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INTRODUCERE 

Mișcarea reprezintă cea mai eficientă formă de asigurare a sănătății 

organismului uman. În acest sens deviza Federației Române Sportul pentru Toți 

este „Mișcarea este viață, viața este mișcare”. Și aceasta pentru că mișcarea 

poate fi apreciată ca o chintesență a influențelor activităților motrice de 

întreținere asupra organismului uman. 

Obiectivul principal al activităților motrice este promovarea educației 

prin mișcare și modelarea opiniei populației privind beneficiile practicării 

diferitelor forme de activități motrice de întreținere1. 

Prin practicarea exercițiilor de întreținere ia naștere dorința de a 

îmbunătăți sau menține starea de sănătate. Se dezvoltă tendințele de 

autoplastie, de educare a controlului asupra corpului și posturii. Prin folosirea  

metodelor și mijloacelor corespunzătoare se dezvoltă capacitatea de abordare 

a unor mișcări bazate pe mecanisme complexe, se îmbunătățesc percepțiile 

kinestezice, senzoriale, se dezvoltă simțul mișcării. 

 „Metoda Pilates” se numără la ora actuală printre cele mai importante 

activități de întreținere. Mulți specialiști o consideră un sistem ideal, deoarece 

implică echilibru între minte și corp. Percepută ca „o formă de gimnastică 

inteligentă”2 metoda are ca scop prioritar tonifierea și asuplizarea musculaturii 

profunde, alături de educarea respirației și controlului asupra propriului corp. 

Pentru că ajută la conștientizarea și cunoașterea corpului, Pilatesul are 

un impact puternic asupra activităților motrice pe care le practică populația 

adultă.  

Programele de exerciții Pilates sunt accesibile datorită caracteristicilor 

antrenamentelor, în aparență ușoare, cu exerciții executate lent și controlat. 

Beneficiile se adresează în principal cordonului de forţă al 

organismului reprezentat de musculatura abdominală, dorsală, lombară și 

fesieri prin care se înlătură încordările de la nivelul zonei lombare a coloanei 

vertebrale3. Prin posibilitatea de adaptare a exercițiilor la orice persoană, 

indiferent de vârstă, condiție fizică sau experiență motrică4, Pilatesul 

acționează pentru tonificarea musculară, optimizarea posturii, îmbunătățirea 

echilibrului corporal, mental și a supleții5.  

                                         
1 Macovei, S., Ganciu, M., Ganciu, O.,M., 2010, Tehnici de gimnastică aerobică pentru 

menținerea condiției fizice, Editura RCR Editorial, București, p. 4; 
2 Macovei, S., Ganciu, M., Ganciu, O.,M., 2010, Tehnici de gimnastică aerobică pentru 

menținerea condiției fizice, Editura RCR Editorial, București, p. 25; 
3 Dobrescu, T., 2008, Gimnastica aerobică-strategii pentru optimizarea fitness-ului, Editura 

Pim, Iași, p. 53; 
4 Traczinski, G.,Ch., Polster, S.,R., 2013, Pilates, Antrenamentul eficient de fitness pentru 

acasă, Editura Naumann & Gobel, Koln, Germania, p. 11; 
5 Silver, B., 2011, Gimnastica Pilates pentru un corp de invidiat, Editura ALL, București,   

p. 11; 
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MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 

Adept al mișcării datorită suferințelor avute în copilărie (astm și 

rahitism), Joseph Hubertus Pilates (1883-1967) devine inventatorul unei 

metode de exerciții fizice care îi va purta numele și se va dezvolta ulterior la 

nivel mondial.  

Filozofia metodei constă în mare parte din integrarea și angajarea 

complexă a întregului corp. Sistemul de exerciții unește fizicul cu psihicul, 

îmbunătățește condiția fizică și starea generală de sănătate. Sistemul include 

exerciții pentru fiecare parte a corpului și aplicații pentru diverse categorii de 

activități6.  

Fiind un domeniu relativ nou pentru România nu au fost efectuate 

statistici, dar interesul pentru dezvoltarea domeniului este evident și în continuă 

dezvoltare.  

Motivarea alegerii temei este impactul tot mai puternic al metodei, atât 

pentru activitațile motrice de întreținere, cât și pentru activitățile sportive de 

performanță, fapt pentru care dorim să împărtășim propriile experiențe și să le 

fundamentăm științific. 

SHAPE. ART. PILATES. este primul studio din România care oferă o 

gamă completă de sesiuni personalizate pe aparatura Pilates. Această aparatură 

este produsă de către Balanced Body din Statele Unite ale Americii, cel mai 

mare producător de echipamente Pilates7. 

 

 
Figura nr. 1: Studioul SHAPE. ART. PILATES. 

 

În contextul acestor realizări și a impactului pe care îl are Metoda Pilates 

la nivelul activităților de întreținere, am considerat oportună demararea unei 

cercetări care să fundamenteze științific rolul exercițiilor pe aparatura Pilates 

asupra diferitelor categorii de populație. 

                                         
6 Nora, St.,J., 2007, Reformer 2, A detailed guide for teaching Pilates, Balanced Body Inc, 

USA, p. 10; 
7 Disponibil la http://shapeartPilates.ro/index.php accesat în data de 10 Octombrie 2016, ora 

9:00; 

http://shapeartpilates.ro/index.php
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SCOPUL LUCRĂRII 

Cercetările referitoare la influențele practicării programelor pe aparatura 

Pilates sunt rare.  

În consecință am considerat oportună demararea unei cercetări care să 

demonstreze prin date obiective influențele concrete aduse de practicarea 

programelor pe aparatuta Pilates ca activitate de întreținere. 

În context cu cele prezentate ne-am propus ca scop al acestei cercetări să 

demonstrăm impactul programelor pe aparatura Pilates asupra condiției fizice 

a practicanților și să realizăm o strategie de pregătire care să respecte principiile 

didactice ale învățării: de la ușor la greu, de la simplu la complex, de la 

cunoscut la necunoscut. În principal ne-a interesat să stabilim care ar fi ecoul 

fiziologic al programelor pe diferitele aparate asupra organismului pentru a 

putea ierarhiza accesarea acestora din perspectiva începătorilor spre cei 

avansați. 

În același timp am dorit să stabilim un sistem de evaluare viabil și 

accesibil practicanților care să le ofere lor și instructorilor un feedback obiectiv 

referitor la efectele programelor asupra organismului lor. 

 

PARTEA I 

FUNDAMENTARE TEORETICĂ PRIVIND BENEFICIILE 

FOLOSIRII METODEI PILATES ÎN ACTIVITĂȚILE MOTRICE  

CAP. 1 SITUAȚIA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE 

1.1. ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

Metoda Pilates este destul de vag studiată în literatura de specialitate din 

România. 

În anul 2011 apare o primă traducere din limba engleză a cărții ”The 

Pilates body” (care a apărut inițial în anul 2000) scrisă de Brooke Silver8. 

Aceasta pornește de la afirmația lui Joseph Hubertus Pilates ”o bună condiție 

fizică nu se obține visând cu ochii deschiși și nici nu se dobândește instantaneu” 

și continuă cu prezentarea metodei, filosofiei, a principiilor care-i stau la bază 

și a descrierii exercițiilor. 

În anul 2013 se traduce din limba franceză cartea ”Pilates sans risque”9 

scrisă de doi autori în anul 2010. Este printre primele cărți care își propune să 

stabilească legătura dintre anatomie și exercițiile Pilates, plecând de la cele 

executate pe aparatul Reformer. Pornind de la 8 exerciții de bază, cartea 

                                         
8 Silver, B., 2011, Gimnastica Pilates pentru un corp de invidiat, Editura ALL, București; 
9 Blandine, C.G., Bertrand, R., 2013, Pilates fără riscuri, Evitați cele 8 pericole majore, 

House of Guides PG, București; 
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prezintă exerciții și riscuri, propune soluții și descrie exerciții asemănătoare 

executate pe Reformer sau saltea. 

În anul 2017 se traduce în limba română cea mai de succes carte la nivel 

mondial ”Pilates Anatomy” (2011). ”Anatomia Pilates”10 prezintă Metoda 

Pilates din punct de vedere teoretic împreună cu o serie de exerciții care sunt 

prezentate din prisma musculaturii implicate. 

1.2. ÎN LITERATURA STRĂINĂ 

Joseph Hubertus Pilates a scris mai multe cărți, inclusiv ”Sănătatea ta” 

(Your Health11) apărută în anul 1934 și ”Întoarcerea la viață prin Contrologie” 

(Return to Life Through Contrology12). 

De-a lungul timpului au apărut mai multe cărți care descriu Metoda Pilates 

dar care au la bază cărțile scrise de însuși Joseph Hubertus Pilates. 

În ultimul deceniu Metoda Pilates este foarte bine descrisă de cei de la 

Balanced Body13 care dețin drepturile de autor pentru site-ul www.Pilates.com 

și care sunt pe primul loc în lume în materie de inventare, producere și vânzare 

de aparatură Pilates.. 

Dar cercetări mai ample bazate pe experimente realizare prin folosirea 

aparatelor Pilates nu am întâlnit. Din acest motiv considerăm că cercetările 

întreprinse în această teză sunt bine-venite și pot fundamenta atât teoretic cât 

și practico-metodic programele Pilates pe aparatura specifică. 

 

CAP. 2 BAZELE TEORETICE ALE METODEI PILATES 

2.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE - CONCEPTUL DE 

”CONTROLOGY” ÎN ACCEPȚIUNEA LUI JOSEPH 

HUBERTUS PILATES   

Joseph Hubertus Pilates publică în anul 1945 lucrarea ”Pilates’ Return 

to life Trough Contrology” (Întoarcerea la viață prin Contrologie) în care 

expune concepția sa despre metoda pe care a creat-o și pe care o denumește 

prin termenul de „Contrology„. 

Conceptul de Contrologie are în vedere coordonarea completă între    

corp – minte – spirit. Scopul urmărit este obținerea controlului asupra corpului 

prin repetarea unor seturi de exerciții fizice specifice domeniului gimnasticii. 

Se urmărește realizarea unor mișcări coordonate realizate într-un ritm 

                                         
10 Isacowitz, R., Clippinger, K., 2017, Anatomia Pilates, Ghid practic de exerciții pentru 

stabilitatea și echilibrul întregului corp, Editura Lifestyle Publishing, București; 
11 Pilates, J.H., 1934, Your Health, reprintată în 1998 de Presentation Dynamics Inc., USA; 
12 Pilates, J.H., Miller, W.J., 2010, Pilates’ Return to Life through Contrology, Pilates 

Method Alliance, USA; 
13 Disponibil la https://www.Pilates.com/BBAPP/V/Pilates/index.html accesat în data de 9 

Octombrie 2018, ora 12:35; 

http://www.pilates.com/
https://www.pilates.com/BBAPP/V/pilates/index.html
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individual, natural, care se va manifesta ulterior în toate tipurile de activități 

motrice.  

 

 
Figura nr. 3: Ce urmărește contrologia în esența sa14 

 

În esență conceptul de Contrologie promovează un sistem de exerciții 

care conduc la cunoaștere de sine, conștientizare și control motor. Nu 

întâmplător autorul metodei a mai denumit-o și ca“antrenamentul omului care 

gândește”15. 

2.2. ISTORIA METODEI PILATES 

În anul 1912 Joseph Hubertus Pilates pleacă în Anglia, unde, în timpul 

Primului Război Mondial, devine prizonier. Ocupându-se cu recuperarea 

soldaților răniți a inventat un sistem de accesorii (arcuri, chingi, corzi elastice) 

pe care le-a atașat la paturile răniților. Pacienții aveau posibilitatea de a executa 

diferite mișcări la nivel segmentar, contra rezistenței acestor arcuri, care le 

stimula activitatea musculară și articulară, și făceau mai rapidă recuperarea. 

Astfel, a creat primul aparat denumit de el Reformer, un pat culisant cu arcuri, 

care să asigure protecția articulațiilor în timpul executării exercițiilor. La 

                                         
14 Imagini descărcate de pe https://www.google.com/search?q=joseph+Pilates&source 

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGou7io_ndAhUL3qQKHW9yA68Q_AUIDigB

&biw=1366&bih=626 accesat în data de 8 Octombrie 2018, ora 22:00; 
15 Disponibil la http://www.happycoraPilates.com/ro/Pilates/articol/9 accesat în data de 25 

Februarie 2016, ora 16:00; 

https://www.google.com/search?q=joseph+pilates&source%20=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGou7io_ndAhUL3qQKHW9yA68Q_AUIDigB&biw=1366&bih=626
https://www.google.com/search?q=joseph+pilates&source%20=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGou7io_ndAhUL3qQKHW9yA68Q_AUIDigB&biw=1366&bih=626
https://www.google.com/search?q=joseph+pilates&source%20=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGou7io_ndAhUL3qQKHW9yA68Q_AUIDigB&biw=1366&bih=626
http://www.happycorapilates.com/ro/pilates/articol/9
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sfârsitul războiului Joseph Hubertus Pilates se întoarce în Germania unde își 

promovează metoda și antrenează sportivi, militari și polițiști16. 

Metoda Pilates s-a dezvoltat în New York în anul 1925, unde după ce o 

cunoaște pe viitoarea sa soție, Clara, își deschid împreună un studio pe 8 

Avenue17.  

Pe lângă aparatul reformer, el a mai dezvoltat și alte aparate pentru 

studioul său, care au fost preluate și utilizate de atunci în întreaga lume. Ulterior 

principiile metodei au determinat și dezvoltarea exercițiilor fără aparate, 

executate la sol18.  

Înainte de dispariția sa, pe 9 octombrie 1967, la vârsta de 83 de ani în 

New York19 Joseph Hubertus Pilates, a restructurat cele 34 de exerciții 

inițiale, modificându-le în unele mai prietenoase. El a structurat exercițiile 

orientându-le pe 2 direcții: folosind echipament, o versiune mai nouă a 

aparaturii sau cu propria greutate la sol pe saltea20. 

În deceniile `70-`80 metoda este revigorată prin intermediul mijloacelor 

de informare în masă și se dezvoltă tot mai mult în centrele de fitness21. Astăzi, 

Pilatesul este răspândit pe toată planeta, din Australia până în America de sud, 

trecând prin Europa.  

2.3. ACROSTIHUL „ PILATES„ 

Metoda Pilates reprezintă un sistem unic, alcătuit din exerciții de 

întindere și de tonifiere a corpului, dar și de relaxare. Dezvoltată acum mai bine 

100 de ani de către Joseph Hubertus Pilates, metoda urmărește dezvoltarea 

stării de bine a organismului. În acest sens cităm afirmațiile din literatura de 

specialitate: „Metoda întărește și tonifiază mușchii, îmbunătățește poziția 

corpului, oferă flexibilitate și echilibru, stabilește o legătură între corpul și 

mintea dumneavoastră și oferă mai multă suplete corpului”22. În context cu 

                                         
16 Nora, St.J., 2009, Mat manual level 1, 2nd Edition, Revised November 2010 by Balanced 

Body, USA, p. 13; 
17 Nora, St.J., 2007a, Reformer 2, A detailed guide for teaching Pilates, Balanced Body Inc, 

2007: 10. /Nora St.J., 2007b, Pilates reformer manual, Balanced Body Inc, USA, p. 2; 
18 Hoitan, C., 2011, Metoda Pilates, colecția „Mișcarea este viață, viața este mișcare”, 

Fundația ASU activ, sănătos, util 3, București, p. 7; 
19 Disponibil la https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pilates  accesat în data de 1 Octombrie 

2016, ora 17:00; 
20 Smith, J., Kelly, E., Monks, J., 2014, Pilates and Yoga, A high-energy partnership of 

physical and spiritual exercise techniques to revitalize the mind and body, Anness 

Publishing, USA, p 51; 
21 Blandine, C.G., Bertrand, R., 2010, Pilates fără riscuri, Evitați cele 8 pericole majore, 

House of Guides PG, București, p. 8; 
22 Silver, B., 2011, Gimnastica Pilates pentru un corp de invidiat, Editura ALL, București,   

p. 11; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pilates
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cele prezentate ne-am gândit că este oportună elaborarea unui acrostih al 

cuvantului Pilates care este redat în figura 4. 

 
Figura nr. 4: Acrostihul termenului Pilates 

2.4. ARGUMENTE TEORETICE CARE SUSȚIN METODA DE 

PREGĂTIRE MOTRICĂ PILATES  

În literatura de specialitate regăsim 10 devize filozofice prezentate în 

figura nr. 5. Fiecare dintre acestea sunt argumentate în cadrul tezei. 

 
Figura nr. 5: Filozofiile Metodei Pilates23 

                                         
23 Adaptat, Silver, B., 2011, Gimnastica Pilates pentru un corp de invidiat, Editura ALL, 

București, p. 17; 
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2.5. PRINCIPIILE METODEI PILATES 

Prezentarea principiilor Metodei Pilates o vom face pe baza unei sinteze 

cuprinzând informații din literatura de specialitate. 

 

1. Respirația are cel mai important rol în Metoda Pilates, fiind 

considerată un combustibil ce alimentează “centrul puterii”(powerhouse), 

motorul ce pune corpul în mișcare24. 

2. Concentrarea ca element de bază reprezintă direcționarea 

atenției către propriul corp. Execuțiile presupun localizarea și izolarea fiecărei 

mișcări la nivelul grupei sau grupelor musculare angajată în lucru, ținând cont 

de respirație, postură și execuție corectă. 

3. Conceptul de „centrul de putere” ca principiu poate avea mai 

multe semnificații. În primul rând, se referă la centrul de greutate al corpului. 

Acesta este punctul din care masa (greutatea) este distribuită în mod egal în tot 

corpul - punctul din care trunchiul este în echilibru perfect în toate direcțiile.  

4. Controlul, reprezintă reglarea execuției unei anumite acțiuni. 

Atunci când cineva execută pentru prima dată un exercițiu, este necesar să 

utilizeze controlul. Pe măsură ce abilitatea crește, acest control va deveni mult 

mai rafinat și ulterior se va automatiza asigurând lejeritate și corectitudine 

mișcării.  

5. Precizia, este un element cheie în diferențierea Pilatesului de 

celelalte sisteme de exerciții și poate fi descrisă drept maniera exactă în care o 

acțiune ar trebui să fie executată. 

6. Fluiditatea, sau mișcarea continuă, poate fi descrisă ca o mișcare 

neîntreruptă, care curge. Fluiditatea necesită o bună înțelegere a mișcării, 

încorporând activarea precisă și exactă a mușchilor.  

7. Echilibrarea musculară, este strâns legată de îmbunătățirea 

posturii, dezvoltarea capacitățiilor motrice și a condiției fizice. 

8. Angajarea integrală, reprezintă integrarea corpului cu mentalul 

pentru îmbunătățirea unui echilibru perfect. 

9. Relaxarea, este strâns legată de menținerea unui stil de viață 

sănătos care presupune înțelegerea importanței echilibrului, mai ales între 

efortul pe care îl depune o anumită persoană și corelația cu metodele de 

relaxare folosite îndeosebi.  

Toate aceste principii ar trebui să fie omniprezente pe durata efectuării 

exercițiilor. Cu ajutorul acestora, se realizează „conexiunea” dintre minte și 

corp. Modalitatea în care o persoană integrează aceste principii în practicarea 

Pilatesului și în viața de zi cu zi, diferă de la caz la caz. 

                                         
24 Silver, B., 2011, Gimnastica Pilates pentru un corp de invidiat, Editura ALL, București,   

p. 25; 
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2.6. PRINCIPII ALE MIȘCĂRII ÎN METODA PILATES  

Nora St., J., în 2006 în cadrul unui manual pentru formarea de instructori 

de Pilates a considerat oportun să sistematizeze o serie de 10 principii cheie 

referitoare la mișcarea din Metoda Pilates:25 

1. Respirația (Breathing) 

2. Activarea Zonei Centrale (Core Activation) 

3. Poziționarea Neutră a Coloanei Vertebrale – Aflarea poziției 

optime de început (Neutral Spine – Finding the optimum starting 

position) 

4. Consolidarea Centurii Abdominale (Abdominal Strengthening) 

5. Stabilitatea Lombo-Pelvică (Lumbopelvic Stability) 

6. Consolidarea și Mobilizarea Coloanei Vertebrale (Strengthening 

and Mobilizing the Spine) 

7. Stabilitatea și Mobilitatea Scapulară (Scapular Stability and 

Mobility) 

8. Corectarea Posturii (Correcting Alignment) 

9. Eliberarea Tensiunii (Release Work) 

10. Întinderea (Stretching) 

Fiecare principiu al mișcării este argumentat în teză. 

2.7. PREZENTAREA APARATURII PILATES  

În acest subcapitol sunt prezentate toate caracteristicile aparaturii Pilates 

din dotarea studioului SHAPE.ART.PILATES din București. 

 

2.7.1. Reformer-ul Pilates (4x Allegro Reformer) 

 
Figura nr. 9: Reformer-ul Pilates 

                                         
25 Nora, St.J., 2006, Pilates instructor training manual, level 1, Balanced Body University-

Turkiye, Turcia, p. 11; 
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2.7.2. Reformer – Placa de sărituri (4x Reformer – Jump Board) 

 
Figura nr. 12: Reformer-ul Pilates Jump Board 

 

2.7.3. Cadillac-ul Pilates (1x Centerline Cadillac) 

 
Figura nr. 14: Cadillac-ul Pilates 

 

2.7.4. Studio reformer with Tower ( 1x Studio reformer with Tower) 

              
Figura nr. 16: Studio Reformer with Tower 
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2.7.5. EXO Chair-ul Pilates (2x EXO Chair) 

 
Figura nr. 18: EXO Chair-ul Pilates 

 

2.7.6. Ladder Barrel-ul Pilates (1x Ladder Barrel) 

 
Figura nr. 20: Ladder Barrel-ul Pilates 

 

2.7.7. Clara Step Barrel-ul Pilates (1x Clara Step Barrel/Spine 

Corrector) 

 
Figura nr. 22: Clara Step Barrel-ul Pilates 
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2.7.8. Arc Barrel (1x Arc Barrel) 

 
Figura nr. 24: Arc Barrel-ul 

 

2.7.9. Bodhi Suspension System (2x Bodhi Suspension System) 

 
Figura nr. 26: Bodhi Suspension System 

 

2.7.10. Accesorii (12x Foam Roller, 12x Pilates Ultra-Fit Circle, 12x 

Pilates Balls de diferite dimensiuni) 

 
Figura nr. 28: Accesorii Pilates 
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2.8. BENEFICIILE FOLOSIRII PROGRAMELOR PE 

APARATURA PILATES 

În urma studiilor documentare și a experienței practico-metodice 

realizate de-a lungul timpului am încercat să conturăm o imagine generală 

despre beneficiile folosirii aparaturii Pilates și care se exprimă în:26 

• Localizarea foarte exactă a poziției de lucru datorată sistemului de 

arcuri și accesorii, ceea ce duce la îmbunătățirea atitudinii corporale, 

a controlului și a conștientizării. 

• Antrenarea eficientă a musculaturii prin solicitarea în alternanță și 

echilibrată a tuturor tipurilor de contracție: excentric-concentric, 

izometric-izotonic. Sistemele de arcuri se pot regla și adapta la 

posibilitățile fiecărui practicant pentru momentul dat și dezvoltă cu 

prioritate tonusul muscular, coordonarea intramusculară și 

intermusculă. Totodată se îmbunătățește capacitatea de recrutare a 

fibrelor musculare în efort. În unele studii se precizează că se ajunge 

și la 70-80%. 

• Antrenarea eficientă a supleții corporale prin îmbunătățirea relației 

contracție-relaxare-întindere. 

• În funcție de tipul de aparatură Pilates folosit, musculatura se poate 

antrena diferențiat de la grupe musculare mici/mijlocii la grupe mari 

și lanțuri cinematice. 

• Adaptabilitatea programelor tuturor persoanelor adulte, de orice 

vârstă sau gen, sănătoase sau cu afecțiuni ale aparatului locomoror, 

gravide, etc.  

• Există și păreri conform cărora Pilatesul este recomandat de către 

osteopați ca mijloc de recuperare / reabilitare dar și de prevenire a 

posibilelor dezechilibre sau accidentări27. 

 

CAP. 3 POSTURA CORPORALĂ ȘI ROLUL ACESTEIA ÎN 

ANSAMBLUL METODEI PILATES 

Cordun, M., apreciază că “aspectul general al corpului sau configurația 

fizică este rezultanta a trei elemente: postura sau atitudinea corpului, 

procesele de creștere și dezvoltare”28. 

                                         
26 Ispas, A.M., Macovei, S., 2016, Benefits of using Pilates apparatus in motor activities for 

keeping fit, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, 

Movement and Health, Vol. XVI, ISSUE 2 Supplement, 2016, Romania, September 2016, 

16 (2, Supplement); 
27 Smith, J., Kelly, E., Monks, J., 2014, Pilates and Yoga, Hermes Hous, Anness Publishing, 

London, p. 53; 
28 Cordun, M., 2009, Kinantropologie, Editura Press, București, p. 186; 
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Postura corpului se modifică și se dezvoltă permanent în funcție de 

experiențele repetate pe care individul le are. Ea este un rezultat al menținerii 

și executării în același fel a mișcărilor ce apar în situații asemănătoare. Astfel 

postura reprezintă funcția de bază a aparatului locomotor. Ea asigură pe de o 

parte, stabilitatea și echilibrul corporal și pe de altă parte, raporturile constante 

de interacțiune a segmentelor cu mediul. 

Orice abatere a posturii, de la poziția ideală a coloanei, aduce de la sine 

deviații ale segmentelor, dureri osteo-articulare și anumite tulburări de auz, 

vedere. 

Piesa de bază a posturii este coloana vertebrală. Ea asigură poziția de 

stând a corpului și menține verticalitatea. 

Coloana vertebrală are un rol foarte important în organism și este în 

legătură directă cu starea generală de sănătate. Structurile osoase ale coloanei 

vertebrale protejează măduva și au rol activ în echilibrul și mobilitatea 

corporală. Coloana vertebrală are două funcții: statică (susține corpul și 

segmentele din partea superioară) și dinamică (asigură mobilitatea trunchiului 

și gâtului). 

Mulți participanți începători în practicarea programelor Pilates nu își 

simt corpul și nu reușesc să înțeleagă ce grupe musculare lucrează. De ce 

trebuie executate mișcările lent și controlat? De fapt nu au bine educată din 

copilărie schema corporală. 

Observăm rolul esențial al schemei corporale în realizarea posturii și 

mișcărilor și regăsim aceste aspecte într-unul din principiile mișcărilor din 

Metoda Pilates comentate anterior respectiv „Folosirea imaginilor vizuale 

pentru a antrena mintea și corpul”. 

 

CAP. 4 ÎNVĂȚAREA MOTRICĂ ÎN METODA PILATES 

Învățarea motrică din domeniul activităților corporale este alcătuită din 

învățarea gesturilor, priceperilor, deprinderilor, obișnuințelor, dar și a însușirii 

noțiunilor și conceptelor. Practic este o învățare complexă. 

Învățarea motrică este caracterizată prin modificări ale 

comportamentului motor și este dependentă de perceperea corectă a stimulilor 

proveniți de la analizatori. ”Aceste modificări se obţin prin ajustări şi adaptări 

care generează noi forme de răspunsuri performante corelate cu condiţiile 

perceptive noi, pe baza ameliorării coordonării neuromusculare”29. 

Din perspectiva Metodei Pilates, putem afirma că învățarea motrică se 

regăsește permanent. Rolul instructorului este de a descoperi stilul de învățare 

al fiecărui practicant pentru a putea obține cele mai bune rezultate. 

Practicantul de Pilates este pus în situația de a controla și conștientiza 

fiecare gest, acțiune musculară, respirație, poziție etc. 

                                         
29 Grigore, V., 2016, Învățarea motrică, Note de curs, UNEFS, București; 
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Priceperile motrice reprezintă ”capacitatea omului de a utiliza în mod 

raţional şi eficient posibilităţile sale motrice”30. Cu alte cuvinte aparatura 

Pilates îl obligă pe cel care practică acest tip de mișcare să utilizeze cât mai 

rațional și eficient motricitatea propriului corp. 

 

CONCLUZII PARTEA I 

Din analiza literaturii de specialitate constatăm că există un interes tot 

mai mare acordat Metodei Pilates, fiecare autor încercând să promoveze în 

rândul populației diferite programe atât în scop profilactic cât și terapeutic. 

Constatăm că Metoda Pilates și mai ales folosirea aparaturii acesteia se 

adresează cu prioritate către optimizarea calitativă a contracției musculare în 

strânsă legatură cu forța, suplețea și coordonarea intramusculară și 

intermusculară. G. Cometti precizează că „rolul primordial al forței în 

discutarea capacităților motrice precum și rolul coordonării considerată 

factor esențial, care exprimă modul de funcționare al structurii, respectiv 

corpul uman”31, aici fiind vorba de eficacitatea efectorului motor. S. Macovei 

apreciază valoarea pentru dezvoltarea supleții în toate cele trei componente: 

„articulară, musculoligamentară și neoromotrică”32. 

În practica domeniului se constată tendința de diversificare tot mai mare 

a conținuturilor, obiectelor și aparaturii ajutătoare, scopul demersurilor fiind în 

egală măsură marketing-ul și dezvoltarea domeniului. 

Efectuarea exercițiilor pe o gamă cât mai mare de aparate oferă o amplă 

varietate și asigură o bună acțiune asupra parametrilor mișcării (de la precizie, 

direcție, până la amplitudine, grad de încordare și relaxare), dar în același timp 

și dezvoltarea capacităților motrice, prevenirea deficienţelor fizice și inducerea 

unei stări generale de bine. 

Beneficiile folosirii aparaturii Pilates sunt evidente și se încadrează în 

conceptul general de fitness care asociază fizicului atributele sferei mentale. 

Conform conceptului de ”Contrology” elaborat de Joseph Hubertus 

Pilates , prin legătura ”minte-corp” se acționează pozitiv asupra capacității de 

învățare motrică și conștientizare a mișcărilor. 

 

 

  

                                         
30 Demeter, A., Citat de Grigore, V., 2016, Învățarea motrică, Note de curs, UNEFS, 

București; 
31 Cometti, G., 1996, Pliometrie, Les Presses de L`Univversite de Dijon, 1988, trad. în 

Exereciţii Pliometrie,1996, CCPS, SDP 381-382, : 8- 12; 
32 Macovei, S., 1999, Suplețea, Editura ANEFS, București, pp. 21-23; 
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PARTEA A II-A 

CERCETĂRI PRELIMINARE PRIVIND IMPACTUL FOLOSIRII 

METODEI PILATES ÎN ACTIVITĂȚILE MOTRICE DE 

ÎNTREȚINERE LA NIVELUL POPULAȚIEI ADULTE 

CAP. 5 CADRUL METODOLOGIC ȘI OPERAȚIONAL AL 

CERCETĂRILOR PRELIMINARE 

5.1. PREMISELE CERCETĂRLOR PRELIMINARE 

Din dorința de a vedea unele influențe ale practicării exercițiilor pe 

aparatura Pilates asupra adulților ne-am orientat cercetările preliminare pe 

următoarele direcții de investigare: 

1. Investigarea evoluției compoziției corporale asupra unui grup restrâns de 

subiecți folosind metoda experimentului pilot. Premisa de la care am 

pornit are în vedere rolul compoziției corporale ca factor de sănătate al 

organismului și influențele Metodei Pilates asupra posturii, tonifierii 

musculare și supleții motrice. 

2. Realizarea unui studiu de caz pe un subiect cu deficiențe articulare, 

respectiv coxartroză, cu care am lucrat timp de 2 ani și care continuă 

programul și în prezent. Premisa de la care am pornit studiul de caz ne-

a oferit-o aparatura Pilates care asigură o individualizare precisă și o 

adaptare a exercițiilor pe cerințele fiecărui practicant. Prin folosirea 

pozițiilor din culcat se descarcă greutatea corporală la nivelul coloanei 

vertebrale și a articulațiilor membrelor inferioare, se dezvoltă tonusul 

muscular și mobilitatea articulară. 

3. Realizarea unei anchete pe bază de chestionar în rândul populației adulte 

pentru a cunoaște opiniile acesteia despre Metoda Pilates. Am plecat de 

la premisa că o populație informată despre beneficiile practicării de 

activități motrice de timp liber își va dezvolta corespunzător 

personalitatea motrică și îmbunătății conștient condiția fizică. 

 

5.2. SCOPUL CERCETĂRILOR PRELIMINARE a fost de a 

investiga mai multe posibilități de evaluare a impactului exercițiilor pe 

aparatura Pilates asupra persoanelor practicante atât la nivelul condiției fizice 

cât și al aspectului informațional intelectual. 

Astfel pentru studiul nr. 1 am dorit să vedem felul în care un program 

cadru de exerciții pe aparatura Pilates influențează și optimizează compoziția 

corporală la persoanele adulte, de sex feminin. 

Pentru studiul nr. 2 am urmărit să identificăm ce influențe au exercițiile 

pe aparatele Pilates asupra unui subiect diagnosticat cu coxartroză bilaterală. 
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În cadrul anchetei ne-am dorit să investigăm care sunt opiniile populației 

adulte referitoare la Metoda Pilates în general și a cunoștințelor legate de 

beneficiile aduse organismului uman. 

5.3. OBIECTIVELE CERCETĂRILOR PRELIMINARE 

• verificarea anumitor instrumente de evaluare pe care să le putem 

folosi în cercetarea finală; 

• stabilirea influențelor induse de programele individualizate pe 

aparatura Pilates asupra persoanelor adulte; 

• evaluarea opiniei și cunoștințelor populației cu privire la Metoda 

Pilates și a beneficiilor sale asupra organismului uman. 

5.4. SARCINILE CERCETĂRILOR PRELIMINARE 

• documentarea științifică și lărgirea fondului informațional; 

• elaborarea planului de desfășurare al cercetărilor; 

• etapizarea programelor de cercetare; 

• stabilirea instrumentelor de evaluare; 

• stabilirea eșantioanelor de subiecți; 

• elaborarea programelor de exerciții folosite în cadrul cercetării 

preliminare; 

• elaborarea chestionarului; 

• desfășurarea studiilor; 

• analiza și interpretarea rezultatelor. 

5.5. ETAPELE CERCETĂRILOR PRELIMINARE 

 



OPTIMIZAREA CONDIȚIEI FIZICE A POPULAȚIEI ADULTE PRIN FOLOSIREA 

PROGRAMELOR PE APARATURA PILATES 

 

23 
 

5.6. IPOTEZELE CERCETĂRILOR PRELIMINARE 

1. a. Practicarea programelor de exerciții pe aparatura Pilates contribuie la 

îmbunătățirea compoziției corporale a persoanelor adulte. 

b. Ipoteza de nul: Programele pe aparatura Pilates nu îmbunătățesc 

compoziția corporală a persoanelor adulte. 

2. Exercițiile pe aparatura Pilates pot fi o variantă viabilă și eficientă pentru 

ameliorarea coxartrozei în stadiile în care nu se recomandă intervenție 

chirurgicală. 

3. Metoda Pilates are un impact pozitiv în rândul practicanților în funcție 

de cerințele și nevoile fiecăruia. 

5.7. METODE DE CERCETARE 

 
 

CAP. 6 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRIILOR 

PRELIMINARE 

6.1. CERCETARE PILOT PRIVIND EVOLUȚIA COMPOZIȚIEI 

CORPORALE 

6.1.1. ORGANIZAREA CERCETĂRII 

Subiecții cercetării 

Subiecții sunt 20 de persoane de gen feminin care au parcurs un program 

cadru de exerciții pe aparatura Pilates din cadrul studioului SHAPE. ART. 

PILATES.. 
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Locul și durata 

Cercetarea s-a desfășurat în cadrul studioului SHAPE. ART. PILATES.. 

Durata a fost de 5 luni, octombrie 2016 - februarie 2017, fiecare subiect 

efectuând 2 sau 3 lecții pe săptămână. 

Aparatura folosită 

Aparatura folosită este cea din dotarea studioului, care a fost descrisă în 

Capitolul. 2.7. 

 
Figura nr. 34: Studioul SHAPE. ART. PILATES., aparatele Reformer 

Aparatura pentru măsurarea compoziției corporale 

Pentru evaluarea compoziției corporale s-a folosit aparatura OMRON 

BF511 care măsoară procentul de țesut adipos prin metoda analizei impedanței 

bioelectrice conform figurii nr. 35. 

 

 
Figura nr. 35: OMRON BF511  
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Măsurătorile s-au făcut la nivelul întregului corp, pentru a evita 

fluctuațiile, prin utilizarea de electrozi pentru mâini și picioare. Aparatura 

trimite prin corpul subiectului un curent electric foarte slab de 50 kHz, care nu 

este perceput de acesta.  

În softul aparaturii sunt introduse datele subiectului: vârstă, sex, înălțime 

și în funcție de greutatea acestuia, generează rezultatele compoziției corporale 

referitoare la:  

• Indicele de Masă Corporală (IMC),  

• Procentul de Țesut Adipos (PȚA),  

• Procentul de Masă Musculară (PMM),  

• Țesutul Gras Visceral (ȚGV)33. 

 

Valorile de referință pentru fiecare indicator sunt redate în tabelul           

nr. 334. Testările au avut loc la începutul și la finalul perioadei de experiment. 

 

Tabelul nr. 3: Valorile de referință pentru evaluarea compoziției 

corporale 

Indicele de masă corporală 
Subponderal 

Normo- 

ponderal 

Supra- 

ponderal 
Obez 

<18.5 18.5<25 25<30 30 

Procent țesut adipos 

Sex Vârstă Scăzut Normal Ridicat Foarte ridicat 

 18-39 <21.0% 21-32.9% 33-38.9% >39% 

Femei 40-59 <23.0% 23-33.9% 34-39.9% >40% 
 60-80 <24.0% 24-35.9% 36-41.9% >42% 
 18-39 <8.0% 8-19.9% 20-24.9% >25% 

Bărbați 40-59 <11.0% 11-21.9% 22-27.9% >28% 
 60-80 <13.0% 13-24.9% 25-29.9% >30% 

Procent masă musculară 

Sex Vârstă Scăzut Normal Ridicat Foarte ridicat 

 18-39 <24.3% 24.3-30.3% 30.4-35.3% >35.4% 

Femei 40-59 <24.1% 24.1-30.1% 30.2-35.1% >35.2% 

 60-80 <23.9% 23.9-29.9% 30.0-34.9% >35.0% 

 18-39 <33.3% 33.3-39.3% 39.4-44.0% >44.1% 

Bărbați 40-59 <33.1% 33.1-39.1% 39.2-43.8% >43.9% 

 60-80 <32.9% 32.9-38.9% 39.0-43.6% >43.7% 

Țesut gras visceral  

Nivel Normal Ridicat Foarte ridicat 

Visceral 1->9 10->14 15->30 

                                         
33 Omron BF511, 2015, Body Composition Monitor, Instruction Manual, All for Healthcare, 

p. 3; 
34 Omron BF511, 2015, Body Composition Monitor, Instruction Manual, All for Healthcare, 

p. 4; 
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Aparatura pentru Pilates – Reformer Allegro 

Programul cadru s-a desfășurat pe aparatul Reformer Allegro, acesta 

fiind pilonul de bază al aparaturii Pilates. 

Detaliile referitoare la construcția aparatului au fost prezentate în 

Capitolul 2.7. din partea de fundamentare teoretică a tezei 

 

Date privind conținutul programului de pregătire 

Programul cadru a constat în 10 exerciții de bază, cu variații, adaptate 

fiecărui subiect și executate integral pe aparatul Reformer Allegro. 

Orientările metodice generale sunt sistematizate în tabelul nr. 4. 

Conținutul exercițiilor se regăsește în ANEXA nr. 1, Subcapitolul 1.1.  

 

6.1.2. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Rezultatele testărilor au fost analizate prin metoda statistică folosind 

programul SPSS varianta 15. S-au calculat ca indicatorii: media aritmetică, 

mediana, abaterea standard, coeficientul de variație, valoarea minimă și 

maximă și testul T dependent. 

Rezultatele au evidențiat îmbunătățiri la toți indicatorii oferiți de 

aparatura OMRON BF511 accentuate de calculele statistice și graficele 

aferente. 

Cei 20 subiecți incluși în grupul de experiment au vârsta cuprinsă între 

21 ani (un subiect) și 53 ani (un subiect), cu o medie de 33-34 ani. Grupul are 

o omogenitate medie din punct de vedere al vârstei (coeficientul de variație – 

24%). În ceea ce privește înălțimea, aceasta se încadrează între 154 și 179 cm, 

cu o medie de 169 cm, grupul fiind foarte omogen conform tabelului nr. 6. 

Rezultatele la testarea Greutății  

Datele statistice prezentate în figura nr. 37 arată o scădere de 1,51 kg 

între testarea inițială și finală, de la 62,85 kg la 61,34 kg, aspect semnificativ 

din punct de vedere statistic prin aplicarea testului T dependent cu valoarea 

calculată de 4,957, valoarea lui p fiind mai mică de 0,05 (p=0,000). 

 
Figura nr. 37: Greutatea – Testarea inițială vs. testarea finală 
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Rezultatele la indicatorul Indicele de Masă Corporală 

Din analiza graficului din figura nr. 38 se constată o scădere 

semnificativă statistic între cele două testări (o scădere medie de 0,50) de la 

22,06 la 21,56. Scăderea semnificativă este dată de valoarea calculată a lui t 

(4,625) prin aplicarea testului T dependent, iar valoarea lui p fiind mai mică de 

0,05 (p=0,000). 

 
Figura nr. 38: Indicele de Masă Corporală– Testarea inițială vs. testarea 

finală 

 

Rezultatele la indicatorul Procent Țesut Adipos 

Rezultatele ne arată o scădere semnificativă statistic între cele două 

testări, de la 31,28 la 30,08 (conform figurii nr. 39). Scăderea semnificativă 

este dată de valoarea calculată a lui t (3,959), valoarea lui p fiind mai mică de 

0,05 (p=0,001). 

 
Figura nr. 39: Procent Țesut Adipos – Testarea inițială vs. testarea finală 

 

Rezultate la indicatorul Procent Masă Musculară 

Valorile obținute arată o îmbunătățire semnificativă din punct de vedere 

statistic de la 28,14 la 28,58 (conform figurii nr. 40). Creșterea semnificativă 

este dată de valoarea calculată a lui t (-2,820), valoarea lui p fiind mai mică de 

0,05 (p=0,011).  
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Figura nr. 40: Procent Masă Musculară – Testarea inițială vs. testarea 

finală 

 

Rezultatele la indicatorul Țesut Gras Visceral 

Și la acest indicator se constată îmbunătățiri semnificative prin scăderea 

indicelui de la 4,20 la 3,95 (conform figurii nr. 41). Raportat la valorile de 

referință, 95% dintre subiecți sunt normali din punct de vedere al grăsimii 

viscerale (valori cuprinse între 1 și 9). Scăderea semnificativă este dată de 

valoarea calculată a lui t (2,517) prin aplicarea testului T dependent, iar 

valoarea lui p fiind mai mică de 0,05 (p=0,021). 

 
Figura nr. 41: Țesut Gras Visceral – Testarea inițială vs. testarea finală 

 

*** 

Rezultatele obținute în urma experimentului relevă o stare bună a 

compoziției corporale per ansamblul grupului de subiecți. Prin raportare la 

valorile de referință pentru toți indicatorii măsurați (IMC, PȚA, PMM, ȚGV) 

se constată că la ambele testări, rezultatele se încadrează în baremul de 

normalitate. 

În contextul rezultatelor obținute la fiecare din indicatorii studiați, 

considerăm că se respinge ipoteza de nul, conform căreia nu se vor găsi 

diferențe semnificative între testările inițiale și finale și se acceptă ipoteza 

cercetării. 
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6.2. STUDIUL DE CAZ PRIVIND INFLUENȚELE 

EXERCIȚIILOR PE APARATURA PILATES ASUPRA UNEI 

PERSOANE CU DISFUNCȚII ARTICULARE 

6.2.1. ORGANIZAREA CERCETĂRII 

Subiectul cercetării 

Subiectul este de gen masculin, în vârstă de 57 de ani, și și-a dat voluntar 

acceptul pentru participarea la studiu. La momentul începerii programului avea 

87 de kg și prezenta reale disfuncții în realizarea mersului. În timpul mersului 

prezenta atitudine cifotică la nivel toracal, vârfurile picioarelor erau orientate 

spre interior, stângul mai mult ca dreptul. Acuza dureri lombare medii și durere 

severă la nivelul șoldurilor. După parcurgerea unei perioade de pregătire de 40 

de ședințe și din dorința de a avea un diagnostic oficial, subiectul a fost convins 

să facă o examinare prin rezonanță magnetică (RMN) realizată în 15.07.2015. 

Diagnosticul de trimitere din partea medicului de familie a fost de 

lombosciatică, dar rezultatul RMN-ul pentru regiunea anatomică examinată a 

fost de: spondilolistezis anterior L5-S1 de cauză artrozică și coxartroză 

bilaterală. 

Locul și durata 

Studiul s-a desfășurat în perioada decembrie 2014 – martie 2016 și a 

cuprins 90 de ședințe de pregătire pe aparatura Pilates din cadrul Studio-ului 

SHAPE. ART. PILATES. din București. 

S-a folosit studiul de caz deoarece am luat în considerare particularitățile 

fiecărei intervenții practice, precum și valoarea metodei care oferă o cunoaștere 

sistematică a comportamentului celor investigate35. Pentru subiectul nostru, 

aceasta a relevat individualitatea reacțiilor și evoluția ameliorărilor. 

Modalități de măsurare și evaluare 

Pentru măsurarea și evaluarea evoluției subiectului și a reactivității sale 

la programul de antrenament pe aparatura Pilates am folosit metoda anchetei. 

Cunoscând faptul că artroza șoldului este însoțită de durere am dorit să vedem 

în ce măsură aceasta poate fi diminuată. În acest sens am folosit Chestionarul 

de evaluare a durerii Roland – Morris36. 

                                         
35 Epuran, M., Marolicaru, M., 2006, Metodologia cercetării activităților corporale, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 51, 52; 
36 Ghid de practică pentru medicii de familie, 2005, Durerea lombară nespecifică a 

adultului: evaluare, diagnostic şi tratament, Editura Infomedica, București, pp. 84-85, [pdf] 

disponibil la http://www.ghidurimedicale.ro/download/ghid_-durere_lombara.pdf, accesat 

în data de 05 Aprilie 2016, ora 10.30; 

http://www.ghidurimedicale.ro/download/ghid_-durere_lombara.pdf
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Chestionarul s-a aplicat inițial în 15.01.2015 după parcurgerea primelor 

5 ședințe de lucru pe aparatul Reformer Allegro și în 30.03.2016 la finalul celor 

90 de ședințe de pregătire. La ambele testări subiectul a completat un chestionar 

cu referiri la durerea lombară și altul în care se făceau referiri la durerea în 

articulațiile coxo-femurale. 

La începutul și la finalul cercetării s-au făcut fotografii ale poziției 

picioarelor subiectului ca representative pentru informațiile referitoare la 

postura standard și a deviațiilor de la aceasta conform datelor literaturii de 

specialitate37. 

Programul de lucru aplicat subiectului 

Inițial programul de pregătire s-a desfășurat timp de 30 de ședințe pe 

aparatul Reformer Allegro care are avantajul că oferă mare varietate de 

posibilități de mobilizare a musculaturii și articulațiilor din poziții de culcat 

(dorsal și costal). În acest fel s-a încercat să nu se exercite nicio presiune în 

plus pe articulația șoldului și pe zona lombară. 

Ulterior, o dată cu îmbunătățirea condiției fizice a subiectului s-a trecut 

la exerciții lucrate tot din culcat pe aparatul Cadillac și din așezat pe EXO 

Chair. După parcurgerea a încă 30 ședințe s-a putut lucra și în poziții de stând, 

condiția fizică a subiectului permițând acest lucru. 

Exercițiile s-au realizat simetric urmărindu-se eliminarea dezechilibrelor 

articulare și musculare. Fiecare sedință a durat 1 ora din care 10 minute 

pregătirea organismului pentru efort, 40 de minute programul de exerciții și 10 

minute, la final, exerciții de stretching. Ca dozare medie s-au lucrat între 7-10 

exerciții, fiecare având mai multe variante de angajare a musculaturii cu medie 

de 10 repetări. Regimul de lucru a fost lent și controlat, fără execuții bruște și 

cu pauze foarte scurte necesare doar pentru schimbarea poziției sau a rezistenței 

arcurilor. 

 

6.2.2. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Rezultatele studiului arată ameliorări în capacitatea de mișcare a 

subiectului evidențiate prin metoda observației, evaluarea poziției picioarelor 

și răspunsurile la chestionarul Roland Morris. 

În fișă de observație a subiectului s-a înregistrat evoluția pozitivă a 

greutății corporale care de la 87 kg la începerea activității s-a diminuat pe 

durata studiului la 80kg, deci o scădere în greutate de 7 kg. 

Din observarea atitudinii posturale și a evoluției mersului am constatat 

îmbunătățirea poziției coloanei vertebrale, precum și îmbunătățirea echilibrului 

                                         
37 Kendall, P.F., Kendall, McC.E., Provance, P.G., McIntyre, R.M., Romani W.,A., 2005, 

Muscles Testing and Function with Posture and Pain, Editura Lippincott Williams & 

Wilkins, Philadelphia, p. 87; 
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și a stabilității sprijinului cu revenirea vârfurilor picioarelor la poziția normală. 

Evaluarea inițială a fost realizată în ianuarie 2015 iar cea finală în martie 2016. 

Comparația dintre poziții relevă îmbunătățirea poziției picioarelor. Inițial 

deschiderea între vărfuri era mai mică de 200 ulterior aceasta revenind în 

limitele normale. 

 
Evaluare inițială  

 
Evaluare finală  

Figura nr. 42: Evaluarea poziției piciorelor din stând 

Conform instrucțiunilor chestionarului Roland-Morris, subiectul a fost 

rugat să bifeze în dreptul afirmației care i se potrivește, având în vedere că 

durerea lombară sau de șold face dificilă desfășurarea unor activități. 

Ameliorarea survenită în timp se cuantifică prin analiza procentuală a 

scorurilor unde fiecare răspuns cu Da primește 1 punct, iar cu Nu primește 0 

puncte. Cu cât este mai mare scorul cu atât dizabilitatea este mai severă, iar un 

scor > sau = 14 indică o persoană sever afectată. 

În cazul subiectului nostru scorul inițial pentru durerea lombară a fost 9 

și la final 4 (5 puncte îmbunătățire), pentru care vom calcula o ameliorare de 

55,55 % (5/9 x 100). Pentru durerea de șold scorul inițial a fost 15 evidențiind 

o afecțiune severă. La testarea finală s-a înregistrat un scor de 4 puncte ceea ce 

reprezintă o îmbunătățire de 11 puncte echivalentă cu o ameliorate de 73, 33 % 

(11/15 x 100). 

Considerăm că rezultatele se datorează posibilităților speciale de lucru, 

foarte controlate în condiții de simetrie, datorate construcției aparatelor și 

ofertei de exerciții din culcat care dezvoltă musculatura stabilizatoare a 

trunchiului și membrelor inferioare fără a crea tensiuni la nivelul zonelor 

afectate (lombară și coxofemurală). 

Dezechilibrele posturale influențează baza de susținere, aspect constatat 

la subiectul nostru, la începutul programului de pregătire, când orientarea 

vârfurilor era spre interior. Revenirea aproape la normal a poziției piciorului 

influențează astfel stabilitatea și mobilitatea șoldurilor38/39. În consecință 

                                         
38 Cordun, M., 2009. Kinantropologie, Editura Press, București, p. 191; 
39 Kendall, P.F., Kendall, McC.E., Provance, P.G., McIntyre, R.M., Romani W.,A., 2005, 

Muscles Testing and Function with Posture and Pain, Editura Lippincott Williams & 

Wilkins, Philadelphia, p. 63; 
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ameliorarea acestui aspect a reprezentat unul din obiectivele exercițiilor 

folosite. 

Subliniem că rezultatele studiului întreprins în perioada mai sus 

prezentată au fost valorificate în cadrul congresului ”6th International Congress 

of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, Bucharest, 15th – 18th June 

2016” cu titlul „Influences of Pilates apparatus exercises on the improvement 

of coxarthrosis condition” scris de Ispas Andrei Marius și Macovei Sabina, 

publicat în revista ”Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy 

Journal Vol. XII no. 4 (46) 2016, pag 65” 

6.3. INVESTIGAREA OPINIEI ȘI CUNOȘTINȚELOR 

POPULAȚIEI CU PRIVIRE LA METODA PILATES 

6.3.1. ORGANIZAREA CERCETĂRII 

Subiecții cercetării 

Chesionarul s-a realizat online pe site-ul www.isondaje.ro și am primit 

răspunsuri de la 147 de persoane majoritatea practicante ale Metodei Pilates. 

Locul și durata 

Chestionarul a fost publicat pe site în data de 8 Februarie 2017, și a putut 

fi accesat pe următorul link www.isondaje.ro/sondaj/483265536/. Link-ul a 

fost distribuit pe toate canalele disponibile (e-mail, Facebook, etc.). 

 

Conținutul chestionarului  

Chestionarul conține un număr de 13 întrebări de tip grilă cu variante de 

răspuns închis sau deschis. Pentru răspunsurile închise s-a folosit o scală pe 5 

nivele: a. dezacord puternic; b. dezacord; c. nedecis; d. acord; e. acord puternic. 

Raspunsurile deschise au fost la întrebările 7, 9 și 13. 

Fiecare respondent, a fost asigurat că toate răspunsurile vor fi folosite în 

scop științific, fără a permite identificarea respondenților, iar informațiile nu 

vor fi transmise altei organizații. 

 

6.3.2. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Analiza rezultatelor s-a făcut prin metoda statistică calculându-se 

procentajul pe fiecare răspuns la total eșantion. 

Pentru o mai facilă prezentare și interpretare a rezultatelor am grupat 

răspunsurile pe 3 tematici de interes, respectiv: 

1. Care este nivelul de informare asupra caracteristicilor Metodei Pilates 

în rândul persoanelor intervievate; 

2. Cum este percepută practicarea exercițiilor Pilates de către practicanți; 

http://www.isondaje.ro/
http://www.isondaje.ro/sondaj/483265536/
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3. Cum sunt apreciate beneficiile acestor exerciții asupra organismului 

practicanților. 

 

Date descriptive referitoare la respondenți 

 

 
Figura nr. 43: Respondenți 

 

Din totalul celor 147 de respondenți, 75,5% sunt de genul feminin (111 

femei și 36 bărbați). Rezultatul era de așteptat deoarece este cunoscut că în 

rândul bărbaților accesarea programelor de acest gen este mai puțin abordată, 

ei preferând exercițiile pe aparate în sălile de fitness. 

În ceea ce privește vârsta respondenților, media este de 33 ani (16,3% 

între 16 și 24 ani, 46,9% între 25 și 34 ani, 21,1% între 35 și 44 ani și 15,6% 

între 45 și 54 ani). 

 

 
Figura nr. 44: Vârsta respondenților 
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Analiza răspunsurilor de la tema 1: Care este nivelul de informare 

asupra caracteristicilor Metodei Pilates în rândul persoanelor intervievate. 

 

Răspunsurile grupate la tema a) referitoare la nivelul de informare 

asupra caracteristicilor Metodei Pilates în rândul persoanelor intervievate 

sunt redate în figura nr. 50 și i-au în considerare itemii 1, 2, 4, 11 și 12. După 

cum se observă din figura nr. 50 nu s-au înregistrat răspunsuri negative de genul 

dezacord puternic sau dezacord. 

 
Figura nr. 50: Rezultate la itemii referitori la recunoașterea 

caracteristicilor Metodei Pilates 

 

Analiza răspunsurilor de la tema 2: Cum este percepută practicarea 

exercițiilor Pilates de către practicanți. 

 

 
Figura nr. 51: Rezultate la itemul 3 - Exercițiile Pilates efectuate pe 

aparatura specifică sunt mai avantajoase pentru îmbunătățirea condiției 

fizice față de exercițiile efectuate la saltea? 
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Figura nr. 52: Rezultate la itemul 5 - Este un avantaj faptul că exercițiile 

Pilates pot fi practicate de către oricine la orice vârstă? 

 
Figura nr. 53: Rezultate la itemul 6 - Pilates: “În 10 ședințe vei simți 

diferența, în 20 de ședințe vei vedea diferența, iar în 30 de sesiuni vei 

avea un corp diferit.” 

 
Figura nr. 54: Rezultate la itemul 8 - Pilates poate deveni un stil de viaţă 

şi o formă de exerciţii care se pot practica zilnic? 

 
Figura nr. 55: Rezultate la itemul 10 - Exercițiile Pilates sunt 

recomandate femeilor gravide? 
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Figura nr. 56: Rezultate la itemul 7 - Sportivii de top folosesc Metoda 

Pilates pentru: 

 
Figura nr. 57: Rezultate la itemul 9 - Ce parte a zilei consideraţi că este 

mai indicată pentru practicarea exerciţiilor? 

 

Analiza răspunsurilor la tema c) Cum sunt apreciate beneficiile acestor 

exerciții asupra organismului practicanților 

 
Figura nr. 58: Rezultate la itemul 13 - Ce notă acordați următoarelor 

beneficii aduse de practicarea exercițiilor Pilates? 

 

Toate aceste aprecieri constatate se regăsesc în principiile Metodei 

Pilates și sunt confirmate de aprecierea corectă din partea populației 

intervievate40. 

                                         
40 Silver, B., 2011, Gimnastica Pilates pentru un corp de invidiat, Editura ALL, București, 

pp. 11- 25; 
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CONCLUZII PARTEA A II-A 

CONCLUZII PRIVIND EVOLUȚIA COMPOZIȚIEI CORPORALE 

Având în vedere semnificațiile statistice obținute putem afirma că 

exercițiile pe aparatura Pilates contribuie la îmbunătățirea compoziției 

corporale și că în acest context ipoteza noastră ( Practicarea programelor de 

exerciții pe aparatura Pilates contribuie la îmbunătățirea compoziției 

corporale a persoanelor adulte) a fost validată. 

CONCLUZII PRIVIND INFLUENȚELE EXERCIȚIILOR PE 

APARATURA PILATES ASUPRA UNEI PERSOANE CU DISFUNCȚII 

ARTICULARE 

Subiectul a fost conștient de valoarea programului, pe care l-a continuat 

și după finalizarea acestui studiu. În data de 26.11.2016 a fost efectuat un nou 

RMN care în comparație cu RMN-ul din data de 15.07.2015 a evidențiat că 

boala a stagnat, ceea ce reprezintă un mare beneficiu pentru o boala evolutivă. 

În consecință considerăm că pentru subiectul nostru ipoteza noastră        

( Exercițiile pe aparatura Pilates pot fi o variantă viabilă și eficientă pentru 

ameliorarea coxartrozei în stadiile în care nu se recomandă intervenție 

chirurgicală) s-a validat și practicarea exercițiilor pe aparatura Pilates poate fi 

o variantă viabilă și eficientă pentru ameliorarea coxartrozei, în stadiile în care 

nu se recomandă intervenție chirurgicală. 

CONCLUZII PRIVIND INVESTIGAREA OPINIEI ȘI 

CUNOȘTINȚELOR POPULAȚIEI CU PRIVIRE LA METODA 

PILATES 

Considerăm că modul în care populația investigată a răspuns la întrebări, 

a validat ipoteza noastră ( Metoda Pilates are un impact pozitiv în rândul 

practicanților în funcție de cerințele și nevoile fiecăruia), răspunsurile ne-au 

oferit un feedback pozitiv referitor la impactul Metodei Pilates, care ne va ajuta 

la realizarea programelor pe aparatura Pilates, în funcție de cerințele și nevoile 

fiecărui executant.  

*** 

 

Considerăm că cercetările întreprinse, susținute de validarea 

ipotezelor propuse, ne-au dat informații valoroase care să ne ajute în 

organizarea și desfășurarea cercetării finale. În cadrul acesteia vom 

îmbunătății modalitățile de măsurare și evaluare și vom stabili o strategie 

managerială, care să optimizeze condiția fizică a persoanelor adulte prin 

practicarea de exerciții pe aparatura Pilates.  
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PARTEA A III –a 

CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA CONDIȚIEI FIZICE A 

POPULAȚIEI ADULTE PRIN FOLOSIREA PROGRAMELOR PE 

APARATURA PILATES 

CAP. 7 CADRUL METODOLOGIC ȘI OPERAȚIONAL AL 

CERCETĂRILOR 

7.1. PREMISELE CERCETĂRILOR 

Am urmărit următoarele direcții de cercetare: 

1. Monitorizarea evoluției compoziției corporale a tuturor clienților 

studioului SHAPE.ART.PILATES.. Am pornit de la premisa că participanții 

la programele de Pilates pe aparate trebuie să conștientizeze beneficiile și să 

aibă la dispoziție un feedback obiectiv asupra propriului corp. Ne-am bazat aici 

pe rezultatele obținute în urma studiului pilot din cercetarea preliminară. 

2. Evaluarea evoluției calității musculare și a mobilității articulare 

pe un eșantion de subiecți. Am pornit de la premisa că Metoda Pilates este 

recunoscută pentru eficiența pe care o are în optimizarea condiției fizice a 

persoanelor adulte. 

3. Investigarea reacției cardiovasculare comparative pe diferite 

aparate Pilates. Premisa de la care am pornit este aceea că aparatele Pilates 

sunt de mai multe tipuri, au diferite accesorii și pot fi folosite din poziții diferite 

precum culcat, așezat sau stând. În funcție de pozițiile de lucru și de nivelul de 

îngreuire al accesoriilor, solicitarea la nivelul inimii ar trebui să prezinte 

diferențe și variații ale frecvenței cardiace. 

 

7.2. SCOPUL CERCETĂRILOR a fost de a investiga cum pot fi 

îmbunătățite o serie de componente ale condiției fizice, prin folosirea 

exercițiilor pe aparatura Pilates. 

Astfel pentru prima direcție de cercetare scopul urmărit a fost 

obiectivarea optimizării condiției fizice a subiecților din perspectiva 

compoziției corporale. 

În cercetarea nr. 2 scopul urmărit a fost de a verifica într-un mod obiectiv 

transformările la nivelul anumitor grupe musculare, respectiv calitatea 

musculaturii raportată la procentul de țesut adipos. În paralel am dorit să vedem 

în ce măsură poate fi influențată și mobilitatea articulară în două articulații 

importante ale corpului și anume articulația coxo-femurală și articulația 

scapulo-humerală.  

Pentru cercetarea nr. 3 scopul lucrării a fost de a vedea modul în care un 

program cadru executat pe diferite aparate Pilates poate influența evoluția FC 

la persoane adulte cu nivel avansat în practicarea acestui tip de activitate 

motrică. 
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7.3. OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

• Implementarea unei strategii manageriale de optimizare a condiției fizice 

a practicanților de Pilates pe aparate în cadrul studioului 

SHAPE.ART.PILATES.; 

• Investigarea modului de reacție a musculaturii și a mobilității articulare 

prin practicarea cu regularitate a exercițiilor pe aparatura Pilates; 

• Stabilirea modului în care reacționeză frecvența cardiacă în timpul 

programelor pe diferitele aparate pentru ca ulterior să putem dirija și 

ierarhiza efortul în funcție de nivelul solicitărilor. 

7.4. SARCINILE CERCETĂRILOR 

• documentarea științifică; 

• elaborarea cadrului operațional al cercetării; 

• stabilirea etapelor de desfășurare a cercetării; 

• achiziționarea de noi instrumente de evaluare; 

• stabilirea eșantioanelor de subiecți; 

• elaborarea unui ghid de exerciții pentru diferite zone corporale pentru 

fiecare din aparatele studioului SHAPE.ART.PILATES.; 

• derularea experimentelor din cadrul cercetării; 

• analiza și interpretarea rezultatelor anchetei privind opiniile populației 

referitoare la Metoda Pilates pe aparate. 

7.5. ETAPELE CERCETĂRILOR 
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7.6. IPOTEZELE CERCETĂRILOR 

1. Optimizarea condiției fizice a persoanelor care practică Pilatesul pe 

aparate în cadrul studioului SHAPE.ART.PILATES. poate fi evaluată 

prin monitorizarea evoluției compoziției corporale; 

2. Programele individualizate pe aparatura Pilates îmbunătățesc calitatea 

musculară și reduc procentul de țesut adipos; 

3. Programele individualizate pe aparatura Pilates conduc la îmbunătățirea 

unor indici de mobilitate; 

4. Exercițiile pe diferite aparate Pilates au efecte distincte asupra sistemului 

cardiovascular. 

7.7. METODE DE CERCETARE  

 
 

CAP. 8 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRILOR 

8.1. STRATEGIA MANAGERIALĂ DE OPTIMIZARE A 

CONDIȚIEI FIZICE A PRACTICANȚILOR DE PILATES PE 

APARATE ÎN CADRUL STUDIOULUI SHAPE.ART.PILATES. 

În context cu rezultatele obținute în cadrul studiilor preliminare efectuate 

în baza temei noastre de doctorat am considerat oportună elaborarea unei 

strategii manageriale de instruire, care să fie valabilă pentru studioul 

SHAPE.ART.PILATES. din București, unde activează un număr de 7 

instructori acreditați internațional cu statutul de instructor personal Pilates și cu 

un flux de 80 de clienți în medie pe lună. 

Activitatea studioului privește practicarea de Pilates prin programe 

individualizate pe aparatura specifică. Am considerat că aceste programe de 
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timp liber reprezintă tot o activitate didactică de instruire care trebuie dirijată 

științific pentru a avea rezultatele scontate. Din acestă perspectivă am 

considerat ca oportună folosirea schemei standardizate pentru instruire 

recomandată de Colibaba41. 

Vom aborda cele 5 etape ale schemei standardizate, fiecare 

desfășurându-se prin mai multe operațiuni. Cele cinci etape sunt reprezentate 

de: 

SE 1. Stabilirea obiectivelor instruirii: ce dorim să facem? 

SE 2. Stabilirea resurselor folosite și necesare procesului de instruire: cu 

cine și cu ce realizăm instruirea? 

SE 3. Elaborarea unei strategii instrucționale operaționale: cum vom 

face? 

SE 4. Aplicarea practică. 

SE 5. Modalitățile de evaluare. 

 

SE 5.1. Aparatura folosită: 

Pentru a avea o părere obiectivă a modului în care evoluează clienții 

studioului am introdus ca politică a sălii monitorizarea permanentă a 

compoziției corporale, a mobilității articulare și a calității musculare. 

În acest sens s-au folosit: 

SE 5.1.1. Cântarul OMRON BF511 (care este descris în cercetarea 

preliminară). 

SE 5.1.2. Scanerul SKULPT 

Scanerul SKULPT are un principiu foarte simplu. În momentul în care 

face contact cu pielea subiectului, un curent slab trece între cei doi electrozi 

externi. Pe măsură ce curentul trece prin piele, grăsimea subcutanată și mușchi, 

pierde energie din cauza rezistenței țesutului. Această pierdere este măsurată și 

este quantificată de cei doi electrozi interiori. 

 
Figura nr. 61: Scanerul SKULPT - electrozi42 

                                         
41 Colibaba, E.D., 2010, Praxiologie și proiectare curriculară în educație fizică și sport, 

Editura Universitaria, Craiova, p. 79; 
42 Disponibil la https://www.skulpt.me/science accesat în data de 28 Februarie 2018, ora 

09:00; pentru traducerea termenilor din limba engleză s-a folosit site-ul 

https://translate.google.ro/; 

https://www.skulpt.me/science
https://translate.google.ro/
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Scanerul SKULPT împreună cu aplicația pentru telefon, pot separa 

starea mușchiului de cantitatea de țesut adipos, prin folosirea mai multor 

electrozi. Cu cât există mai mult țesut adipos cu atât este mai mare rezistența, 

astfel se poate măsura cantitatea de țesut adipos prin evaluarea rezistenței. 

 

 
Figura nr. 62: Calitatea musculară (MQ)43 

 

SE 5.1.3. Rigla și centimetrul de croitorie  

Pentru măsurarea mobilității articulare a articulațiilor coxo-femurale și 

scapulo-humerală s-au folosit: 

SE 5.1.3.1. Proba de mobilitate statică a articulației coxo-femurale 

(static flexibility test – hip and trunk)”44. 

Descrierea modalității de testare: sunt necesare o riglă gradată și o cutie 

pe care se va poziționa rigla. Poziția inițială îl găsește pe subiect în așezat cu 

spatele lipit de un perete, având picioarele întinse cu tălpile sprijinite de cutie. 

Pentru testarea propriu-zisă subiectul așezat cu spatele apropiat de 

perete, ține brațele întinse și atinge punctul 0 al riglei. Din această poziție 

subiectul se îndoaie înainte cu palmele deasupra riglei cât de mult poate, 

menținând câteva secunde poziția finală. Testul se repetă de 3 ori și se notează 

cea mai bună distanță. 

                                         
43 Disponibil la https://www.skulpt.me/science accesat în data de 28 Februarie 2018, ora 

09:00; pentru traducerea termenilor din limba engleză s-a folosit siteul 

https://translate.google.ro/; 
44 Mackenzie, B., 2005, 101 performance evaluation tests, Editura Electric Word, Londra,    

p. 81; 

https://www.skulpt.me/science
https://translate.google.ro/
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SE 5.1.3.2. Proba de mobilitate pentru articulația scapulo-humerală 

(static flexibility test – shoulder)45. 

Descrierea modalității de testare: este necesar un centimetru de croitorie. 

Poziția inițială îl găsește pe subiect stând cu brațele întinse înainte, ținând 

centimetrul prins între palme la o distanță de 100 centimetri.  

Pentru testarea propriu-zisă subiectul stă cu brațele întinse înainte, ținând 

centimetrul prins de ambele capete. Din această poziție subiectul execută o 

rotare a brațelor prin înainte sus până în punctul în care brațele trec înapoi de 

nivelul umerilor. Testul se repetă de mai multe ori, după fiecare repetare 

subiectul apropie brațele. În momentul în care subiectul nu mai reușește să țină 

brațele întinse pe toată durata mișcării, se notează cea mai bună distanță. 

SE. 5.1.4. Ceasul Garmin Vivoactive împreună cu centura cu senzori 

pentru piept (chest belt). 

 

 
Figura nr. 66: Ceasul Garmin Vivoactive46 

Dispozitivul se conectează printr-o aplicație la telefon și primește în timp 

real informații prin Bluetooth de la senzorul de pe piept (chest belt), 

memorează frecvența cardiacă, și oferă date grafice cu timpul, frecvența 

cardiacă medie și frecvența cardiacă maximă. 

8.1.1. MONITORIZAREA EVOLUȚIEI COMPOZIȚIEI 

CORPORALE  

8.1.1.1. ORGANIZAREA CERCETĂRII 

Subiecții cercetării 

Subiecții sunt clienți fideli ai studioului și lucrează individual cu 

instructori personali. Subiecții sunt persoane cu un statut social și profesional 

ridicat, care au posibilitatea materială de a practica cu regularitate programele 

de exerciții pe aparatura Pilates, din cadrul studioului SHAPE.ART.PILATES.. 

                                         
45 Mackenzie, B., 2005, 101 Performance evaluation tests, Editura Electric Word, Londra,    

p. 83; 
46 Disponibil la https://www.revendurancesports.com/garmin-garmin-vivoactive-hrm.html 

accesat în data de 21 Septembrie 2018, ora 18:20; 

https://www.revendurancesports.com/garmin-garmin-vivoactive-hrm.html
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Participanții la experiment sunt 71 de subiecți din care 61 de sex feminin și 10 

de sex masculin. 

Locul și durata 

Cercetarea s-a desfășurat în perioada septembrie 2017-februarie 2018.  

Perioada de monitorizare a fiecărui subiect a fost de 6 luni. Pentru că se 

lucrează individualizat cu instructor personal, perioada luată în calcul are date 

diferite pentru fiecare client. Din totalul testărilor înregistrate pe fișa 

individuală de observație am folosit testarea inițială și cea finală din cadrul 

celor 6 luni de pregătire sistematică, cu 2 sau 3 ședințe pe săptămână. 

Aparatura Pilates folosită  

Aparatura Pilates folosită este cea din dotarea studioului care a fost 

descrisă anterior și folosită în studiul preliminar. 

Aparatura pentru măsurarea compoziției corporale 

Pentru măsurarea compoziției corporale s-a folosit aparatura OMRON 

BF511 (Monitor compoziție corporală). Acesta oferă date despre greutate, 

Indice de Masă Corporală (IMC), Procent Țesut Adipos (PȚA), Procent Masă 

Musculară (PMM) și Țesut Gras Visceral (ȚGV).  

Date privind conținutul programului de pregătire 

Datorită faptului că în cadrul studioului SHAPE.ART.PILATES. se 

lucrează individualizat, client - instructor, fiecare instructor urmărește o 

anumită ordine în alcătuirea programelor de lucru.  

În funcție de nevoile și dorințele fiecărui client, instructorul alege pe ce 

zone și pe ce aparate să lucreze astfel încât în primul rând să nu facă rău și în 

al doilea rând să îmbunătățească starea de bine a persoanei cu care lucrează. 

Pilatesul în general pune accentul mai mult pe lanțuri sau zone 

musculare, dar se lucrează și doar pentru dezvoltarea și izolarea unui singur 

mușchi din întreg corpul. 

Exercițiile efectuate în cadrul ședințelor de Pilates sunt împărțite în mai 

multe zone musculare și anume: zona membrelor inferioare (anterior și 

posterior), zona trunchiului (anterior și posterior) și zona membrelor superioare 

(anterior și posterior) 

Exercițiile pe zone musculare sunt enumerate în ghidul din ANEXELE 

cercetării, iar conținutul programului s-a alcătuit conform recomandărilor 

prezentate în strategia managerială la punctul numărul 4, Aplicații practice. 
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8.1.1.2. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Rezultatele au arătat îmbunătățiri la toți indicatorii testați de aparatura 

OMRON BF511 evidențiate mai jos de calculele statistice și graficele aferente. 

Rezultatele testărilor au fost analizate prin metoda statistică folosind 

programul SPSS varianta 15. 

S-au calculat ca indicatorii: media aritmetică, mediana, abaterea 

standard, coeficientul de variație, valoarea minimă și maximă și testul T 

dependent. 

Datele obținute de la fiecare subiect se regăsesc în tabelele nr. 89 și        

nr. 90 din cadrul ANEXEI nr. 5. 

Date descriptive ale eșantionului de subiecți: 

➢ Vârsta 

Cei 71 subiecți incluși în grupul de experiment au vârsta cuprinsă între 

20 și 64 ani, cu o medie de 41 ani în cazul celor de gen masculin și o medie de 

36 ani în cazul celor de gen feminin. Grupul are o omogenitate medie din punct 

de vedere al vârstei, atât în cazul bărbaților, cât și în cazul femeilor 

(coeficientul de variație – 28.1% în cazul bărbaților și 25.9% în cazul femeilor). 

➢ Înălțimea 

În ceea ce privește înălțimea subiecților incluși în grup, aceasta se 

încadrează între 164 și 199 cm în cazul bărbaților, cu o medie de 181 cm și 

între 154 și 182 cm în cazul femeilor, cu o medie de 168 cm, ambele grupuri 

fiind foarte omogene. 

➢ Greutatea 

Greutatea a scăzut între cele două testări, atât în cazul femeilor (o 

scădere semnificativă statistic, în medie de 1.3 kg) de la 61.4kg la 60.1 kg 

(conform figurii nr. 69), cât și în cazul bărbaților (o scădere în medie de 3.1 kg) 

de la 86.8 kg la 83.7 kg. În cazul femeilor, scăderea semnificativă este dată 

de valoarea calculată a lui t (4.713) prin aplicarea testului T dependent, iar 

valoarea lui p fiind mai mică de 0,05 (p=0,000). 

 
Figura nr. 69: Medie greutate – Testarea inițială vs. testarea finală 
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Date ale indicilor de compoziție corporală 

➢ Indicele de Masă Corporală 

Indicele de Masă Corporală a scăzut între cele două testări, atât în 

cazul femeilor (o scădere semnificativă, în medie de 0,5) de la 21.7 la 21.2 

(conform figurii nr. 70), cât și în cazul bărbaților (o scădere medie de 0.9) de 

la 26.1 la 25.2. În cazul femeilor, scăderea semnificativă este dată de valoarea 

calculată a lui t (4.314) prin aplicarea testului T dependent, iar valoarea lui p 

fiind mai mică de 0,05 (p=0,000). 

 
Figura nr. 70: Indicele de Masă Corporală – Testarea inițială vs. 

testarea finală 

➢ Procent Țesut Adipos 

Procent Țesut Adipos a scăzut între cele două testări, atât în cazul 

femeilor (o scădere semnificativă, în medie medie de 1.2) de la 30.6 la 29.4 

(conform figurii nr. 71), cât și în cazul bărbaților (o scădere medie de 1.7) de 

la 22.8 la 21.1. În cazul femeilor, scăderea semnificativă este dată de valoarea 

calculată a lui t (3.642) prin aplicarea testului T dependent, iar valoarea lui p 

fiind mai mică de 0,05 (p=0,001). 

 
Figura nr. 71: Procent Țesut Adipos – Testarea inițială vs. testarea 

finală 
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➢ Procent Masă Musculară 

Procent Masă Musculară a crescut între cele două testări, atât în cazul 

femeilor (o creștere semnificativă, în medie de 0.4) de la 28.4 la 28.9 (conform 

figurii nr. 72), cât și în cazul bărbaților (o creștere medie de 1.1) de la 36.3 la 

37.4. În cazul femeilor, creșterea semnificativă este dată de valoarea calculată 

a lui t (2.428) prin aplicarea testului T dependent, iar valoarea lui p fiind mai 

mică de 0,05 (p=0,018). 

 
Figura nr. 72: Procent Masă Musculară – Testarea inițială vs. testarea 

finală 

➢ Țesut Gras Visceral 

Țesutul Gras Visceral a scăzut între cele două testări, atât în cazul 

femeilor (o scădere semnificativă, în medie de 0.2) de la 4.2 la 4.0 (conform 

figurii nr. 73), cât și în cazul bărbaților (o scădere medie de 0.9) de la 9.3 la 

8.4. În cazul femeilor, scăderea semnificativă este dată de valoarea calculată 

a lui t (2.645) prin aplicarea testului T dependent, iar valoarea lui p fiind mai 

mică de 0,05 (p=0,010). 

 
Figura nr. 73: Țesut Gras Visceral – Testarea inițială vs. testarea finală 



OPTIMIZAREA CONDIȚIEI FIZICE A POPULAȚIEI ADULTE PRIN FOLOSIREA 

PROGRAMELOR PE APARATURA PILATES 

 

48 
 

*** 

 Rezultatele obținute la fiecare din indicatorii reprezentativi pentru 

analiza compoziției corporale și susținute de calculele statistice efectuate relevă 

ameliorări semnificative la ambele grupe de subiecți.  

La nivelul ambelor grupe de subiecți indicele de masă corporală s-a 

îmbunătățit, iar această ameliorare se regăsește și în rezultatele celorlalți 

indicatori, în sensul scăderii procentajului de țesut adipos și creșterii celui de 

masă musculară. Deasemeni, se observă îmbunătățiri si la indicatorul țesut 

adipos visceral. 

Prin aceste ameliorări considerăm că programele practicate de subiecții 

noștri pe aparatura Pilates și-au atins scopul și au contribuit la optimizarea 

condiției fizice din perspectiva compoziției corporale. 

Datele obținute confirmă rezultatele obținute în cadrul cercetării 

preliminare precum și recomandările literaturii de specialitate care afirmă că 

Metoda Pilates contribuie la modelarea corpului47/48. 

8.1.2. EVALUAREA EVOLUȚIEI CALITĂȚII MUSCULARE ȘI 

A MOBILITĂȚII ARTICULARE PE UN EȘANTION DE 

SUBIECȚI 

8.1.2.1. ORGANIZAREA CERCETĂRII 

Subiecții cercetării 

Subiecții experimentului sunt 25 de persoane adulte din care 20 de 

persoane de sex feminin și 5 persoane de sex masculin, care au fost de acord 

cu participarea și la acest experiment. Toți cei 25 de subiecți au luat parte și la 

cercetarea referitoare la compoziția corporală. 

Testările au fost efectuate de aceeași subiecți atât pentru cele de 

mobilitate cât și pentru cele efectuate cu scanerul SKULPT. 

Locul și durata 

Cercetarea s-a desfășurat în cadrul studioului SHAPE. ART. PILATES. 

din București, pe parcursul a 6 luni, ianuarie 2018-iunie 2018. 

Aparatura folosită la evaluare 

Pentru măsurarea calității musculare și a procentului de țesut adipos s-a 

folosit aparatul SKULPT (figura nr. 74). Acesta s-a fost folosit pe 4 zone ale 

                                         
47 Silver B., 2011, Gimnastica Pilates pentru un corp de invidiat, Editura ALL, București,    

p. 11; 
48 Traczinski, G.Ch., Polster, S.R., 2013, Pilates, Antrenamentul eficient de fitness pentru 

acasă, Editura Naumann & Gobel, Koln, Germania, p. 9; 
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corpului (mușchiul triceps, mușchiul drept abdominal, mușchiul cvadriceps și 

mușchiul pătrat lombar), atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă.  

 

 
Figura nr. 74: Scanerul SKULPT - aplicație49 

 

Pentru măsurarea mobilității articulare a articulațiilor coxo-femurale și 

scapulo-humerale s-au folosit rigla și centimetrul de croitorie conform 

protocolului prezentat la metodele de evaluare folosite în cercetare, descrise în 

alineatul 5.1.3. din Capitolul 8.1. 

8.1.2.2. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR  

Rezultatele testărilor au fost analizate prin metoda statistică folosind 

programul SPSS varianta 15. S-au calculat ca indicatorii: media aritmetică, 

mediana, abaterea standard, coeficientul de variație, valoarea minimă și 

maximă și testul T dependent. 

La modul general rezultatele au arătat îmbunătățiri la toți indicatorii 

testați de aparatul SKULPT și la indicatorii mobilității articulare. Acestea sunt 

evidențiate mai jos de calculele statistice și graficele aferente. 

 

8.1.2.2.1. Date descriptive ale testării și analiza calității musculare și a 

țesutului adipos la nivelul mușchiului triceps 

➢ Calitatea musculară a tricepsului drept 

Calitatea musculară a tricepsului drept a crescut între cele două testări, 

atât în cazul femeilor (o creștere semnificativă statistic, în medie de 12,8%) de 

la 72,4 la 81,7 (conform figurii nr 75), cât și în cazul bărbaților (o creștere 

semnificativă statistic, în medie de 6,9%) de la 83,7 la 89,5.  

                                         
49 Disponibil la https://thedailywant.com/skulpt-body-fat-muscle-scanner/ accesat în data de 

21 Septembrie 2018, ora 18:21; 

https://thedailywant.com/skulpt-body-fat-muscle-scanner/
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Figura nr. 75: Calitatea musculară a tricepsului drept – Testarea inițială 

vs. testarea finală 

➢ Calitatea musculară a tricepsului stâng 

Calitatea musculară a tricepsului stâng a crescut între cele două testări, 

atât în cazul femeilor (o creștere semnificativă statistic, în medie de 12,9%) de 

la 71,6 la 80,9 (conform figurii nr. 76), cât și în cazul bărbaților (o creștere 

semnificativă statistic, în medie de 4,6%) de la 84,8 la 88,7. 

 
Figura nr. 76: Calitatea musculară a tricepsului stâng – Testarea inițială 

vs. testarea finală 

➢ Țesutul adipos al tricepsului drept 

Țesutul adipos al tricepsului drept a scăzut între cele două testări, atât în 

cazul femeilor (o scădere semnificativă statistic, în medie de 14,3%) de la 30,5 

la 26,1 (conform figurii nr. 77), cât și în cazul bărbaților (o scădere în medie de 

7,0%) de la 13,7 la 12,7.  

 
Figura nr. 77: Țesutul adipos al tricepsului drept – Testarea inițială vs. 

testarea finală 
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➢ Țesutul adipos al tricepsului stâng 

Țesutul adipos al tricepsului stâng a scăzut între cele două testări, atât în 

cazul femeilor (o scădere semnificativă statistic, în medie de 14,7%) de la 31,3 

la 26,7 (conform figurii nr. 78), cât și în cazul bărbaților (o scădere 

semnificativă statistic, în medie de 7,3%) de la 13,9 la 12,9.  

 
Figura nr. 78: Țesutul adipos al tricepsului stâng – Testarea inițială vs. 

testarea finală 

 

8.1.2.2.2. Date descriptive ale testării și analiza calității musculare și a 

țesutului adipos la nivelul mușchiului drept abdominal 

➢ Calitatea musculară a ”dreptului abdominal” drept 

Calitatea musculară a ”dreptului abdominal” drept a crescut între cele 

două testări, atât în cazul femeilor (o creștere semnificativă statistic, în medie 

de 16,1%) de la 68,5 la 79,6 (conform figurii nr. 79), cât și în cazul bărbaților 

(o creștere în medie de 8,5%) de la 84,7 la 91,9.  

 
Figura nr. 79: Calitatea musculară a ”dreptului abdominal” drept – 

Testarea inițială vs. testarea finală 

➢ Calitatea musculară a ”dreptului abdominal” stâng 

Calitatea musculară a ”dreptului abdominal” stâng a crescut între cele 

două testări, atât în cazul femeilor (o creștere semnificativă statistic, în medie 

de 16,4%) de la 67,4 la 68,4 (conform figurii nr. 80), cât și în cazul bărbaților 

(o creștere în medie de 8,4%) de la 84,2 la 91,3. 
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Figura nr. 80: Calitatea musculară a ”dreptului abdominal” stâng – 

Testarea inițială vs. testarea finală 

➢ Țesutul adipos al ”dreptului abdominal” drept 

Țesutul adipos al ”dreptului abdominal” drept a scăzut între cele două 

testări, atât în cazul femeilor (o scădere semnificativă statistic, în medie de 

12,7%) de la 27,2 la 23,8 (conform figurii nr. 81), cât și în cazul bărbaților (o 

scădere în medie de 13,5%) de la 13,1 la 11,3.  

 
Figura nr. 81: Țesutul adipos al ”dreptului abdominal” drept – Testarea 

inițială vs. testarea finală 

➢ Țesutul adipos al ”dreptului abdominal” stâng 

Țesutul adipos al ”dreptului abdominal” stâng a scăzut între cele două 

testări, atât în cazul femeilor (o scădere semnificativă statistic, în medie de 

12,4%) de la 27,4 la 24,0 (conform figurii nr. 82), cât și în cazul bărbaților (o 

scădere în medie de 15,0%) de la 13,9 la 11,8.  

 
Figura nr. 82: Țesutul adipos al ”dreptului abdominal” stâng– Testarea 

inițială vs. testarea finală 
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8.1.2.2.3. Date descriptive ale testării și analiza calității musculare și a 

țesutului adipos la nivelul mușchiului cvadriceps 

➢ Calitatea musculară a cvadricepsului drept 

Calitatea musculară a cvadricepsului drept a crescut între cele două testări, 

atât în cazul femeilor (o creștere semnificativă statistic, în medie de 13,5%) de 

la 66,8 la 75,9 (conform figurii nr. 83), cât și în cazul bărbaților (o creștere în 

medie de 1,8%) de la 92,2 la 93,9.  

 
Figura nr. 83: Calitatea musculară a cvadricepsului drept – Testarea 

inițială vs. testarea finală 

➢ Calitatea musculară a cvadricepsului stâng 

Calitatea musculară a cvadricepsului stâng a crescut între cele două testări, 

atât în cazul femeilor (o creștere semnificativă statistic, în medie de 14,1%) de 

la 65,8 la 75,1 (conform figurii nr. 84), cât și în cazul bărbaților (o creștere în 

medie de 2,2%) de la 90,9 la 92,9.  

 
Figura nr 84: Calitatea musculară a cvadricepsului stâng – Testarea 

inițială vs. testarea finală 

➢ Țesutul adipos al cvadricepsului drept 

Țesutul adipos al cvadricepsului drept a scăzut între cele două testări, atât 

în cazul femeilor (o scădere semnificativă statistic, în medie de 13,6%) de la 

34,6 la 29,9 (conform figurii nr. 85), cât și în cazul bărbaților (o scădere în 

medie de 3,6%) de la 11,7 la 11,3 
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Figura nr. 85: Țesutul adipos al cvadricepsului drept – Testarea inițială 

vs. testarea finală 

➢ Țesutul adipos al cvadricepsului stâng 

Țesutul adipos al cvadricepsului stâng a scăzut între cele două testări, atât 

în cazul femeilor (o scădere semnificativă statistic, în medie de 14,4%) de la 

35,8 la 30,6 (conform figurii nr. 86), cât și în cazul bărbaților (o scădere în 

medie de 6,9%) de la 12,2 la 11,4.  

 
Figura nr. 86: Țesutul adipos al cvadricepsului stâng – Testarea inițială 

vs. testarea finală 

8.1.2.2.4. Date descriptive ale testării și analiza calității musculare și a 

țesutului adipos la nivelul mușchiului pătrat lombar 

➢ Calitatea musculară a pătratului lombar drept  

Calitatea musculară a pătratului lombar drept a crescut între cele două 

testări, atât în cazul femeilor (o creștere semnificativă statistic, în medie de 

6,5%) de la 73,6 la 78,4 (conform figurii nr. 87), cât și în cazul bărbaților (o 

creștere în medie de 1,2%) de la 95,9 la 97,1.  

 
Figura nr. 87: Calitatea musculară a pătratului lombar drept – Testarea 

inițială vs. testarea finală 
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➢ Calitatea musculară a pătratului lombar stâng  

Calitatea musculară a pătratului lombar stâng a crescut între cele două 

testări, atât în cazul femeilor (o creștere semnificativă statistic, în medie de 

7,5%) de la 74,5 la 80,1 (conform figurii nr. 88), cât și în cazul bărbaților (o 

creștere în medie de 2,3%) de la 94,4 la 96,6.  

 
Figura nr. 88: Calitatea musculară a pătratului lombar stâng – Testarea 

inițială vs. testarea finală 

➢ Țesutul adipos al pătratului lombar drept  

 

Țesutul adipos al pătratului lombar drept a scăzut între cele două testări, 

atât în cazul femeilor (o scădere semnificativă statistic, în medie de 7,8%) de 

la 20,9 la 19,3 (conform figurii nr. 89), cât și în cazul bărbaților (o scădere în 

medie de 2,3%) de la 9,7 la 9,5.  

 
Figura nr. 89: Țesutul adipos al pătratului lombar drept – Testarea 

inițială vs. testarea finală 

➢ Țesutul adipos al pătratului lombar stâng  

Țesutul adipos al pătratului lombar stâng a scăzut între cele două testări, 

atât în cazul femeilor (o scădere semnificativă statistic, în medie de 10,9%) de 

la 21,8 la 19,4 (conform figurii nr. 90), cât și în cazul bărbaților (o scădere în 

medie de 6,6%) de la 10,1 la 9,4.  
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Figura nr. 90: Țesutul adipos al pătratului lombar stâng – Testarea 

inițială vs. testarea finală 

*** 

Din analiza statistică efectuată se constată îmbunătățiri ale rezultatelor 

la toți mușchii evaluați, la ambi indicatori oferiți de scanerul SKULPT. 

Rezultatele obținute reliefează o îmbunătățire a compoziției fiecărui 

mușchi investigat, aspect care este în concordanță și cu testările compoziției 

corporale la nivel general.  

Se confirmă și aici faptul că programele Pilates sunt benefice pentru 

tonifierea musculară care devine evidentă, iar corpul se modelează 

îmbunătățindu-și conturul50. 

 Totodată confirmăm prin date obiective principiul Pilates referitor la 

echilibrarea musculară (descris în capitolul 2.5.)51. 

8.1.2.2.5. Date descriptive ale testării mobilității articulare 

• Mobilitatea articulației coxo-femurale. 

Mobilitatea articulației coxo-femurale a crescut între cele două testări, atât 

în cazul femeilor (o creștere semnificativă statistic, în medie de 15,9%) de la 

34,6 la 40,1 (conform figurii nr. 91), cât și în cazul bărbaților (o creștere în 

medie de 1,4%) de la 41,8 la 42,4.  

 
Figura nr. 91: Mobilitatea articulației coxo-femurale – Testarea inițială 

vs. testarea finală 

                                         
50 Disponibil la http://shapeartPilates.ro/ro/despre-Pilates/ce-este accesat în data de 15 

Octombrie 2018, ora 22:15; 
51 Isacowitz, R., Clippinger, K., 2011, Pilates Anatomy, Human Kinetics, USA, p. 1; 

http://shapeartpilates.ro/ro/despre-pilates/ce-este
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• Mobilitatea articulației scapulo-humerale. 

Mobilitatea articulației scapulo-humerale s-a îmbunătățit între cele două 

testări, atât în cazul femeilor (o ameliorare semnificativă statistic, în medie de 

15,8%) de la 73,5 la 61,9 (conform figurii nr. 92), cât și în cazul bărbaților (o 

ameliorare semnificativă statistic, în medie de 6,2%) de la 87,2 la 81,8.  

 
Figura nr. 92: Mobilitatea articulației scapulo-humerale – Testarea 

inițială vs. testarea finală 

*** 

Interpretăm datele obținute ca relevante pentru rolul programelor pe 

aparatura Pilates pentru ameliorarea indicilor de mobilitate articulară. 

Constatăm că se validează prin date obiective principiile mișcării 

descrise în literatura de specialitate (capitolul 2.6.) referitoare la dezvoltarea 

mobilității la nivelul articulațiilor coxo-femurală și scapula-humerală52. 

8.1.3. EFECTE ALE EXERCIȚIILOR PE APARATURA 

PILATES ASUPRA FRECVENȚEI CARDIACE 

8.1.3.1. ORGANIZAREA CERCETĂRII 

Subiecții cercetării 

Subiecții au fost 5 persoane adulte practicante de exerciții pe aparatura 

Pilates, cu nivel de pregătire avansați. Alegerea subiecților s-a bazat pe faptul 

că aceștia cunosc aparatele și tipurile de exerciții folosite, controlează bine 

mișcările și le coordonează corect cu respirația. Acești subiecți și-au dat 

adeziunea pentru a folosi centura de piept.  

Locul și durata 

Cercetarea s-a desfășurat în cadrul studioului SHAPE. ART. PILATES. 

din București.  

                                         
52 Nora, St.J., 2006, Pilates instructor training manual, level 1, Balanced Body University-

Turkiye, Turcia, p. 11; 
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Studiul s-a desfășurat în perioada octombrie 2016- noiembrie 2016 

pentru aparatele Reformer, Cadillac, EXO Chair și Bodhi Suspension System, 

iar pentru Reformer Jump Board studiul s-a desfășurat în perioada august 2018-

septembrie 2018.  

Aparatura folosită 

Ceasul Garmin Vivoactive împreună cu centura cu senzori pentru piept 

(chest belt). Dispozitivul primește în timp real informații prin Bluetooth de la 

centura cu senzori pentru piept, memorează frecvența cardiacă, și oferă date pe 

grafic cu timpul, frecvența cardiacă medie și frecvența cardiacă maximă. 

Aparatura folosită pentru Pilates  

 
Figura nr. 93: Aparatura folosită pentru Pilates 

Modalitățile de evaluare ale subiecților 

Cercetarea a folosit metoda studiului de caz.  

Subiecții au executat în 5 lecții distincte, câte un program pe fiecare din 

aparatele: Reformer, Cadillac, EXO Chair, Bodhi Suspension System și 

Reformer Jump Board, prezentate în figura nr. 93. 
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Pe fiecare din aparatele menționate s-a realizat câte un program cadru cu 

o durată medie 30 de minute conținând 10 tipuri de exerciții cu câte 5 variante 

fiecare.  

Testarea FC s-a făcut doar pe durata celor 30 de minute de lucru efectiv 

pe aparat, a fost precedată de 10 minute de încălzire și urmată la final de 10 

minute de stretching dinamic și static, și de exerciții de respirație. 

Pe aparatul Reformer Jump Board s-a realizat un program cadru cu o 

durată medie de 15 minute conținând 10 tipuri de exerciții cu câte 5 variante 

fiecare. 

S-a urmărit ca exercițiile să fie asemănătoare astfel încât evaluarea și 

evidențierea diferențelor să reliefeze modul de solicitare impus de fiecare 

aparat.  

8.1.3.2. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Pentru fiecare subiect s-a înregistrat în aplicația ceasului Garmin 

Vivoactive, graficul de evoluție a frecvenței cardiace la fiecare din programele 

realizate. 

Pentru fiecare subiect în parte s-a extras din softul aparatului rezultatele 

pe fiecare aparat cu graficele aferente. 

Din analiza oferită de graficele ceasului Garmin Vivoactive am luat în 

considerare ca indicatori fiziologici FC inițial, din debutul programului, FC 

medie și FC maximă.  

Analiza rezultatelor pe fiecare subiect 

 Pentru exemplificarea rezultatelor dăm un exemplu referitor la: 

• Subiectul 1 

Analizând evoluția subiectului 1, cu vârsta de 26 de ani, de sex feminin, 

constatăm că cea mai crescută solicitare din punct de vedere ale frecvenței 

cardiace medie înregistrate a fost pe aparatul Reformer Jump Board.  

Frecvența cardiacă medie cuprinsă între 70 și 80 de procente reprezintă 

un efort de tip aerob moderat care ajută la îmbunătățirea circulației sângelui.  

Pe aparatul Bodhi Suspension System FC medie a fost cuprinsă între 60 

și 70 de procente care reprezintă un efort de tip aerob ușor, acesta ajută la 

arderea grăsimilor.  

Pe Reformer, Cadillac și EXO Chair s-au înregistrat FC medii cuprinse 

între 50 și 60 de procente care reprezintă un efort aerob foarte ușor care 

îmbunătățește starea de bine a organismului și ajută la o recuperare mai rapidă. 

FC maximă a fost înregistrată atât pe Reformer Jump Board (169 bpm) 

cât și pe Bodhi Suspension System (163 bpm) cuprinsă între 80 și 90 de 

procente care reprezintă un tip de efort intens. 
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Tabelul nr. 86: Rezultatele pentru subiectul 1 

 

 

Minim

Mediu 116

143

Aparat/ Subiect

Minim 84

Mediu 114

Maxim

80

104

128

90

Subiect 1

Reformer

Cadillac

EXO Chair

149

Minim

Mediu

Maxim

Maxim

143

169

86

128

163

70

Reformer 

Jump 

Board

Minim

Mediu

Maxim

Budhi 

Suspension 

System

Minim

Mediu

Maxim
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Analiza rezultatelor pe fiecare aparat 

 

Pentru analiza comparativă datele statistice calculate au fost: numărul de 

cazuri, media aritmetică, abaterea standard, coeficientul de variație, minim și 

maxim 

 
Conform rezultatelor medii obținute de fiecare subiect în parte la cele 5 

aparate, pe prima poziție ca nivel mai crescut de solicitare se află aparatul 

Reformer Jump Board la care s-a obținut pulsul cel mai mare (în medie 

132,2). Este urmat de: EXO Chair pe locul 2 cu un puls mediu de 117,0, Bodhi 

Suspension System pe locul 3 cu un puls mediu de 115,4, Reformer pe locul 

4 cu o valoare medie de 108,8 și Cadillac pe locul 5 cu o valoare medie de 

99,6. 

Majoritatea subiecților s-au încadrat la cele 5 aparate în zonele de efort 

aerob ușor și aerob foarte ușor (conform tabelului nr. 93), astfel: 

➢ Reformer: 20,0% în zona de efort aerob ușor și 80,0% în zona de efort 

foarte ușor; 

➢ Cadillac: 100% în zona de efort aerob foarte ușor; 

➢ EXO Chair: 60,0% în zona de efort aerob ușor, 40,0% în zona de efort 

foarte ușor; 

➢ Bodhi Suspension System: 40,0% în zona de efort ușor, 60,0% în zona 

de efort foarte ușor; 

➢ Reformer Jump Board: 20,0% în zona de efort aerob moderat, 80,0% în 

zona de efort aerob ușor. 

Din analiza graficelor se observă particularitățile evoluției FC la fiecare 

subiect în raport cu fiecare din exercițiile prestate. Impactul fiecărui grupaj de 

exerciții poate determina individualizarea pe viitor a programelor de pregătire.  
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Interpretarea rezultatelor 

 

Din studiul nostru constatăm că FC medie în programele pe aparatele 

Reformer (4 din 5 subiecți), Cadillac (5 din 5 subiecți) și Bodhi Suspension 

System (3 din 5 subiecți), efortul este aerob foarte ușor, nivelul solicitărilor 

constatat al subiecților fiind situat în medie între 50 – 60%. Conform datelor 

literaturii de specialitate constatăm că zona cardiacă a antrenamentului a fost 

de intensitate mică, foarte ușoară53. 

Pe aparatele EXO Chair (3 din 5 subiecți) și Reformer Jump Board (4 

din 5 subiecți) efortul este aerob ușor, nivelul solicitărilor constatat al 

subiecților fiind situat în medie între 60 – 70%. Conform datelor literaturii de 

specialitate constatăm că zona cardiacă a antrenamentului a fost de intensitate 

ușoară care facilitează pierderea în greutate. 

Totuși pe aparatul Reformer Jump Board la un subiect eforul a fost aerob 

moderat, nivelul solicitărilor fiind situat în medie între 70 – 80%. Conform 

datelor literaturii de specialitate constatăm că zona cardiacă a antrenamentului 

a fost de intensitate moderată care facilitează creșterea puterii aerobe. 

Considerăm că intensitatea execuțiilor poate fi îmbunătățită prin 

impunerea unor tempouri de lucru diferențiate care să ridice media FC la o zonă 

de efort superioară.  

Prin monitorizarea FC putem dirija mai bine zonele de efort propuse 

practicanților, iar prin relația cu respirația, ca principiu de bază în practica 

Pilates, se asigură fluxul sangvin necesar execuției programelor54. 

 

CONCLUZII PARTEA A III-A 

CONCLUZII PRIVIND MONITORIZAREA EVOLUȚIEI 

COMPOZIȚIEI CORPORALE CA POLITICĂ MANAGERIALĂ A 

STUDIOULUI SHAPE.ART.PILATES. 

Optimizarea condiției fizice din perspectiva monitorizării compoziției 

corporale a fost îmbunătățită ceea ce ne îndreptățește să afirmăm că ipoteza 

noastră (Optimizarea condiției fizice a persoanelor care practică Pilatesul pe 

aparate în cadrul studioului SHAPE.ART.PILATES. poate fi evaluată prin 

monitorizarea evoluției compoziției corporale) a fost confirmată. 

                                         
53 Cordun, M., 2011, Bioenergetică și Ergometrie în sport, Editura CD PRESS, București, 

p. 182; 
54 Puelo, J., Milroy, P., 2016, Anatomia alergării: ghidul vostru ilustrat pentru creșterea 

forței, vitezei și rezistenței, trad. Hânsa, A., Lifestyle Publising, București, p. 24; 
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CONCLUZII PRIVIND EVALUAREA EVOLUȚIEI CALITĂȚII 

MUSCULARE ȘI A MOBILITĂȚII ARTICULARE  

Optimizarea condiției fizice, din perspectiva monitorizării calității 

musculare, țesutului adipos și a mobilității articulațiilor coxo-femurale și 

scapulo-humerale, a fost îmbunătățită, ceea ce ne îndreptățește să afirmăm ca 

ipotezele noastre ( Programele individualizate pe aparatura Pilates 

îmbunătățesc calitatea musculară și reduc procentul de țesut adipos; 

Programele individualizate pe aparatura Pilates conduc la îmbunătățirea unor 

indici de mobilitate) au fost confirmate. 

CONCLUZII PRIVIND EFECTELE EXERCIȚIILOR PE 

APARATURA PILATES ASUPRA FRECVENȚEI CARDIACE 

Considerăm că ipoteza noastră ( Exercițiile pe diferite aparate Pilates 

au efecte distincte asupra sistemului cardiovascular) s-a validat, și că prin 

specificul lor, aparatele Pilates determină reacții diferențiate la nivelul 

sistemului cardiovascular. 

 

CONCLUZII TEZĂ 

În urma cercetărilor întreprinse am putut identifica câteva din modalitățile 

prin care exercițiile practicate pe aparatura Pilates pot optimiza condiția fizică 

a practicanților. Constatările au vizat monitorizarea evoluțiilor pentru 

compoziția corporală, activitatea musculară, dezvoltarea mobilității articulare 

și reacțiile cardiovasculare. 

 

Prin folosirea unei strategii manageriale de dirijare a pregătirii am putut 

oferii practicanților și instructorilor din cadrul Studioului 

SHAPE.ART.PILATES. posibilitatea de a beneficia de un feedback obiectiv 

referitor la ecoul efortului asupra organismului. Acest lucru a fost facilitat 

datorită folosirii de aparaturi electronice moderne și a introducerii fiselor de 

evaluare individuală. 

 

Prin verificarea regulată a stării de antrenament s-au putut individualiza 

programele de către instructorii personali în funcție de particularitățile fiecărui 

subiect. 

 

În concluzie considerăm că cercetarea efectuată în cadrul prezentei teze 

de doctorat și-a atins scopul și obiectivele propuse. Aceasta a demonstrat 

valoarea exercițiilor, realizate pe aparatura Pilates, asupra optimizării 

condiției fizice a persoanelor adulte, care practică aceste programe. 
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CAP. 9 ELEMENTE DE ORIGINALITATE ȘI VALORIFICARE 

PRACTICĂ 

Originalitate: 

• Elaborarea unui acrostih a termenului Pilates; 

• Descrierea în amănunt a particularităților aparaturii Pilates; 

• Sistematizarea principiilor și exercițiilor pe aparatura Pilates; 

• Fundamentarea conceptului de ”Contrology”; 

• Investigarea opiniei și cunoștințelor populației cu privire la 

Metoda Pilates; 

• Elaborarea unei strategii manageriale de optimizare a condiției 

fizice a practicanților de Pilates pe aparate; 

• Folosirea pentru prima dată a scanerului SKULPT pentru testarea 

calității musculare și a procentului de țesut adipos al unei grupe musculare. 

Diseminarea rezultatelor cercetărilor întreprinse: 

Participarea la sesiuni științifice: 

• ”The effects of exercises using Pilates apparatus on heart 

rate” 7th edition of International Congress of Physical Education, Sports and 

Kinetotherapy, UNEFS București, 15th-17th of June 2017; 

• ”Changes in the body composition of people practicing 

exercises on Pilates apparatus” International Scientific Conference, 

“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 17th  

edition, Constanța,  18th-20th of May 2017; 

• „Influences of Pilates apparatus exercises on the improvement 

of coxarthrosis condition”, 6th International Congress of Physical Education, 

Sports and Kinetotherapy, UNEFS București, 15th-18th of June, 2016; 

• „Benefits of using Pilates apparatus in motor activities for 

keeping fit”; International Scientific Conference “Perspectives in physical 

education and sport”, 16th  edition, Constanța,  20th-21th of May 2016; 

Publicații: 

• ”Pilates in the leisure motor activities of adults”, Ispas, A.M., 

Macovei, S., Zahiu, M., 2018, Discobolul – Physical Education, Sport and 

Kinetotherapy Journal Vol. XIV, no. 1(51), UNEFS, București, p. 11-18. 

 

• ”The effects of exercises using Pilates apparatus on heart 

rate” Ispas, A.M., Macovei, S., Zahiu, M., 2017, The European Proceedings 

of Social & Behavioural Sciences, EpSBS, Future Academy ISSN: 2357-1330, 
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ICPESK 2017, International Congress of Physical Education, Sport and 

Kinetotherapy, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.18.; 

• ”Changes in the body composition of people practicing 

exercises on Pilates apparatus”, Ispas, A.M., Macovei, S., Zahiu, M., 2017, 

Science, Movement and Health, Vol. XVII, ISSUE 2 Supplement, 2017 

September 2017, (2, Supplement): 317-324 http://www.analefefs.ro/anale-

fefs/2017/i2s/pe-autori/ISPAS%20Andrei-Marius.pdf.; 

• ”Influences of Pilates apparatus exercises on the improvement 

of coxarthrosis condition”, Ispas, A.M., Macovei, S., Discobolul – Physical 

Education, Sport and Kinetotherapy Journal Vol. XII no. 4 (46) 2016, pag 65; 

• ”Benefits of using Pilates apparatus in motor activities for 

keeping fit”, Ispas, A.M., Macovei, S., Science, Movement and Health, Vol. 

XVI, ISSUE 2, Supplement, 2016, September 2016, 16 (2, Supplement): 490-

496; 

Recunoaștere: 

• Cercetarea întreprinsă în prezenta teză s-a realizat sub egida 

Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București în cadrul 

Școlii Doctorale.  

Mulțumiri: 

• Aducem mulțumiri întregului colectiv de instructori care 

activează în cadrul studioului SHAPE.ART.PILATES. 

• Aducem mulțumiri tuturor clienților care accesează studioul 

pentru înțelegerea acordată, colaborare și implicare în realizarea cercetărilor.  

• Aducem mulțumiri întregului colectiv care a răspuns întrebărilor 

chestionarului de opinie. 

Limitele cercetării: 

• Cercetarea nu a putut beneficia de date științifice comparative 

bazate pe alte studii referitoare la efectele exercițiilor pe aparatura Pilates. 

Toate datele găsite de noi se refereau la programele Pilates executate la sol pe 

saltea.  

http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.18
http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2017/i2s/pe-autori/ISPAS%20Andrei-Marius.pdf
http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2017/i2s/pe-autori/ISPAS%20Andrei-Marius.pdf
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