrice Adaptate (AMA) la persoanele de vârsta a III –a, proiect care este în 
curs de desfăşurare. [6,7,8,9] 
 Asociaţia europeana a AMA o defineşte ca fiind un domeniu interdisciplinar, care caută 
identificarea şi soluţionarea diferenţelor individuale în activitatea fizică.  Aceasta impune o 
acceptare a diferenţelor individuale, militează pentru creşterea accesului la o viaţă activă şi sportivă 
şi promovează inovarea şi cooperarea dintre serviciile care o asigură. 

În cadrul AMA intră o serie de activităţi majore a căror perturbare pot să ducă la dependenţa 
funcţională. Aceste activităţi sunt: autoîngrijirea, perturbări în desfăşurarea unor activităţi manuale, 
mersul, văzul, auzul, vorbitul, respiraţia, activităţi lucrative. AMA se bazează pe adaptarea 
exerciţiilor, activităţii fizice la condiţiile şi posibilităţile individului. AMA se adresează: 1. 
persoanelor cu dizabilităţi (motorii, senzoriale, intelectuale); 2. persoanelor cu boli cronice 
(afecţiuni cardiovasculare, reumatism, afecţiuni respiratorii-astm, epilepsie, afecţiuni musculare, 
etc); 3. pensionari (de vârstă, de boală).  

Din punct de vedere al activităţilor fizice aceste grupuri sunt unite de doi factori: 
1. dificultatea de a participa la activităţi fizice prin cluburi şi asociaţii sportive; 
2. componenta automotivantă a activităţii fizice - de o pronunţată importanţă pentru viaţă. 
Pentru atingerea scopului final, de creştere a calităţii vieţii, AMA la vârsta a III-a urmăreşte: 

creşterea capacităţii fizice, creşterea fitness-ului, creşterea încrederii în sine, creşterea plăcerii 
pentru activitatea fizică. În cadrul AMA persoanele de vârsta a III-a trebuie să găsească un loc 
unde: să fie înţeleşi şi respectaţi; să se simtă în siguranţă în timp ce componentele motorii, 
senzoriale şi afective sunt stimulate/activate; comunicarea verbală şi non-verbală să ducă la adaptări 
specifice a sensurilor comunicării; să se îmbunătăţească capacităţile motorii şi intelectuale; 
activităţile să aibă drept finalizare socializarea şi reducerea dependenţei. 

 
2. METODE DE CERCETARE 
2.1. Date privind proiectul 

• Titlul: Activităţile Motrice Adaptate la persoanele de vârsta a III –a; 
• Contract: CNCSIS – 496/2006; 
• Perioada de desfăşurare: 2006 – 2008 
• Scopul proiectului: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor de vârsta a III-a prin utilizarea 

AMA. 
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Tabel nr. 1. Obiectivele şi activităţile propuse pentru realizarea proiectului 
 
Obiective            Activităţi prevăzute 
Studierea comparativă a 
bibliografiei de specialitate, 
referitoare la AMA la vârsta a III-
a 

Identificarea surselor documentare 
Procurarea materialelor documentare 
Modalităţi privind informarea prealabilă a echipei 

Studierea comparativă a 
problematicii AMA la vârsta a 
III-a pe plan european şi în 
România 

Realizarea unor mobilităţi în specialitate (în ţară şi străinătate) 
Întâlniri de lucru lunare sub forma de mese rotunde 

Cercetarea posibilităţii 
implementării mijloacelor AMA 
potenţialilor subiecţi; Selectarea 
subiecţilor prin intermediul 
instituţiilor partenere 

Elaborarea şi aplicarea unui chestionar care va aprecia participarea 
persoanelor la AMA 
Trierea subiecţilor în funcţie de starea de sănătate 
Stabilirea grupelor de lucru ţintă 

Studiere eficienţei mijloacelor 
AMA şi a metodologiei de lucru 
în vederea creşterii calităţii vieţii 
şi a nivelului motric 

Evaluarea medicală, funcţională şi psihică 
Analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării 
Comunicarea acestora în cadrul unor sesiuni ştiinţifice, conferinţe 
(naţionale şi internaţionale) 

Studierea locului şi rolului 
mijloacelor AMA privind 
sporirea calităţii vieţii persoanelor 
implicate în proiect 

Evaluarea componentelor specifice calităţii vieţii în urma aplicării 
mijloacelor AMA 
Analiza şi interpretarea datelor preliminare privind calitatea vieţii 
Actualizarea cercetării în funcţie de rezultatele obţinute 
Comunicarea rezultatelor cercetării preliminare în cadrul THENAPA II 
(în Europa) 

Monitorizarea implementării 
AMA la diferite categorii de 
vârsta a III-a 

Aplicarea activităţilor motrice propuse (pe tot parcursul anului) 
Urmărirea permanentă a indicatorilor privind calitatea vieţii  celor 
implicaţi în proiect 

Diseminarea rezultatelor 
intermediare ale cercetării în 
diferite centre universitare cu 
participarea studenţilor din 
domeniile cultură fizică şi sport, 
asistenţă socială şi medicală 

Realizarea unor materiale documentare specifice 
Întocmirea şi realizarea unui CD şi prezentări power point pentru 
prezentarea proiectului şi eficienţei AMA la vârsta a III-a 
Mese rotunde realizate cu specialişti din centre universitare din 
Romania şi străinătate 
Sensibilizarea forurilor decizionale şi a factorilor responsabili la nivel 
local şi naţional asupra importanţei AMA în incluziunea persoanelor 
de vârsta a III-a 
Realizarea unei publicaţii care să cuprindă prezentarea cercetarii 

Valorificarea rezultatelor 
cercetării, elaborarea şi redactarea 
raportului de cercetare 

Evaluarea finală, analiza şi interpretarea  rezultatelor cercetării 
Dezbateri pe tema rezultatelor obţinute cu specialişti şi asociaţii 
profesional ştiinţifice care au preocupări privind problematica vârstei a 
III-a 
Comunicarea rezultatelor cercetării în cadrul unei Conferinţe Ştiintifice 
Internaţionale pe tema AMA la vârsta a III-a 
Elaborarea şi publicarea unei monografii privind AMA la vârsta a III-a 

Înfiinţarea unui Centru de 
Resurse cu specific AMA pentru 
vârsta a III-a 

Inventarierea mijloacelor fixe, surselor de finanţare existente şi 
potenţiale, posibilităţilor de dezvoltare a proiectului 
Dotarea cu materiale necesare şi aranjarea spaţiilor cu destinaţie AMA 
Selectarea şi instruirea personalului care va asigura funcţionarea 
centrului 
Consilierea celor care doresc să desfăşoare AMA la vârsta a III-a în 
alte localităţi din ţară 
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2.2. Scurtă prezentare a proiectului 
Pentru realizarea cercetării, am colaborat cu mai multe fundaţii şi centre de bătrâni din 

municipiul Oradea şi anume: Fundaţia Grijă de Bunici, THENAPA, As. Qigong, AGB pentru 
Terapii Complementare,  FUKO, ANPH, FR a Sportului pentru toţi, ASCO, Direcţia de Sănătate 
Publică Bihor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Bihor, Asociaţia Nevăzătorilor, CS Veterani 
Oradea, Ortoprofil, Theranova, Asociaţia Femeilor Bihor.  

Au fost aplicate două chestionare pentru a stabili care este nivelul la care se află persoanele 
luate în studiu în ceea ce priveşte calitatea vieţii. Astfel, în vederea stabilirii grupurilor de lucru am 
realizat un chestionar (Baecke modificat – activităţi domestice) care a fost aplicat în 4 centre de 
ocrotire a persoanelor de vârsta a III-a. Rezultatele acestui chestionar au fost prezentate în cadrul 
celui de-al IV – lea Congres European de Educaţie Fizică şi Sport desfăşurat la Bratislava în 
perioada 29 – 31 august 2007. 

Cel de-al doilea chestionar este realizat de Medical Outcomes Study şi are 36 de itemi  (SF-
36), cuprinzând întrebări care se referă strict la calitatea vieţii. 

De asemenea, în prezent, pentru a completa datele referitoare la calitatea vieţii, se realizează 
o evaluare stomatologică a persoanelor care au intrat în studiu, precum şi o evaluare a acuităţii 
auditive.  

În afară de datele referitoare la calitatea vieţii, s-a realizat şi o evaluare kinetică a pacienţilor 
luaţi în studiu la care am luat în considerare: 
• Date generale: vârstă, sex, frecvenţa cardiacă de repaus, greutatea, înălţimea, perimetrul 
abdominal, perimetru şolduri; 
• Valori respiratorii:  perimetrul toracic în inspir, perimetrul toracic în expir, valoarea spirometrică; 
• Tipul obezităţii (acolo unde este cazul); 
• Testul Romberg; 
• Evaluarea segmentară: cap/gât, umeri/omoplaţi; membre superioare (cot, pumn, mână), coloană 
vertebrală (vedere din profil şi din spate), torace/abdomen, bazin/articulaţia coxo – femurală, 
membre inferioare (genunchi, gleznă); 
• Limitarea mişcărilor funcţionale pentru anumite activităţi (încălţat, pieptănat, îmbrăcat tren 
inferior, îmbrăcat tren superior, spălat pe dinţi, toaletă intimă după folosirea wc-ului, spălat pe 
corp); 
• Evaluarea mersului: pe teren plat, pe teren denivelat, pe scări, tip de mers (normal sau asistat). 
  

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
3.1. Rezultatele evaluării funcţionale iniţiale 

În studiu au fost luate în evidenţă 84 de persoane dintre care 44 de sex masculin şi 38 de sex 
feminin. În proiectul nostru, atât datorită speranţei de viaţă de la noi din ţară care este de 71 de ani, 
cât şi vârstei mai scăzute de pensionare de vârstă, precum şi a faptului că o parte dintre persoanele 
care frecventează centrele cu care colaborăm sunt pensionare de boală, am acceptat persoane de 60+ 
(şi în limita posibilităţilor şi a celor cu vârstă mai scăzută), deşi după cum arătam mai sus, din punct 
de vedere strict, doar cei de 65+ intră în categoria persoanelor de vârsta a III-a. 
 
Tabel nr. 2. Repartiţia pe vârste a persoanelor cuprinse în studiu 
Bărbaţi    Femei    
<50 ani 50-60 ani 60-70 ani >70 ani <50 ani 50-60 ani 60-70 ani >70 ani 
0 12 14 18 1 10 12 15 
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Fig. 1. Repartiţia pe vârstă a 

pacienţilor de sex masculin
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Fig. 2. Repartiţia pe vârstă a 

pacienţilor de sex feminin
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Tabel nr. 3. Valorile testărilor respiratorii şi a perimetrelor abdominale şi şoldurilor [10] 
 

Media valorilor Bărbaţi Femei 
P.T. în inspir 116,96 cm 105,63 cm 
P.T. în expir 112,96 cm 102,56 cm 
Diferenţa între perimetre 4 cm 3,07 cm 
Valoarea spirometrică 2770 ml 1783,33 ml 
P. abdominal 109,59 cm 107,07 cm 
P. şodurilor 111,75 cm 113,23 cm 
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Fig. 3. Media valorilor perimetrelor toracice (inspir şi expir)
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Tabel nr. 4. Rezultatele evaluării activităţilor funcţionale [11] 
 

Activităţi funcţionale Mod de 
realizare 

Bărbaţi Femei 
�r. Procent �r. Procent 

Încălţat Uşor 30 68,18% 25 65,78% 
Dificil 11 25%  8 21,05% 
Foarte dificil  2  4,54%  4 10,52% 
Imposibil  1  2,27%  1  2,63% 

Pieptănat Uşor 41 93,18% 31 81,57% 
Dificil  3  6,81%  5 13,15% 
Foarte dificil  0  0%  2  5,26% 
Imposibil 0  0%  0  0% 

Îmbrăcat tren inferior 
 

Uşor 30 68,18% 29 76,31% 
Dificil 12 27,27%  5 13,15% 
Foarte dificil  2  4,54%  3  7,89% 
Imposibil  0  0%  1  2,63% 
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Îmbrăcat tren superior 
 

Uşor 38 86,36% 28 73,68% 
Dificil  5 11,36%  6 15,78% 
Foarte dificil  1  2,27%  3  7,89% 
Imposibil  0  0%  1  2,63% 

Spălat pe dinţi 
 

Uşor 42 95,45% 37 97,37% 
Dificil  2  4,54%  1  2,63% 
Foarte dificil  0  0%  0  0% 
Imposibil  0  0%  0  0% 

Toaleta intimă după 
folosirea wc-ului 

Uşor 41 93,18% 31 81,57% 
Dificil  2  4,54%  5 13,15% 
Foarte dificil  0  0%  2  5,26% 
Imposibil  1  2,27%  0  0% 

Spălat pe corp Uşor 37 84,09% 29 76,31% 
Dificil  6 13,63%  6 15,78% 
Foarte dificil  0  0%  2  5,26% 
Imposibil  1  2,27%  1  2,63% 
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Tabel nr. 5. Rezultatele evaluării mersului [12,13] 
 

Sex Depalsare Teren plat Teren denivelat Scări 
      

Masculin Normală 36 81,81% 24 54,54% 16 36,36% 
Deficitară 8 18,18% 17 38,63% 15 34,09% 
Imposibilă 0   0% 3   6,81% 2   4,54% 

Feminin Normală 26 68,42% 23 60,52% 22 57,89% 
Deficitară 7 18,42% 9 23,68% 9 23,68% 
Imposibilă 5 13,15% 6 15,78% 7 18,42% 
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În ceea ce priveşte evaluarea segmentară, s-au observat limitări de mobilitate la aproape toşi 

pacienţii şi pe majoritatea segmentelor, cu preponderenţă la coloana vertebrală şi membrele 
inferioare, ca diagnostice secundare preponderând spondilozele, cifozele, lordozele, coxartrozele, 
gonartrozele, dar şi artroze la nivelul mâinii şi degetelor. 
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Concluzii 
În prezent, proiectul este în plină desfăşurare, astfel că persoanele de vârsta a III-a au fost împărţite 
(în funcţie de obţiunile personale) în grupuri de lucru care îşi realizează activitatăţile în diferite 
locaţii, iar în paralel cu acestea se realizează şi evaluările intermediare (inclusiv evaluările dentare 
şi ale acuităţii auditive) a căror rezultate vor fi publicate în următoarele lucrări. Activităţile pe care 
le desfăşurăm sunt următoarele: 
 - Fotbal;                               - Baschet;                            - Handbal; 
 - Volei;                                 - Tenis;                               - Ping-pong; 
 - Şah;                                   - Table;                                - Darts; 
 - Gimnastică medicală;        -Aerobic;                            - Badminton; 
 - Joghing;                            - Cura de teren;                    - Înot, 
 - Schi 
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