
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE  
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 

SPORT DIN BUCUREȘTI 
ŞCOALA DOCTORALĂ 

 
 

 
 

 
 

IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR MOTRICE ASUPRA 
PROFESIONIȘTILOR DIN MEDIUL CULTURAL - ARTISTIC 

 
REZUMAT 

 
TEZĂ DE DOCTORAT 

 
 
 
 
 
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 
Prof. Univ. Dr. Ștefan TÜDÖS  
 
 
 
 

DOCTORAND: 
Georgeta I. NICOLA (VLĂDUȚU) 

 
 
 
 

BUCUREȘTI 
2019 



Impactul Activităților Motrice asupra Profesioniștilor din Mediul Cultural - Artistic 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impactul Activităților Motrice asupra Profesioniștilor din Mediul Cultural - Artistic 

 

3 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE  
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 

SPORT  DIN BUCUREȘTI 
 

SECRETARIAT DOCTORANZI 
 

D-lui/D-nei 
............................................................................................................................. 
 Vă facem cunoscut că, în data de .................................orele....................  
în sala .......................................................................................................................... 
a Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, va avea loc 
susținerea publică a tezei de doctorat de către: 
 

D-na Georgeta I. NICOLA (VLĂDUȚU) 
 

Cu titlul: 
IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR MOTRICE ASUPRA 

PROFESIONIȘTILOR DIN MEDIUL CULTURAL - ARTISTIC 
 
 
în vederea obținerii titlului de Doctor în Știința Sportului și Educației Fizice. 
 
 În conformitate cu H.G. nr. 681/2011, art. 39 (3) privind conferirea titlurilor 
științifice în România, vă trimitem rezumatul tezei de doctorat, cu rugămintea de a 
comunica în scris observațiile dumneavoastră pe adresa: 
 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, strada Constantin Noica, 
numărul 140, sector 6, București și de a participa la susținerea publică a tezei. 
 
 
 

RECTOR,                                    SECRETAR ȘEF UNEFS, 
 
 
     Prof. univ. dr. Florin PELIN                Ing. Silviea CONSTANTINESCU  

 
 

  



Impactul Activităților Motrice asupra Profesioniștilor din Mediul Cultural - Artistic 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impactul Activităților Motrice asupra Profesioniștilor din Mediul Cultural - Artistic 

 

5 
 

Cuprins: 

INTRODUCERE ....................................................................................................... 8 
MOTIVAREA ALEGERII TEMEI .......................................................................... 9 
SCOPUL LUCRĂRII .............................................................................................. 10 
Partea I – ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND ROLUL ACTIVITĂȚILOR 
MOTRICE ÎN FORMAREA CULTULUI CORPULUI ........................................ 10 
Capitolul 1. Situația temei în literatura de specialitate ........................................... 10 
1.1. Situația temei în literatura din România........................................................... 10 
1.2. Situația temei în literatura străină .................................................................... 11 
Capitolul 2. Delimitări conceptuale referitoare la activitățile motrice ................... 12 
2.1. Mișcarea - definiție și caracterizare ................................................................. 12 
2.2. Ce este motricitatea .......................................................................................... 12 
2.3. Capacitatea motrică - formă de comunicare interumană ................................. 13 
2.4. Conceptul de fitness ......................................................................................... 13 
2.5. Conceptul de psihomotricitate .......................................................................... 14 
2.6. Abilitățile verbale  - forme de manifestare la profesioniștii din cultură și artă 16 
Capitolul 3. Cultul corpului ..................................................................................... 18 
3.1. Cultul corpului - aspecte generale .................................................................... 18 
3.2. Formarea cultului corpului de-a lungul istoriei ................................................ 18 
3.3. Cultul corpului în epoca contemporană ........................................................... 20 
3.4. Rolul activităților motrice în formarea cultului corpului ................................. 21 
Capitolul 4. Activitatea profesională din domeniul cultural-artistic ....................... 23 
4.1. Mediul cultural artistic - scurtă caracterizare ................................................... 23 
4.2. Profesioniștii din cultură și artă ........................................................................ 24 
CONCLUZII PARTEA I ........................................................................................ 25 
PARTEA A II-A - STUDIUL PRELIMINAR PRIVIND PERCEPȚIA 
PERSOANELOR CARE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC 
ASUPRA NECESITĂȚII PRACTICĂRII DE ACTIVITĂȚI MOTRICE DIRIJATE
 ................................................................................................................................. 26 
Capitolul 5. Cadrul operațional al cercetării preliminare ........................................ 26 
5.1. Premizele cercetării preliminare ...................................................................... 26 
5.1.1. Premizele cercetării privind stilul de viaţă al persoanelor care activează în 
mediul cultural-artistic și relaționarea cu activităților motrice ............................... 26 
5.1.2. Premizele cercetării privind manifestarea anxietății ca trăsătură la diferite 
categorii de artiști .................................................................................................... 27 
5.2. Scopul ............................................................................................................... 28 
5.3. Obiectivele ........................................................................................................ 28 
5.4. Sarcinile ............................................................................................................ 29 
5.5. Ipotezele ........................................................................................................... 29 
5.6. Metodele de cercetare ....................................................................................... 29 
5.7. Organizarea cercetării ...................................................................................... 30 

5.7.1. Subiecții cercetării preliminare ............................................................... 30 



Impactul Activităților Motrice asupra Profesioniștilor din Mediul Cultural - Artistic 

 

6 
 

5.7.2. Etapele cercetării preliminare ................................................................. 31 
5.7.3. Conținutul chestionarului Q-Gett ............................................................ 31 
5.7.4. Conținutul chestionarului EMAS-T ........................................................ 32 

Capitolul 6 – Analiza și interpretarea statistică a rezultatelor cercetării 
preliminare ............................................................................................................... 33 
6.1. Analiza și interpretarea datelor înregistrate în urma aplicării chestionarului Q-
Gett .......................................................................................................................... 33 
6.2. Analiza și interpretarea datelor înregistrate în urma aplicării .......................... 37 
chestionarului EMAS-T .......................................................................................... 37 
CONCLUZII PARTEA A II-A ............................................................................... 40 
Concluziile cercetării preliminare nr. 1 ................................................................... 40 
Concluziile cercetării preliminare nr. 2 ................................................................... 41 
PARTEA A III-A – CERCETARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND IMPACTUL 
ACTIVITĂȚILOR MOTRICE ASUPRA PROFESIONIȘTILOR CARE 
ACTIVEAZĂ ÎN MEDIUL CULTURAL ARTISTIC ........................................... 42 
Capitolul 7 - CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL 
CERCETĂRII în perioada mai 2018 - septembrie 2019 ........................................ 42 
7.1. Premizele cercetării .......................................................................................... 42 
7.2. Scopul cercetării ............................................................................................... 42 
7.3. Obiectivele cercetării ........................................................................................ 43 
7.4. Sarcinile cercetării ............................................................................................ 44 
7.5. Ipotezele cercetării ........................................................................................... 44 
7.6. Metodele de cercetare ....................................................................................... 45 

7.6.1. Metoda studiului bibliografic .................................................................. 45 
7.6.2. Metoda anchetei sociologice pe bază de chestionar ............................... 45 
7.6.3.Metoda testelor psihologice standardizate ............................................... 45 
7.6.4. Metoda măsurării și evaluării .................................................................. 45 
7.6.5. Metoda experimentală ............................................................................. 45 
7.6.6. Metoda statistico-matematică ................................................................. 45 
7.6.7. Metoda grafică ........................................................................................ 47 

Capitolul  8 - Demersul operațional al cercetării experimentale ............................ 47 
8.1. Organizarea și desfășurarea studiului experimental ......................................... 47 
8.2. Subiecții cercetării experimentale .................................................................... 47 
8.3. Etapele cercetării experimentale ...................................................................... 49 
8.4. Conținutul cercetării/plan de intervenție .......................................................... 49 

8.4.1. Măsurători antropometrice ...................................................................... 50 
8.4.2. Determinări funcționale: ......................................................................... 51 

8.4.2.1. Determinări funcționale smart ....................................................... 51 
8.4.2.2. Aparatură și instrumente utilizate pentru măsurătorile 
antropometrice și determinări funcționale a), b) și c) ................................. 52 

8.4.3. Probe funcțional-motrice: ........................................................................ 52 
8.4.3.1. Mobilitatea coloanei vertebrale (Distanța degete-sol/plan fix) ..... 52 
8.4.3.2. Evaluarea funcției respiratorii ........................................................ 53 



Impactul Activităților Motrice asupra Profesioniștilor din Mediul Cultural - Artistic 

 

7 
 

8.4.3.3. Evaluarea funcției echilibrului ....................................................... 53 
8.4.4. Testare psihologică prin folosirea chestionarului Zuckerman-Kuhlman 
Personality Questionnaire (ZKPQ) ................................................................... 53 
8.4.5. Testarea abilităților verbale și nonverbale prin utilizarea testului BIG .. 54 
8.4.6. Testarea opiniei privind programul motric artfitment, prin aplicarea 

chestionarului de opinie Q-artfitment ..................................................................... 54 
Capitolul 9 - Conținutul programului motric artfitment, aplicat în experiment ..... 54 
9.1. Caracterizarea și justificarea alegerii programului motric artfitment .............. 54 
9.2. Misiunea programului ...................................................................................... 54 
9.3. Resurse ............................................................................................................. 55 
9.4. Obiectivele cadru .............................................................................................. 55 
9.5. Obiectivele specifice ........................................................................................ 55 
9.6. Metode de instruire ........................................................................................... 56 
9.7. Conținutul programului artfitment în relație cu obiectivele fixate, metodele și 
mijloacele utilizate, rezultatele vizate ..................................................................... 56 
9.8. Descrierea antrenamentului autogen Schultz ................................................... 56 
Capitolul 10 - Rezultate obținute și interpretarea lor .............................................. 56 
10.1. Analiza comparativă a rezultatelor inițiale .................................................... 56 
CONCLUZII TESTARE INIȚIALĂ ...................................................................... 57 
10.2. Analiza comparativă a rezultatelor finale ...................................................... 59 

10.2.1. Interpretarea rezultatelor finale obținute la măsurătorile antropometrice
 ......................................................................................................................... 59 
10.2.2. Interpretarea rezultatelor finale obținute la determinările funcționale 61 
10.2.3. Interpretarea rezultatelor finale obținute la probele funcțional motrice
 ......................................................................................................................... 62 

10.2.3.1. Rezultatele obținute la determinările funcționale metrice - 
Mobilitatea coloanei vertebrale ............................................................... 62 
10.2.3.2. Rezultatele obținute la SPIROMETRIE .................................. 64 
10.2.3.3. Rezultatele obținute la PLATFORMA DE ECHILIBRU ....... 66 

10.2.4. Interpretarea rezultatelor obținute la testul de personalitate Zuckerman-
Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ) – testarea finală ....................... 69 
10.2.5. Interpretarea rezultatelor obținute la testarea abilităților verbale și 
nonverbale prin utilizarea testului BIG – testarea finală ................................ 70 
10.2.6. Interpretarea rezultatelor obținute în urma aplicării chestionarului de 
opinii - Q-artfitment ........................................................................................ 73 

Capitolul 11 – CONCLUZIILE CERCETĂRII EXPERIMENTALE.................... 77 
Capitolul  12 - ELEMENTE DE ORIGINALITATE ȘI VALORIFICAREA 
REZULTATELOR CERCETĂRII ......................................................................... 88 
12.1. Contribuțiile personale ce țin de cercetare ..................................................... 88 
12.2. Contribuții originale ....................................................................................... 88 
Bibliografie 
Anexe 
 



Impactul Activităților Motrice asupra Profesioniștilor din Mediul Cultural - Artistic 

 

8 
 

INTRODUCERE 

 Integrată în viaţa cotidiană a societăților moderne, activitatea fizică poate 
creea cadrul corespunzător dezvoltării ființei umane echilibrate și performante 
profesional. Prin demersul cercetării din cadrul studiilor doctorale, am dorit să 
tratăm problematica specifică mediului cultural-artistic. Astfel, abordarea noastră a 
avut în vedere caracterizarea, pregătirea profesională, factorii potenţatori, în 
corelație cu fenomene de ordin macro- şi mezo-social legate de prezenţa mişcării 
fizice în stilul de viaţă al artiștilor. Se constituie astfel, o mixtură complexă, bazată 
pe două domenii, cultură și educație fizică, care vor fi tratate, dintr-o perspectivă 
nouă, de întrepătrundere și completare reciprocă. 
 Ființa umană se simte împlinită atunci când se află în prejma frumosului. 
Cultul pentru frumos s-a reflectat de-a lungul istoriei în opere de artă, ca o forță 
modelatoare în sensul ascensiunii pe scara împlinirii ”rafinamentului și a orizontului 
de valori”1. 
 În evoluția sa antropologică omenirea a dorit să se afle în concordanță cu 
esteticul din natură. Acest deziderat a putut fi atins prin folosirea exerciților fizice 
dirijate în sensul creării corpului perfect. Astfel, mișcarea a ocupat un loc important 
în viața oamenilor, la început ca formă de explorare și percepere a mediului și de 
supraviețuire, de perpetuare a speciei, precum și de relaționare cu ceilalți, 
autocunoaștere și mijloc de comunicare. 
 Societatea modernă oferă o serie de tehnici de îngrijire a corpului care aparțin 
unor forme active de mișcare cum ar fi: body-building, jogging, gimnastica, precum 
și o serie de regimuri alimentare, tehnici de natură medicală - chirurgie estetică, 
reparatorie și plastică. Aceste aspecte ale culturii moderne au și o latură nefavorabilă. 
Se încearcă ducerea la extrem a procedurilor privind intervențiile efectuate asupra 
corpului în scopul obținerii perfecțiunii. Aspectul este susținut de campaniile de 
publicitate prin campaniile de promovare în canalele media și panourile afișate peste 
tot pe stradă.  
 Cultul corpului, îşi dezvăluie astfel, în această alăturare, originea sa socială 
de "religie a pieţii". Mihăescu, antropolog-sociolog, în revista Dilema, face referire 
la cultul corpului dus la extrem. Acesta spune: ”ce poate fi mai mobilizator şi mai 
frumos decît o lume de corpuri veşnic tinere, fericite să muncească şi să consume 
pentru propria lor mîntuire!”2 
 Mulți artiști recunosc beneficiile sportului asupra formei fizice și a felului în 
care arată și ne confirmă faptul că, succesul în carieră a fost certificat și de acestea, 
nu doar de talentul artistic și de un management bun al carierei lor3. 
 

                                           
1 Cucoș, C., (2014), Educația estetică, Editura Polirom, Iași, p.209 
2Mihăescu, V., articol ”Corpul autentic si cultul său de piață” apărut în ”Dilema veche”, nr.120, 11 Mai 2006, 
publicat pe http://www.scena9.ro/article/corpul-autentic-vintila-mihailescu, 04.02.2017, 21:57  
3 https://www.everydayhealth.com/fitness-pictures/female-celebrity-workouts-1208.aspx, accesat 22.09.2019, ora 
11:10 
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MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 

 Lumea artistică generează puternice legături emoționale între indivizi și 
public, interacţiunea dintre acestea fiind făcută prin scenele de teatru, televiziune, 
spectacole publice și chiar, spectacole politice. Artiștii își câștigă celebritatea atât 
prin actul artistic cât și prin mass-media, marketing și publicitate. Ei devin 
”formatori de opinie” pentru publicul lor și pentru mulți indivizii din cadrul 
populației unei țări și chiar internațional. Popularitatea astfel câștigată, are și un 
”preț”, artistul ”se achită” dedicându-se publicului său prin spectacole și apariții la 
nivelul așteptărilor.  

O altă latură a succesului o reprezintă consumul neuro-psihic al meseriei sale, 
la care se adaugă consumul fizic. O mai bună adaptare și conștientizare a efortului 
specific ocupațional, poate reprezenta creșterea potențialului artistic. 

 
Activitatea mea profesională de la finalizarera facultății și până în prezent, m-

a făcut să îmbin competențele profesionale de antrenor sportiv cu cele de 
coordonator de programe de formare în mediul cultural-artistic. În calitate de 
antrenor modelator de corp și suflet, am găsit punți de legătură între ariile sportive 
și expresiv-artistice. Am fost preocupată să evidențiez în mod științific, ceea ce am 
constatat în antrenamentele cu artiștii proveniți din diferite specializări artistice. 
Astfel, am aflat că mulți artiști au o pasiune pentru sport și pentru cunoaștere în 
general, și sunt motivați să se dezvolte pe plan psihic și fizic. Această categorie de 
profesioniști este conștientă că, modelarea psihomotrică contribuie la obținerea 
succesului mult dorit.  

 
Ținând cont de aceste aspecte de bază ale mediului cultural-artistic, studiul 

nostru, din cadrul cercetării doctorale, a urmărit două linii de acțiune. Acestea sunt: 
intervenții în plan motric și psihic, menite să crească încrederea în propriile 
abilităţi în domeniul artistic.  
  

Cu alte cuvinte, suntem de părere că actul artistic contemporan are nevoie de 
un fundament solid de cunoştinţe teoretice şi abilități practice. Domeniile de interes, 
aparțin atât artelor spectacolului cât și culturii fizice, ca formă de stăpânire a 
corpului în demersul său artistic și în viața de zi cu zi. 
 Incursiunea interdisciplinară din domeniul culturii artistice, și anume: 
improvizaţie, arta actorului de teatru, dans, mişcare scenică, se împletește armonios 
cu discipline ce aparțin sportului și educației fizice. Ambele domenii alcătuiesc 
capitaluri de cultură și reprezintă o parte din „bagajul” artiștilor, fiind ”metode” de 
întruchipare a personajelor de teatru și artă. 

Educarea profesioniștilor din cultură și artă în materie de mișcare, permite 
evidențierea aspectelor comune dintre artă și sport. 
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SCOPUL LUCRĂRII 

Ne dorim să argumentăm teoretic și practic valoarea și beneficiile cultivării 
cultului corpului din perspectiva dezvoltării armonioase a musculaturii, a stării 
psihice și fizice prin intermediul activităților motrice. În contextul societății actuale 
practicarea activităților sportive a devenit o necesitate. Tot mai multe persoane 
conștientizează rolul acestor activități pentru întreținerea și îmbunătățirea capacității 
de mișcare a corpului în direcția implementării unui stil de viață sănătos. 
 Din perspectiva motricității formarea cultului corpului aduce beneficii la 
nivelul întregului organism cu îmbunătățiri pe fiecare din sistemele lui anatomice, 
funcționale și psihic. Mișcarea stimulează secreția așa numiților hormoni ai 
”fericirii” (endorfinele: melatonina, oxitocina, serotonina). Prin reglările oferite de 
mișcare omul devine apt de a se manifesta la potențialul său mental cel mai ridicat, 
fiind eficient, asertiv, independent. Omul activ, care își respectă corpul are atitudini 
pozitive atât pe plan fizic cât și psihic aspect care țin și de tipologia comportamentală 
psihofiziologică și psihică, atașate atitudinilor din structura personalității 
individuale4. 

În acest context, am inițiat cercetarea, privind participarea activă la 
activități motrice corporale, ca activitate conștientă, care poate contribui la 
diminuarea solicitărilor zilnice şi poate susţine dezvoltarea performanțelor 
artistice. 

 
Partea I – ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND ROLUL ACTIVITĂȚILOR 

MOTRICE ÎN FORMAREA CULTULUI CORPULUI 

Capitolul 1. Situația temei în literatura de specialitate 

 1.1. Situația temei în literatura din România 
 Studierea literaturii de specialitate specifică educației fizice și sportului 
(sociologie, psihologie, ştiinţele sportului, fiziologie), literatura din domeniul 
culturii și artei.  
 De asemenea, am dorit să cercetăm și lucrări științifice și de doctorat realizate 
în cadrul facultăților de profil educație fizică și sport, precum și, în instituțiile de 
cultură și artă.5 
 Doctoranzi, ai Facultățiilor de Educație Fizică și Sport din UNEFS și din țară, 
precum și doctoranzi ai altor facultăți, care studiază psihologia, sociologia, lansează 
lucrări cu teme axate pe promovarea educației fizice și sportului ca forme de 
petrecerea timpului liber în mod activ și a dezvoltării unor trăsături de personalitate 

                                           
4 Epuran, M., (2011), Motricitate și Psihism în activitățile corporale, Vol 1, Editura FEST, București, p.175 
5 http://litere.ucv.ro/litere/ro/content/master-%E2%80%93-arta-actorului 
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la adulții nesportivi6 7.  Aceste studii au relevat că ne dorim să implementăm 
politicile de cultură și sport la nivelul întregii populații din România 
 Preocupări privind estetica și expresivitatea corpului, în strânsă legătură cu 
tema cultului corpului și cultura fizică, am găsit și în lucrările și tezele facultăților 
de profil de artă și design8 9 10. 
 Lista poate continua, și reflectă că, noi specialiștii în educație fizică și sport, 
împreună cu cei din cultură și artă constientizăm  importanța practicării educației 
fizice și sportului pentru performanță în activitățile ocupaționale.  
 
 1.2. Situația temei în literatura străină 
 În literatura străină am identificat cărți și articole legate de dans, forme de 
prelucrare corporală prin metoda pilates, yoga, antrenamente de fitness și combinații 
între metodele și formele de mișcare enumerate anterior.  

În 1995, Birch publică o lucrare amplă despre „power yoga” în care se face o 
prezentare a tehnicilor de respirație, de lucru, atât statice cât și dinamice, pentru 
dezvoltarea flexibilității și forței musculare la adulți. 11  

O altă sursă importantă, studiată de noi, a fost și un manual intitulat „Yoga & 
Pilates for everyone” publicat la Londra de editura Hermes House12. Acest material 
este realizat de o echipă de specialiști în tehnica yoga și pilates, și sunt prezentate 
diferite scheme de lucru pe categorii de participanți, abordarea este modernă și 
facilă.  

Pe lângă lucrările și cărțile publicate de specialiștii români, pentru tematica 
fitness-ului am găsit în literatura străină, o lucrare cu titlul „ Fitness training, body 
shape, stamina, power .13 Această sursă relevă că liniile metodice urmate și 
recomandate de specialiști din România sunt similare cu cele ale altor specialiști din  
plan internațional, și ne confirmă pregătirea temeinică și în ton cu cerințele 
contemporane ale societății consumatoare de activități motrice în scop recreativ și 
profilactic, sau de optimizare a întregului corp. 

Dansul, ca formă de mișcare a fost prezent în viața oamenilor din vremuri 
străvechi. O publicație excelentă intitulată „History of the dance in art and 
education”, face o trecere în revistă a tuturor etapelor de dezvoltare a mișcării prin 

                                           
6Ganciu, O., M., (2016), Sportul recreativ ca factor de socializare şi promovare activă a sănătăţii, Teză de doctorat, rezumat, 
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București 
7Hossu-Longin, L-G., (2016), Efectele conţinutului specific jocului de baschet asupra capacităţii psihomotrice a studenţilor din 
învăţământul vocaţional de arhitectură, Teză de doctorat, rezumat, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București 
8 Olăhuț, I., (2012), Imagini ale corpului în transgresiune, Teză de doctorat, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca domeniul 
Arte Vizuale 
9 Văcărescu P.S., (2014), Modalitatea estetică a corpului, Teză de doctorat, rezumat, Universitatea de Arte Târgu-Mureș 
10 Căpraru, E. (2014), Improvizaţia ca geneză în arta actorului, Teză de doctorat, rezumat, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș 
11 Birch, B. B. (1995). Power yoga, the total strength and flexibility workout. New York: Fireside Book, p.37-46 
12 Freedman, F. B., Gibbs, B., Hall, D., Kelly, E., Monky, J., & Smith, J. (2010). Yoga & Pilates for everyone. 
London: Hermes House, p.12-13, 480-491 
13 Wadsworth, A. (2009). Fitness training, body shape, stamina, power. London: Hermes House, p.10-21 
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dans14. Se confirmă astfel, că dansul trebuie să aibă un loc bine meritat, anumite 
exerciții care țin de ritmicitate, armonie, dinamică, posturi specifice dansului și 
baletului, fiind utilizate de noi în cadrul programului motric original - artfitment.  

Lista noastră ar putea continua, și confirmăm că toate sursele studiate au fost 
izvor de inspirație, completând studiul privind opiniile participanților pentru 
alcătuirea programului motric artfitment. 

 

Capitolul 2. Delimitări conceptuale referitoare la activitățile motrice 

 2.1. Mișcarea - definiție și caracterizare 
 În teoria domeniului activităților motrice întâlnim adeseori termenii de 
”mișcare” și ”motricitate”. Mișcarea este definită în dex ca ”ieșire din starea de 
imobilitate, schimbare a locului, a poziției”15. Conform aceleiași surse, mișcarea 
presupune o ”deplasare a unui obiect sau a unei ființe” în spațiu și timp. Filosofia, 
antropologia au cercetat și interpretat mișcarea ca bază a existenței și evoluției ființei 
umane. Discipline ca fiziologia, biochimia au căutat substratul declanșării actelor 
motrice, în timp ce psihologia și sociologia au evidențiat aspecte privind cuceririle 
istorice determinate de mișcare. 
 O serie de discipline socio-umane, antropologia, kinesiologia, argumentează 
faptul că individul uman se supune unor ”legități proprii foarte complexe”16. 
Mișcarea corpului omenesc intitulată și ”limbajul corpului”, deoarece fiecare individ 
are un mod propriu de a se exprima. Datorită inervenției sferei psihice, mișcarea 
devine o formă de educare a expresiei corporale proprii cu valențe în zona 
activităților sociale, cultural-artistice17. 
 
 2.2. Ce este motricitatea 
 În biologie, fiziologie și psihologie, mișcarea reprezintă o noțiune centrală 
care reflectă locomoția. Pe de altă parte, conceptul de motricitate se referă la 
caracteristicile neurocibernetice ale acesteia, cu implicare și a proceselor de natură 
psihică18. În dicționarul explicativ al limbii române termenul de motricitate este 
sinonim cu motilitatea și privește caracteristici legate de procesele nervoase care 
sunt implicate în realizarea stereotipurilor dinamice19. 
 În biologie, fiziologie și psihologie, mișcarea reprezintă o noțiune centrală 
care reflectă locomoția, în timp ce conceptul de motricitate se referă la 
caracteristicile neurocibernetice ale acesteia, cu implicare și a proceselor de natură 
psihică20. 
                                           
14 Richard, K., Chapman, S., (1981), History of the dance in art and education, second edition, Temple University, 
Prentice Hall, INC., Englewood Cliffs, New Jersey, 07632 
15 https://dexonline.ro/definitie/miscare, accesat 12.10.2017, ora 21:00 
16 Epuran, M (2001), Motricitate și psihism în activitățile corporale, Editura FEST, p.23 
17 Macovei, S. (2013), Expresie corporală și comunicare motrică - Note de curs anul III, EFS, curs 9 
18 Croitoru, D. (1999), Ambidextrie în jocurile sportive, Editura ANEFS, p.9, 
19 https://dexonline.ro/definitie/motricitate, accesat 12.10.2017, ora 23:00 
20 Croitoru, D. (1999), Ambidextrie în jocurile sportive, Editura ANEFS, p.9, 
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 Ființa umană prin mișcare corporală utilizează un limbaj specific, limbajul 
nonverbal, expresie a modului în care lipsit de cuvinte, corpul exprimă multiple 
semnificații.  
 
 2.3. Capacitatea motrică - formă de comunicare interumană 
 Capacitatea motrică, în terminologia de specialitate, reprezintă „un sistem 
de posibilităţi psihomotrice înnăscute şi dobândite, prin care individul rezolvă, la un 
anumit grad, diferite sarcini motrice”21. 
 Capacitatea motrică a unui individ reflectă un proces de conducere, de 
autoreglare care are la bază automatisme programate genetic și automatisme 
învățate. Distingem astfel două tipuri de motricitate, înnăscută și acumulată prin 
procesele de instruire. Se poate spune că oamenii sunt dotați cu un potențial motric 
genetic, completat cu automatisme învățate utilizate în viața de zi cu zi.  
 Încă din antichitate, s-a manifesat interesul teoreticienilor pentru studierea 
mimicii, gestului, posturii. Așa au apărut cursurile de retorică, mișcare scenică, 
postură, care putea aduce beneficii liderilor vremii.  
 În epoca modernă, discipline intitulate ”expresie corporală”, ”expresie 
motrică și comunicare corporală”, fac parte din programa de studiu a facultăților de 
sport, de artă teatrală și cinematografică. Științele teatrale, cinematografice, 
televiziunile alocă multe ore de pregătire în vederea dezvoltării expresivității 
corporale. 

Componentei fizice i se alătură sfera psihică, prin implicarea emoțională, 
trăirea22. Specialiștii în psihologie, afirmă că anumite comportamente situaționale 
pot influența unele din trăsăturile personalității umane.23  

Artistul va trebuii să corporalizeze subiectul personaj, fapt care poate 
influența comportamentul, uneori cu manifestări în viața reală. 

 
 2.4. Conceptul de fitness 
 În societatea modernă auzim tot mai des întâlnit termenul de fitness, ca 
noțiune relativ nou intrată pe piață și adaugată și în limbajul comun al românilor. 

Termenul fitness povine din limba engleză, ”fit” înseamnă adecvat, 
corespunzător, iar ”fitness” semnifică condiție fizică bună.24 Alte surse, definesc 
fitnessul ca fiind practicarea exercițiilor fizice în scopul dobândirii și păstrării 
condiției fizice și a stării de sănătate25 26. 
 Epuran amintește de Spencer Herbert, Charles Darwin și W.D. Hamilton ca 
specialiști în genetica umană. Aceștia au asociat termenul de fitness cu perpetuarea 
speciei pe seama indivizilor cei mai ”fit”. În domeniul științelor corporale, fitnessul 

                                           
21 Terminologia Ed. Fiz. Şi sportului, Edit. Stadion, 1974, p.232 
22 Macovei, S. (2013), Expresie corporală și comunicare motrică - Note de curs anul III, EFS, curs 9 
23 Dafinoiu, I. (2002), Personalitatea-Metode calitative de abordare-Observația și interviul, Editura Polirom, p.37 
24 http://www.dictionarenglezroman.ro/?cuvant=fit, 15.10.2017, ora 2:00 
25 http://www.dexx.ro/index.php?a=term&d=Dictionar+de+termeni+internationali&t=FITNESS, accesat 15.10.2017 
ora 02.00 
26 https://prezi.com/3muiha_yqvpf/cultura-fizica-ca-fenomen-social/, 25.01.2017, ora 22:02. 
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are o adresabilitate fizic-motrică cât și psihic-intelectuală cu implicare pe plan 
emoțional și social27. Astfel că, fitnessul reprezintă o împletire armonioasă a unor 
aspecte care țin de fizic, cu cele de natură intelectuală, spirituală, emoțională și 
socială.  
 
 2.5. Conceptul de psihomotricitate 
 Comportamentul motric se reglează printr-un proces ciclic, care presupune: 
recepţia, prelucrarea informaţiei, decizia, acţiunea și autoreglarea. Se evidențiază 
astfel, dubla finalitate a stimulării comportamentului motor. Aceasta se exprimă prin 
perfecționarea echipamentului motric propriu-zis, și îmbogățirea exprimărilor 
motrice în cadrul celorlalte tipuri de comportamente: cognitiv, verbal, socializare și 
autocontrol28. 
 Specialiștii spun că psihomotricitatea este de fapt, o formă superioară de 
manifestare a activității motrice. 
 E. Dupre, în 1892, citat de Epuran, a introdus termenul ”psihomotor” în 
cercetările sale legate de dezvoltarea copilului și psihologia muncii29. Ulterior 
specialiști ca Piaget, Wallon, Spitz, Geseli, Ajuriaguera, Vayer, menționați de 
Horghidan, au revoluționat percepția oamenilor de știință despre psihomotricitate30.  
 Psihomotricitatea, definită drept „integrarea funcțiilor motrice cu cele psihice, 
ca efect al educației și al dezvoltării sistemului nervos”31. Fiind funcţie reglatorie a 
comportamentului, psihomotricitatea dobândeşte pe parcursul vieţii însemnătate 
prin implicarea inteligenţei de multiple tipuri, în achiziţii şi adaptări de 
comportamente la situaţii noi. Ea este de fapt o asimilare de conduite practice, o 
asimilare senzorimotrică de la operativ la figurativ. 

Cercetările efectuate au demonstrat că există o puternică interdependență între 
factorii psihici și structura aptitudinilor motrice. 
 În dicționarul de psihologie, P.P. Neveanu, spune că „aptitudinile sunt latura 
instrumental operaţională a personalităţii”. Acestea ca subsisteme operaţionale 
superior dezvoltate permit ființei umane să obțină ”performanţe supramedii în 
activitate”32. 
 Epuran, încă din 1968, identifica două categorii de aptitudini: generale și 
speciale sau psihomotrice, pe care le prezentăm în figura Nr.233. 

                                           
27 Epuran, M (2001), Motricitate și psihism în activitățile corporale, Editura FEST, p. 256 
28 Horghidan, V., (2000), Problematica psihomotricității, Editura Globus, București, p.11 
29 Epuran, M (2001), Motricitate și psihism în activitățile corporale, Editura FEST, p.21 
30 Horghidan, V., (2000), Problematica psihomotricității, Editura Globus, București, p 33-54 
31 https://www.webdex.ro/online/dictionar/psihomotricitate 
32 Neveanu P.P., (1978), Dicţionar de psihologie, Editura Albatros, Bucureşti, P.59 
33 Epuran, M., Horghidan, V., (1994), Psihologia educației fizice, Ed. Universitatea Ecologică, ANEFS, București, 
p. 88, 369 
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Figura Nr. 2 - Aptitudinile generale și speciale, după Epuran (1968)34  

 
 Schema corporală, îndeplinește rolul de sursă și nucleu al conștiinței de 
sine35. Are funcţie de reper şi cadru de referinţă în elaborarea oricărui program 
de acţiune, precum şi în implementarea programului motric propus spre execuție. 

Vorbind de sportivi, facem referire și la antrenori, arbitrii, coechipieri, public 
spectator, selecționeri, sponsori, etc. Cealaltă categorie amintită, este mediul 
cultural-artistic, unde artiștii se află sub „lupă” în timpul exercitării meseriei, pe 
scenă, în studiouri, performând în formă live sau înregistrată. Astfel, aparițiile pe 
scenă sau în viața de zi cu zi trebuie să fie la un nivel al așteptărilor publicului. 

Îmbunătățirea imaginii de sine se îmbină cu dorința de autoafirmare, 
considerată de specialiștii în psihologie ca fiind o tendință firească a oamenilor.36 
 Coordonarea generală și segmentară privește capacitatea ființei umane de a 
efectua cu corpul și segmentele acțiuni motrice cu precizie, siguranță, cursivitate 
şi promptitudine37. Se manifestă în viața cotidiană, în diferite meserii, cu precădere 

                                           
34 Terminologia Ed. Fiz. Şi sportului, Edit. Stadion, 1974, p.232 
35 Horghidan, V., (2000), Problematica psihomotricității, Editura Globus, București, p.77 
36 Chelcea, S. (2010), Psihosociologie, Teorii, cercetări, aplicații, Ediția a III-a revăzută, Editura Polirom, p.69 
37 Macovei, S. (2016), Kinantropologie III, Note de curs studii doctorale, ppt Coordonarea, slide 3, UNEFS 
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artistice și în sport. Importanța capacităților coordinative se evidențiază în situații 
limită acționale, când trebuie luate decizii rapide și raționale38 39. 
 Lateralitatea definită de Piéron este manifestarea predominantă a unuia sau 
altuia dintre cele două dispozitive simetrice ale unei mâini şi unui ochi, care 
determină dreptacii sau stângacii manuali40. 
 R. Lafon precizează şi cauzele care o determină şi efectele principale, astfel,  
lateralitatea se traduce prin "inegalitatea funcţională a părţii (jumătăţii) drepte 
sau stângi a corpului"41. 
 Lumea artelor, ca și cea a sportului, este plină de exemple de manifestare a 
lateralității. Astfel, un pianist virtuos, un chitarist, un acordeonist stăpânesc 
instrumentele cu eficiență motrică oferită de coordonarea centrilor cortiali din 
ambele emisfere42. Dansatorii, acrobații de circ, actorii completează lista indivizilor 
la care manifestările lateralității sunt aduse în zona dexterității și ambidextriei. 
Măiestria artistică de multe ori se bazează pe antrenamente care privesc dezvoltarea 
acestor aptitudini. 
 Capacitatea de transformare a mișcărilor de a o modifica în funcţie de 
situaţie, intervenţie oportună şi rapidă adaptată la situaţie, în sensul de corectare, 
crearea de noi forme de mişcare, de noi procedee tehnice, de noi posibilități de 
coordonare în cadrul unei mişcări cunoscute. Capacitatea de reacție motrică 
reprezentată de o reacţie adecvată la diferiţii stimuli, răspunsul la semnalele simple, 
cunoscute prin mişcări precise și răspunsul la semnale complexe cu stimuli 
necunoscuţi. 
 Ideomotricitatea este legătura dintre reprezentarea mișcării în plan mental și 
elaborarea programului de acțiune în vederea efectuării acesteia. În pregătirea 
sportivă ideomotricitatea, face parte din antrenamenetul mental. Imaginea percepută 
despre o anumită mișcare, este transpusă în propria execuție conform modelului 
prezentat prin demonstrație. În zona artistică exersarea rolurilor ține exact de 
ideomotricitate și antrenamentul mental reprezintă una din formele de bază pentru 
artiști. 
 
 2.6. Abilitățile verbale  - forme de manifestare la profesioniștii din cultură 
și artă 
 Problematica comunicării a fost pe larg cercetată de către mulți oameni de 
știință. Subiectul „body language” a stârnit interesul tot mai multor specialiști, care 
au evidențiat importanța acestuia în relațiile interumane. Peace, cunoscut pentru 
cărțile și seminarele sale publice, aduce în lumină studiile sale cu privire la body 
language, demarate încă din 1971. Acesta spune despre comunicarea non-verbală că 
este un proces complex, în care oamenii  relevă în mesaje, platoul de sentimente și 
                                           
38Tudor, V. (1999), Capacitățile condiționale, coordinative și intermediare - componente ale capacității motrice, 
Editura Coresi, București, p. 121-128, 123 
39 Grigore V., (2003), Gimnastică. Bazele antrenamentului sportiv, Editura Semne, Bucureşti 
40 Terminologia Ed. Fiz. Şi sportului, Edit. Stadion, 1974, p.232 
41 ibidem, p.80 
42 Horghidan, V., (2000), Problematica psihomotricității, Editura Globus, București, p.84 
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trăirii sufletești43. El vine în sprijinul publicului larg, cu interpretări ale limbajului 
corpului și sfaturi, pentru adoptarea celor mai potrivite posturi, gesturi, 
comportamente, în vederea atingerii succesului sau a efectului dorit în relaţiile 
interumane. Fiske, un alt specialist emblematic, scria în celebrul său studiu din 1982, 
Introduction to Communication Studies – „comunicarea este o dimensiune centrală 
a vieţii noastre culturale”44. 
      Actuala „Teorie a comunicării”, trebuie privită din perspectiva proceselor de 
comunicare care au la bază procesele semiotice, filozofia limbajului și teoria 
cunoașterii epistemiologice. În cadrul unor campanii de comunicare de genul 
comunicărilor publice, abordarea semiotică devine o condiție obligatorie a 
succesului.45 46 Capacitatea de a stăpânii comunicarea în toate formele ei de 
manifestare, devine o cerință sine qua non a secolului XXI, fiind adeseori asociată 
cu inteligența. Cunoașterea particularităților psihice ale indivizilor, primește un loc 
important în rândul cercetărilor întreprinse în epoca modernistă47 48.  
 Factorii socio-culturali modelează relativ trăsăturile temperamentale, pe de 
altă parte aptitudinile, condiționează randamentul și succesul obținut de un individ 
în activitatea sa. Aptitudinile generale asigură reușita într-o serie de activități și 
domenii ale științei, artei, sportului, în timp ce aptitudinile speciale permit atingerea 
măiestriei în domenii care necesită precizie, acuratețe, creativitate. Acestea sunt 
forme complexe, upgradate ale aptitudinilor speciale, fiind muzicale, literare, 
matematice, sportive, artistice, și reprezintă manifestări de excepție în domeniile 
culturale și artistice, fiind de fapt forme de manifestare ale aşa numitei inteligențe 
multiple49.   
 Pesonalitatea individului, ca sistem deschis, se dezvoltă și reacționează la 
mediul extern. Au loc astfel, schimburi de substanță, energie și de informație, care 
determină dezvoltări pe plan biofziologic și psihic.50 
 Specialiștii din domeniul educației fizice și sportului sunt în egală măsură de 
acord cu specialiștii din domeniile cultural-artistice. Aceștia consideră că omul este 
o ființă biologică, ale cărei componente somato-funcţionale sunt dependente de 
exersarea fizică sistematică51. În ultimele decenii ale secolului XX a fost promovată 
exersarea pentru îmbunătăţirea fitness-ului, ca o formă de „exersare pentru 
sănătate”. Astfel, activităţile motrice constituie un stimul direct, aproape exclusiv al 
dezvoltării morfo-funcţionale, ca premisă a stării optime de sănătate și îndeplinirea 

                                           
43 Pease, A. (1993). Limbajul corpului. București: Polimark, p.8 
44 Borțun, D. (2004). Abordarea semiotică a limbajului In D. Borțun & T. Borșa (Ed.), Semiotica vizualului. București: 
Universitatea Națională de Arte, Facultatea de Arte Plastice., p.9-11 
45 ibidem p.22 
46 Anderson, P. (2007). Limbajul corpului. București: Teora, p.262-265 
47 Cosmovici, A. (2005). Psihologie generală. Iași: Polirom, p.13 
48 Borțun, D. (2004). Școala semiotică. In D. Borțun & T. Borșa (Ed.), Semiotica vizualului, București: Universitatea 
Națională de Arte, Facultatea de Arte Plastice, p. 28-52 
49 Epuran, M., Horghidan, V., (1994), Psihologia educației fizice, Ed. Universitatea Ecologică, ANEFS, București, 
p.358-360 
50 Golu, M. (1993), Dinamica personalității, Editura Geneze, București, p.35-36. 
51 Bota, A. (2007). Kinesiologie – Note de curs. Bucureşti: UNEFS, p.42-45. 
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unor obiective privind aspectul corporal și starea de bine resimțită de practicanți52 53 
54. Cultura fitness s-a dezvoltat ca formă de prelucrare corporală încă din anii 80 ai 
secolului XX și a ajuns să îmbrace oferte de mișcare de tip aerobic, pilates, yoga, 
cycling, dance etc. Astfel, fiecare individ poate să-și aleagă forma de mișcare 
potrivită profilului său fizic și psihic55. 
      Precizăm că o serie de profesii cultural-artistice (de exemplu, actori, soliști 
vocali, prezentatori etc) se bazează pe dezvoltarea abilităților verbale și nonverbale 
ale practicanților, prin pregătire artistică, fizică și psihică56. Acestea pot fi 
completate cu activități motrice destinate îmbunătățirii stării fizice și potențării 
repertoriului de competențe cultural-artistice, utile unei vieți socio-profesionale 
corespunzătoare aspirațiilor.  
 

Capitolul 3. Cultul corpului 

 3.1. Cultul corpului - aspecte generale 
 Ființa umană în societatea modernă practică o serie de activități corporale de 
modelare a propriei ființe, reunite sub denumirea de autoplastie57. Indivizii din 
societatea modernă se preocupă în mod motivat de dezvoltarea armonioasă a 
propriului corp în vederea creșterii stimei de sine, dobândirii unui control al 
mișcărilor propriului corp. O incursiune interdisciplinară în istoria ideii de corp ne 
ajută să decriptăm sensurile pe care și le-a însușit, acest „mare organism”, care 
indiferent de faptul că a fost neglijat sau hipermediatizat, el a fost fundamentul 
oricărei creații umane, indiferent de domeniu. Corpul rămâne punctul-zero dintre 
social și subiect, subiect și reprezentare. 
 Pe parcursul activităţii mele ca specialist în domeniul educației fizice și 
sportului, în speță, ca antrenor în relaţia cu persoane care activează în domeniul 
cultural – artistic, am constatat că la baza dezvoltării artistice şi a procesului creator 
al actorului, stau optimizarea potenţialului motric şi a proceselor psihice, în 
sensul adaptării şi reglării stărilor psihice. Utilizarea mijloacelor specifice educaţiei 
fizice şi sportului au permis o explorare diversificată a interiorului şi fizicului, a 
resurselor conştiente şi subconştiente ale omului. 
  

3.2. Formarea cultului corpului de-a lungul istoriei 
În antichitate noțiunea de frumos, reflecta armonia și simetria. 
Un citat celebru al lui Maxim Gorky, despre frumusețe spune: 

 ”Prin însăși firea sa omul este un artist. El caută să aducă pretutindeni în 
viața sa, într-un fel sau altul, frumosul.”58 

                                           
52 ibidem, p.44 
53Wadsworth, A. (2009). Fitness training, body shape, stamina, power. London: Hermes House, p.10-15 
54 Gavriluță, C., & Gavriluță, N. (2010). Sociologia sportului. Teorii, metode, aplicații. Iaşi: Polirom, p.83-84 
55 Wadsworth, A. (2009). Fitness training, body shape, stamina, power. London: Hermes House, p.16-21. 
56 Macovei, S. (2013), Expresie corporală și comunicare motrică - Note de curs anul III, EFS, curs 9, p.14 
57 Epuran, M., (2011), Motricitate și Psihism în activitățile corporale, Vol 1, Editura FEST, București, p.191 
58 http://autori.citatepedia.ro/) Maxim Gorky  
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Frumosul era un concept ce ținea de euritmie, ca îmbinare armonioasă a 

elementelor componente, linii, proporții, cu virtuțile morale59. Acestea întruchipau 
expresia corpului ideal, ca statut al frumosului care asociază în egală măsură calități 
fizice și morale. Expresia corpului ideal, desemnează în estetica grecească 
frumusețea ca perfecțiune a unor proporții fixe, fapt evidențiat în sculpturile 
antichității.60 Aceasta era o accepție diferită față de uzanța actuală, corpul întrupat 
fiind mai apropiat de noțiunile de armonie, simetrie și euritmie, semnificând totodată 
mai degrabă virtuți morale decât estetice. Frumosul nu avea un statut autonom, fiind 
asociat altor calități. 

Așa numitele ”Spirite” menționate aici sunt „spiritele animale” (esprits 
animaux), noțiune fundamentală pentru înțelegerea fiziologiei carteziene. Mai 
pragmatici, latinii pledează pentru egalitatea și complementaritatea celor două, pe 
atunci, mens sana in corpore sano nu era lozinca din sălile noastre de sport61. 

Pe lângă scrieri, poeme, incantanții, cultul corpului uman este pus în valoare 
de multitudinea de lucrări plastice, picturi și sculpturi de o inestimabilă frumusețe. 
Acestea nu reproduc aidoma formele întâlnite în realitate. Ele le interpretează, 
reușind să facă posibilă exprimarea unui mesaj cu puternic impact emoțional și 
educativ. Arta sculpturii ne introduce în evidențierea modelării corpului uman 
întreg, în repaus sau mișcare. Din aceasta perspectivă, modelarea corpului uman 
îmbracă o funcție artistică dintre cele mai importante. Postura statică, atitudinile și 
mișcările, dobândesc valoare de comunicare prin limbaj nonverbal, prin care artistul 
transmite un mesaj, o poveste. Formele prin care a fost reprezentat de-a lungul 
vremurilor corpul uman constituie o cronică vie a evoluției umanității.  

Faptul că, sculptorii greci s-au arătat interesați de canonul naturii și au uzat de 
el în operele lor, denotă că l-au relevat obligatoriu și în artă. Grecii considerau de la 
sine înțeles că natura, îndeosebi corpul omenesc, au proporții matematic definite. 
Astfel încât și în artă se impune să fie etalate proporții similare. Ceva mai târziu, 
Vitruvius afirma că în mod natural corpul uman este astfel proporționat „încât toate 
membrele răspund în anumite proporții întregii lui înfățișări”. Acestea luate 
individual, au „relații dimensionale comune cu înfățișarea întregului”. Vitruvius a 
înțeles acest aspect remarcând faptul că omul nu face decât să reproducă perfecțiunea 
proporțiilor din natură62.  

Vitruvius va produce o schiță în acest sens, înscriind corpul într-un pătrat și 
cerc, totodată, schiță reluată de-a lungul istorie artei, mai cu seamă de Leonardo da 
Vinci în celebrul desen ”Omul vitruvian”, ceea ce relevă structura perfectă a 
microcosmosului uman. 

Sculptura egipteană a reconstituit o figură umană puternică, dar suplă, cu 
umeri mai largi decât în realitate. Modelul muscular moderat, puțin proeminent, 

                                           
59 https://dexonline.ro/ definitie/ euritmie 
60 https://www.scena9.ro/article/frumusete-arta, 17.02.2017, ora 20:32 
61 https://ro.wikipedia.org/wiki/Pasiunile_sufletului, accesată 15.02.2017, ora 20:09 
62 https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitruviu, accesat 15.02.2017, ora 21.58 
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realizează tipul mușchilor lungi. Forma musculară a gambei este foarte 
caracteristică, ea nu se întâlnește în nicio altă artă a antichității. Tratarea morfologică 
a mușchilor, a invelișului abdominal, precum și rotunjimile delicate ale umerilor sunt 
apropiate de forma naturală. 
 Astfel, cultul corpului așa cum a fost el exprimat de sculptorii antichității, de 
pictorii și sculptorii renascentiști, de frescele egiptene și de pretutindeni, sunt așa 
numitele ”modele de urmat”, cu unele diferențe pe fiecare epocă istorică63. 
 
 3.3. Cultul corpului în epoca contemporană 
 În societatea modernă caracterizată prin mobilitate culturală și globalizare, s-
au estompat diferențele regionale privind frumusețea, astfel concursurile 
internaționale de Miss, competițiile de culturism, au regulamente prin care se aleg 
cele mai frumoase ființe umane de către jurii multiculturale. 
 Corpul expus, face parte din fenomenul publicității, fiind seducător, sănătos, 
sportiv, și făcut să strârnească goana ”consumatorilor” de orice poate fi cumpărat ”la 
pachet” cu un model de ”tinerețe fără bătrânețe”. Scopul principal este vânzarea! 
Vânzarea de case, de mașini, de haine, de creme miraculoase, de vitamine, care îți 
dau energie și te propun drept lider și eventual antreprenor de succes! Acest corp nu 
are nimic de-a face cu corpul din viața cotidiană, oamenii societății contemporane 
fiind de multe ori copleșiți de griji și probleme de sănătate,  însă incitați de mesajul 
subliminal al ”trupului”, devin potențiali clienți64.  
 În articolul intitulat ”Corpul uman între natural și artificial”, autorii Zanc, I., 
Lupu, I., Lupu, M., invită societatea medicală și pe toți cei interesați, la o introspecție 
a mentalității oamenilor din țările dezvoltate, cu privire la alegerea operațiilor 
estetice în contrapartida exercițiilor fizice, datorită timpului dedicat carierei și 
serviciului, în general. Datele din Statele Unite, furnizate de aceștia, sunt cu adevărat 
alarmante, deoarece sesizăm o deschidere tot mai mai mare către acest tip de 
intervenții chirurgicale plastice și în societatea românească, mediul artistic și cultural 
fiind un furnizor major de posibili aspiranți la o așa zisă perfecțiune coporală65. 
Adeseori mirajul succesului este însoțit de tulburări de personalitate, care necesită 
tratamente costisitoare, modificările pe plan psihic fiind uneori ireversibile.66 
 Foucault, referindu-se la transformările inițiate de femei și bărbați, spune că 
”transgresiunea este un gest care priveşte limita”67. Transgresiunea este asemuită 
cu o linie imaginară, care odată trecută se propagă ca un ”fulger” care nu se poate 
stinge. 

                                           
63 Epuran, M., (2011), Motricitate și Psihism în activitățile corporale, Vol 1, Editura FEST, București, p: 248 
64 Le Breton, D., (2002), Antropologia corpului și modernitatea, Editura Amarcord, Timișoara, traducere Doina Lică după Le 
Breton David, (1990), Antrophologie du corps et modernite, Presses Universitaires de France, p.128-131. 
65 Zanc, I., Lupu, I., Lupu, M., (2011), Corpul uman între natural și artificial, Palestrica Mileniului III - Civilizație și sport, vol. 
12, no.1, ianuarie-martie 2011, p.72-77 
66 Ionescu, G., (1997), Tulburările personalității, Editura Asklepios, București, p.125-128 
67 Foucault, Michel, "Prefata la transgresiune", în Threatrum Philosophicum. Studii, eseuri, interviuri. 1963-1984, Casa Cărții de 
știință, Cluj-Napoca 2001, p.11 



Impactul Activităților Motrice asupra Profesioniștilor din Mediul Cultural - Artistic 

 

21 
 

 Se verifică analiza făcută de Michel Foucault, cum că transgregarea pornește 
de la modurile tradiționale de reprezentare a corpului și adaugă mai apoi, noi și noi 
forme de manifestare ale sale în ”fondul vizual comun al lumii”68.  
 Cultul corpului îmbracă astfel valențe care privesc nu doar corpul, ci și alte 
industrii interesate, ce se fac simțite de jur împrejurul acestor evenimente. O sinteză 
a acestora este redată în figura nr. 4. 
 

 
Figura nr. 4  - Cultul corpului și industriile moderne 

 
 3.4. Rolul activităților motrice în formarea cultului corpului 
 În domeniul activităților motrice (corporale), cultul corpului se referă la 
practicarea voluntară a unor activități cu caracter sanogenezic, de dezvoltarea fizică 
și motrică, activități recreative sau terapeutice, cu impact asupra dezvoltării psihice 
și formării personalității ”omului integral, total”69. În cadrul acestor activități 
mișcarea corpului este „orientată spre scop, stimulată și susținută de motive„ și este 
discutăță din tripla perspectivă de fenomen de stare, funcție a aparatului locomotor 
și sistem complex de mecanisme. În cadrul ei  biologicul, socialul și culturalul sunt 
asociate70. Și aceasta pentru că omul este singura ființă rațională de pe pământ care 
indeplinește condiția de a fi ”bio-psiho-socio-culturală„71. Dezvoltarea cultului 
corpului interesează activitățile motrice de întreținere care promovează educația prin 

                                           
68 Olăhuț, I., (2012), Imagini ale corpului în transgresiune, Teză de doctorat, rezumat, Universitatea de Artă și Design 
Cluj-Napoca domeniul Arte Vizuale, p.3-5 
69 Epuran, M., (2013) - Motricitate și psihism, vol. 2, Ed. FEST, p.249 
70 Epuran, M., (2011), Motricitate și Psihism în activitățile corporale, Vol 1, Editura FEST, București, p. 21, 217 
71 Neacșu, C., (n.a.) Biotipologia umană și zodiile, S.C. Euroest Mediapress S.R.L, București, p. 5 
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și pentru mișcare.72 73 Activitatea este susținută de necesitatea diminuării influențelor 
negative celor cei 3 „S” ai societății moderne - sedentarismul, suprasolicitarea, 
supraalimentaţia74.  
 Sloganul antichității „Mens sana în corpore sano„ care susține menținerea 
unei minți sănătoase într-un corp sănătos este cu atât mai actual și la el se poate 
asocia cel al Federației Române Sportul pentru Toți „Mișcarea este viață, viața este 
mișcare”. 
 Sănătatea în opinia lui M. Epuran este apreciată și ca „liniște a corpului”, și 
presupune armonizarea relației corp-minte aspect care poate fi realizat prin 
practicarea gamei variate de exerciții de întreținere75. În acest context mișcarea 
dirijată și orientată spre scop, motivată de dorința de îmbunătățire a funcționalității 
întregului organism dar și de tendințe de autoplastie, de îmbunătățire a 
caracteristicilor exterioare, a imaginii de sine, posturale și atitudinii în mișcare poate 
fi considerată un adevărat ”medicament natural”76.  Scopurile activităților 
sunt variate, multiple, diversificate îndreptate spre toate situațiile de dezvoltare – 
formare, dar și de prevenire, compensare, corectare.  Conținutul acestor 
activități este sistematizat în figura nr. 5. 

Activităţi corporale 
ludice

- diferitele tipuri de 
joc

Activităţi corporale 
gimnice

• gimnastica de 
bază

• gimnastica 
aerobică

• joggingul

Activităţi corporale 
agonistice 

- Sporturile -

Activităţi corporale 
recreative

Activităţi 
compensatorii

TIPURI DE ACTIVITĂȚI 
CORPORALE

 
Figura nr. 5 - Ansamblul activităţilor corporale în concepţia lui M. Epuran (2001) 

                                           
72 https://ro.scribd.com/doc/112783152/Influenta-Sportului-Asupra-Sanatatii-Mentale, accesat 29.06.2019, ora 22:02. 
73 http://www.creeaza.com/familie/sport/SPORT-SI-CULTURA-SPECTACOLUL-S536.php, accesat 16.09.2019, 
ora 18:07. 
74 Macovei, S., Ganciu, M., Ganciu, O., M., (2010), Tehnici de gimnastică aerobică pentru menținerea condiției 
fizice, Editura RCR Editorial, București, p: 4, 25 
75 Epuran, M., (2013) - Motricitate și psihism, vol. 2, Ed. FEST, p.350-351 
76 Macovei, S., (2008), Ghid metodic pentru instructorii de gimnastică aerobică de întreținere, Editura Bren, București, 
p: 11 
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Evoluția tehnico-științifică contemporană a permis accesul la informație a 
indivizilor unei societăți, precum și posibilitatea de a alege dintr-o multitudine de 
oferte privind practicarea unor diferite forme de mișcare adecvate propriilor 
motivații și nevoilor biologice, sanogenezice, profilactice, compensatorii, de 
condiție fizică sau estetică77 78 79. Mass media actuală beneficiază de dotări logistice 
ce permit relevarea transformărilor corpului uman.80 

Studii în psihologia umană afirmă că, dorința de perfecțiune, de afirmare a 
sinelui în fața lumii, duce uneori la blocaje de tip emoțional, care produc la rândul 
lor, blocaje ale creativității.81 Era tehnologiei și informației ne ține la curent cu tot 
ce ține de chirurgia estetică, practicile autoplastice, de la dietetica bio și body 
building, până la dopaj. Trăim în epoca ”tehno-fenomenologică”, în care propriul 
corp suferă metamorfozări spre perfecțiune prin intervenții chirurgicale, schimbari 
de sex, grefe, influențarea procreării, îmbunătățirea performanțelor motrice și chiar 
modificări genetice și clonare. Noua ființă perfectă este mai degrabă asociată cu un 
corp-mutant și totul se petrece sub lupa mass - mediei contemporane. Noua creație 
a perfecțiunii se încadrează în categoria ”ingineriei bio-tehnologice”, fiind mai 
aproape de dimensiunea virtuală decât de realitatea obiectivă82 83. 
 Există derapaje privind arta corporală, astfel body builders, performers sau 
actori la marginea underground-ului și a lumii pornografiei și artei promovează 
practici artistice de modificare corporală mai mult sau mai puțin radicale, care merg 
de la tatuaj sau piercing la transsexualism, la producerea de monstruozități sau 
anomalii. Corpul pare doar o bucată de carne, o mașinărie pseudo-rațională, un chip 
schimonosit, o siluetă exagerată, sub bizară omniprezență a sexului, seacă, fără 
dorință, fantasmă sau pasiune84 85. 

 

Capitolul 4. Activitatea profesională din domeniul cultural-artistic 

 4.1. Mediul cultural artistic - scurtă caracterizare 
 Mediul cultural – artistic are câteva trăsături specifice ocupaţionale, şi anume: 
solicitări pe plan mental, care implică ariile corticale verbale, memoria, inteligenţele 
multiple ce permit intrarea şi ieşirea din roluri. Comutarea de la o stare la alta în 
funcţie de cerinţe, la care se adaugă solicitări motrice diversificate. Acestea presupun 
trecerea de la mişcare scenică, la dans, schimbarea costumelor şi machiajului în timp 

                                           
77 Macovei, S., Ganciu, M., Ganciu, O., M., (2010), Tehnici de gimnastică aerobică pentru menținerea condiției fizice, Editura 
RCR Editorial, București, p.3 
78 Epuran, M., (2005), Metodologia cercetării activităţilor corporale, Ediţia a II-a, Ed. FEST, Bucureşti,p.27-31 
79 Epuran, M., (2013) - Motricitate și psihism, vol. 2, Ed. FEST, p.257, 258 
80 http://www.creeaza.com/familie/sport/Sistemul-nervos-central-si-efo338.php accesat 03.01.2018 ora 13:58 
81 Roco, M. (2004), Creativitate și inteligență emoțională, Editura Polirom, p.109 
82 Caranfil,T., (2009), Istoria cinematografiei în capodopere, Vârstele peliculei, tom II, Editura Polirom, Bucureşti, p. 53,  
83 Vigarello, G., (2006), O istorie a frumuseții - Corpul și arta înfrumusețării din Renaștere până în zilele noastre, Editura Cartier 
Istoric, p.223; 
84 Corbin, A, Courtine, J.J., Vigarello, G, (2008), Istoria corpului, De la Renaștere la secolul Luminilor, vol. I, Grupul Editorial 
Art, București, p. 422-424 
85 Allain, P., Harvie, J., (2012) Ghidul Routledge de teatru și performance, Editura Nemira, București, p. 276-282 
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optim pentru reintrare în scenă, interpretări complexe de tip musichall, unde se cântă 
se dansează, se recită, se interpretează. Costumele sunt variate și complexe și în 
timpul actului actoricesc interpretarea și dansul pot fi însoțite de manipularea unor 
obiecte de recuzită, etc. 
 Teatrul: manifestarea cuvântului rostit cu suflet, mișcarea: arta de a te 
deplasa în ritmul sentimentelor; totul pentru publicul spectator. 
 Folosirea spaţiului, a limbajului corporal, rostirea cuvintelor şi modulaţia 
vocii, confruntarea de idei şi pasiuni, tot ceea ce este transpus pe scenă este prezent 
şi în viaţa noastră. Asta pentru că suntem cu toții ”actori pe scena vieții”, cum bine 
spune o expresie adeseori întâlnită în limbajul comun. 
 
 4.2. Profesioniștii din cultură și artă 
 Artele spectacolului s-au născut din dorința oamenilor de a evidenția scenic, 
plastic, prin intermediul corpului, a mişcării, a acţiunii, a vocii şi a textului viziunile, 
imaginile şi trăirile sale interioare, el trebuie să fie capabil nu doar să elaboreze un 
model intern, ci să-l traducă în expresie fizică experimentând neîncetat relaţia care 
se formează între corp, voce şi psihicul său86.  
 Actorul şi-a disputat de-a lungul timpului sentimentele, emoţiile, gândurile şi 
pornirile interioare trecând prin diverse stadii de manifestare şi transformare. 
 În polemicile științei teatrale corpul este, poate cel mai studiat element al 
spectacolului, întregul ansamblu ce vine să întregească unitatea procesului artistic, 
fiind integrată pe acest fir conducător al trupului. În mod paradoxal, acest organism 
viu se află deseori pus sub semnul „morții” și/sau al „absenței/prezenței”, sugerând 
o reînviere continuă și prezentă a artei teatrale87.  
 Neurobiologia măiestriei actului artistic este explicată de specialiști ca fiind 
sinonimă cu starea de transă, în care creația atinge absolutul. Aceasta se regăsesște 
în artă și în sportul de performanță, fiind de fapt un moment de inteligență 
emoțională la cel mai înalt nivel, maximal.88 Conexiunile actului artistic de actul 
motric, ne permite să afirmăm forma artistică este asemănătoare cu forma sportivă. 
Ambele categorii de practicieni își găsesc „liniștirea”, relaxarea, una în mediul de 
lucru al celeilalte. 
 Omul angajat, al societății moderne, este activ, conștientizează și respectă 
corpul ca „instrument de lucru”. Activismul determină atitudini pozitive atât pe plan 
fizic cât și psihic, alegerea tipului de activitate motrică fiind determinată și de 
tipologia comportamentală psihofiziologică și psihică, atașate atitudinilor din 
structura personalității individuale.89 
 
 
 
                                           
86 Crișan, S., (2008), Teatru și cunoaștere, Editura Dacia, Cluj-Napoca, p. 160-161.  
87 Ciocan, C., (2013), Întruchipări, Studiu de fenomenologie a coporalității, Ed. Humanitas, București, p.14-15 
88 Goleman, D. (2008), Inteligența emoțională, ediția a III-a, Editura Curtea veche, București, p. 130 - 133. 
89 Epuran, M., (2011), Motricitate și Psihism în activitățile corporale, Vol 1, Editura FEST, București, p.175 
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CONCLUZII PARTEA I 
 Legat de acest capitol putem desprinde câteva concluzii: 

 Mișcarea este forma fundamentală de manifestare a aparatului locomotor. 
Motricitatea se referă la caracterisicile neurocibernetice ale mișcării, procese 
nervoase împlicate în formarea stereotipurilor dinamice. 

 
 Dezvoltarea motricității a demonstrat multiplele beneficii pe care 

practicarea diferitelor forme de mișcare, le are asupra tonusului fizic și 
psihic, cu beneficii multiple asupra stării de sănătate. 

 
 Capacitatea motrică, reprezintă „un sistem de posibilităţi psihomotrice 

înnăscute şi dobândite. Capacitatea motrică înăscută este urmată de 
construirea unui bagaj motric utilitar, necesar în viața de zi cu zi. Voința, 
motivația și impactul socio-cultural, determină și alte forme de manifestare a 
motricității, acesta poate fi expresivă, sportivă. 

 
 Expresivitatea corporală este mișcarea proprie ființei umane, fiind 

purtătoare de semnificații, manifestate prin mimică, gestică, posturi. 
Specialiști din mediul cultural-artistic, cu precădere artele spectacolului, au 
contribuții profesionale în mediul sportiv-expresiv. Coregrafi, regizori, 
diversifică și duc spectacolul sportiv la un alt nivel, pentru ”cucerirea” 
arbitrilor și a publicului. 

 
 Fitnessul reprezintă forma fizică funcțională și eficientă a unei persoane. 

Astfel, fitnessul exprimă capacitatea oamenilor de a trăi fericiți unii alături de 
ceilalți, de fi implicați în activități profesionale și de a-și petrece timpul liber 
activ. 

 
 Între psihic şi motricitate există o relaţie de intercondiţionare, de determinare 

reciprocă, constituind împreună psihomotricitatea. 
 

 Lumea artelor, ca și cea a sportului, este plină de exemple de manifestare a 
diferitelor forme de psihomotricitate care permit atingerea măiestriei artistice. 
Actul artistic este sinonim cu starea de transă, în care inteligența emoțională 
este maximă. Instrumentiști, dansatorii, jongleori, acrobații de circ, actorii, 
ș.a. își dezvoltă prin activitățile lor profesionale, schema corporală, 
coordonarea, echilibru, lateralitatea, dexteritatea și ambidextria. Repetițiile 
sunt forme de antrenament efectuate în vederea dezvoltării acestor aptitudini 
psihomotrice și expresivității artistice. 

 
 Dezvoltarea ființei umane este facilitată prin practicarea activităților motrice 

în mod sistematizat, coordonat și cu scop bine precizat. Formele de 
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manifestare a mișcării iau naștere dintr-o combinare mereu originală a 
componentelor psihomotrice stimulate. Răspunsul motric depinde de așa 
numitul ”bloc funcțional psihomotor”90. Dansatorii, actorii de pantomimă, 
acrobații, jongleorii, cântăreții, ș.a. beneficiază de antrenamente zilnice, ca 
parte din programul de lucru, pentru atingerea „formei artistice”, comparabilă 
cu forma sportivă. Denumite ”tehnica scenei”, ”expresivitate artistic”, 
”exerciții de tehnică corporală”, toate aceste programe vizează corpul, aflat în 
continuă modelare, conform unui rol, unei indicații regizorale date. Artiștii, 
actorii, persoanele publice TV, au programe artistice, apariții, care necesită și 
antrenamente fizice adaptate și diversificate. Măiestria artistică poate fi pusă 
în valoare atunci când pregătirea fizică se situează la un nivel corespunzător. 

 
PARTEA A II-A - STUDIUL PRELIMINAR PRIVIND PERCEPȚIA 
PERSOANELOR CARE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL CULTURAL 

ARTISTIC ASUPRA NECESITĂȚII PRACTICĂRII DE ACTIVITĂȚI 
MOTRICE DIRIJATE 

Capitolul 5. Cadrul operațional al cercetării preliminare 

 În partea a II-a a tezei, am fost interesați să demarăm două cercetări 
preliminare care să ne ghideze în organizarea cercetării originale din partea a III-a. 
Am luat în considerare 2 direcții de investigare fiecare cu obiective, sarcini, ipoteze  
și modalități de organizare specifice.  
 
 Am fost interesați să vedem ce stil de viață adoptă persoanele care 

activează în mediul cultural-artistic și modul în care acestea relaționeză 
cu practicarea activităților motrice 

 
 Am dorit să vedem ce caracteristici are anxietatea ca trăsătură la diferite 

categorii de artiști şi să evidențiem pattern-ul de reacţii anxioase pe care 
le poate avea o persoană în diverse situaţii 

 
 5.1. Premizele cercetării preliminare 

5.1.1. Premizele cercetării privind stilul de viaţă al persoanelor care activează 
în mediul cultural-artistic și relaționarea cu activităților motrice 
 Artele spectacolului îmbracă în societatea modernă o serie de ocupații care se 
desfășoară mai mult sau mai puțin în fața publicului larg. Artiștii de astăzi 
interacționează sau reacționează la publicul prezent implicat, cum este cazul 
spectacolelor de stand-up comedy, sau emisiuni, spectacole-concurs, în direct sau 
înregistrate. 

                                           
90 Horghidan, V., (2000), Problematica psihomotricității, Editura Globus, București, p.160 
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 Din perspectiva specialistului în artă dramatică și cinematografică, Michael 
Cehov, spune despre artist că, trebuie să regăsească în corpul său ”cel mai bun 
prieten”. Corpul reprezintă instrumentul prin care artistul reușește să exprime ideile 
creatoare pe scenă. Un corp nedezvoltat sau hiperdezvoltat muscular, perturbă 
activitatea mentală, cu efecte asupra sferei cognitiv-emoționale. 
 Concepția specialiștilor în arta dramatică este similară cu a noastră, a 
profesioniștilor din domeniul educației fizice și sportului. Actul artistic contemporan 
are nevoie de un fundament solid de cunoştinţe teoretice şi abilități practice. 
Creșterea potențialului artistic se bazează pe echilibrarea fizicului cu mentalul. 
Practicarea constantă a activităților motrice poate contribui la diminuarea 
solicitărilor zilnice şi poate susţine dezvoltarea performanțelor artistice.  
 Noua eră a tehnologizării a permis crearea de echipamente, materiale sportive 
și baze materiale performante. Acestea au țintit recreerea în aer liber și au 
revoluționat sporturile sezoniere. Ultimele decenii au dezvoltat tehnologia virtuală 
în care jocurile video, facebook, instagram au devenit distracții. 
 În societatea contemporană există o multitudine de oferte privind practicarea 
unor forme de mișcare diversificate, care răspund cerințelor avide de tot ce este nou 
și eficient. Indivizii societății moderne sunt foarte ocupați, timpul este extrem de 
prețios și evoluția tehnico-științifică le poate pune la dispoziție foarte rapid și „preț” 
de un „click” informații despre diferite forme de mișcare. În această goană, o 
persoană dornică de mișcare, poate face și alegeri eronate. Ultramodern, super-
tehnologizat, asistat pe calculator, wireless direct pe telefonul mobil, programele de 
mișcare de tip „rețetă senzațională”, ajung să-l înlocuiască până și pe cel mai 
destoinic ”master trainer”. 
 Specialistul în educație fizică și sport este necesar să se adapteze continuu și 
să ajungă în formă ”live” la acest tip de individ, specific societăților moderne. 
Activitățile motrice trebuie să fie adecvate propriilor motivații și nevoilor biologice, 
sanogenezice, profilactice, compensatorii, de condiție fizică sau estetică.91 92 
 În consens cu comentariile prezentate avem în vedere premiza conform 
căreia practicarea constantă a activităților motrice poate contribui la 
diminuarea solicitărilor zilnice şi poate susţine dezvoltarea performanțelor 
artistice.  

5.1.2. Premizele cercetării privind manifestarea anxietății ca trăsătură la 
diferite categorii de artiști 
 Anxietatea și stresul sunt prezente în viața tuturor persoanelor. Stresul 
reprezintă un răspuns la un stimul extern aflat în mediul în care conviețuiesc 
oamenii. Ambele pot fi, atât favorabile exercitării activităților sociale, cât și 
nefavorabile, distructive, cu impact asupra capacității de relaționare cu ceilalți 
membrii ai comunității. Vorbim despre eustres, când avem manifestări pozitive și 

                                           
91Macovei, S., Ganciu, M., Ganciu, O.M., (2010), Tehnici de gimnastică aerobică pentru menținerea condiției fizice, 
Editura RCR Editorial, p.3 
92 Epuran, M., (2005), Metodologia cercetării activităţilor corporale, Ediţia a II-a, Ed. FEST, Bucureşti, 2005 : 27-31 
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despre distres, când se înregistrează forme ridicate ale anxietății, care generează 
perturbări la nivel mental și motric.93 94 
 Specialiştii vorbesc despre o zonă optimă a anxietăţii și stresului, în ale cărei 
limite un individ poate obţine cele mai bune performanţe, zonă care diferă de la o 
persoană la alta.95 Așadar, până la un anumit nivel (ce variază de la caz la caz) numit 
"optimum”, performanţa şi intensitatea anxietății/stresului cresc împreună.  Aceasta 
înseamnă că anxietatea și stresul pot fi utile, determinând modificări 
psihocomportamentale cu sens adaptativ, adică formarea de structuri şi 
restructurarea celor existente.96 
 Artiștii, prin natura meseriei lor, sunt nevoiți să iasă din propriul eu pentru a 
intra în eul personajului. Aceste persoane se confruntă cu necesitatea de a-și gestiona 
propriile stări afective, actul artistic realizându-se cu „ființa lui fizică și eul său 
emoțional”. Exersarea actului artistic presupune în egală măsură exercițiu fizic și 
psihic. Dezvoltarea artistică implică absorbirea însușirilor psihice ale personajului, 
redate prin apariția sentimentelor și emoțiilor.97 

Studiul literaturii de specialitate ne conduce la premiza conform căreia 
practicarea consecventă de activități motrice poate aduce beneficii 
suplimentare individului privind generarea de eustres, ca efect pozitiv asupra 
emoțiilor și implicit asupra vieții profesionale și personale.98  

 
5.2. Scopul 
 Scopul cercetării nr. 1 îl reprezintă conturarea profilului motivațional al 

persoanelor care activează în domeniul cultural artistic, cu privire la practicarea 
activităților motrice.  

 Scopul cercetării nr. 2 este de a identifica manifestarea anxietăţii ca trăsătură şi 
în înţelegerea pattern-ului de reacţii anxioase pe care le poate avea o persoană în 
diverse situaţii.  

 
5.3. Obiectivele 
 analiza critică a literaturii de specialitate specifică educației fizice și sportului 

(sociologie, psihologie, ştiinţele sportului, fiziologie), 
 analiza critică a lucrărilor științifice specifice mediului cultural - artistic, teze de 

doctorat, articole, cărți de specialitate, pagini web, programa de pregătire și 

                                           
93Matthews, G., Deary, J., Whiteman, M., (2012), Psihologia personalității Trăsături, cauze, consecințe, Ediția a II-a 
revăzută și adăugită, Editura Polirom, p.125.  
94Predoiu, R. (2016), Psihologia sportului Maximizarea performanței sportive, Editura Polirom, p.54-55. 
95 Krane, V. (1993). A Practical Application of the Anxiety-Athletic Performance Relationship: The Zone of Optimal 
Functioning Hypothesis. The Sport Psychologist, 7, p.113-126. 
96 Drăghici, A. (2013). Anxietatea - cadru general de analiză a fenomenului patologic şi de dispoziţie emoţională 
normală – Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu http://www.amtsibiu.ro/Arhiva/2013/Nr1-ro/Draghici_pdf.pdf 
97 Cehov, M. (1953)”Către actori despre tehnica artei dramatice, p.7, 8, 9, Caietele Bibliotecii UNATC, volumul 16/ 
nr.2/ 2014  http://unatc.ro/cercetare/documente/caieteleBiblioteciiUNATC16.pdf  
98 Goleman, D. (2008), Inteligența emoțională, ediția a III-a, Editura Curtea veche, București, p.110, 117 
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curricule ale facultăților de profil, instituțiilor și organizațiilor de formare 
profesională pe tot parcursul vieții în cultură și artă; 

 evidențierea unor aspecte privind percepția persoanelor care activează în 
domeniul cultural artistic, cu precădere în artele spectacolului, cu privire la 
practicarea activităților motrice 

 identificarea profilului de anxietate ca trăsătură la trei categorii de artiști soliști 
vocalii, actori și instrumentiști.   

 
5.4. Sarcinile 

 Documentarea bibliografică - Studiul cărților de specialitate, articolelor, 
paginilor web; 

 aplicarea chestionarului Q-Gett - „Chestionar privind practicarea activităților 
motrice de către persoane care activează în mediul cultural-artistic”; 

 aplicarea testului EMAS-T; 
 prelucrarea rezultatelor studiului preliminar; 
 stabilirea eșantionului care va participa la cercetarea propriu-zisă  (identificarea 

şi pregătirea resurselor necesare desfăşurării cercetării propriu-zise, înscrierea 
participanţilor la experimentul motric, pregătirea testelor motrice, aparatelor şi 
instrumentelor de măsurat, a spaţiului alocat desfășurării experimentului); 

 Raport de progres 2 - documentare și elaborare; 
 Raport de progres 2 - susținerea raportului; 
 Valorificarea rezultatelor cercetării prin participare la conferințe, congrese, 

simpozioane 
 

5.5. Ipotezele 
 Activitățile motrice fac parte din stilul de viață al profesioniștilor din cultură 

și artă; există activități sportive specifice profilului fizic și psihic al 
subiecților; 

 
 Poate fi conturat un profil specific de anxietate ca trăsătură pentru diferite 

categorii de artiști, cu referire la: soliști vocali, actori și instrumentiști. 
 

5.6. Metodele de cercetare 
 Documentarea teoretică, activitate indispensabilă și de cea mai mare 

însemnătate pentru cercetarea științifică, întrucât prin intermediul ei se ia 
cunoștință de experiența socială dobândită in diferitele domenii ale realității99. 

 Metoda anchetei sociologice pe bază de chestionar. În acest sens am întocmit 
un chestionar intitulat „Chestionar privind practicarea activităților motrice de 
către persoane care activează în mediul cultural-artistic”(Q-Gett), pentru 
investigarea opiniei privind practicarea activităților fizice, aplicat subiecților care 
activează în mediul cultural-artistic.  

                                           
99 Epuran, M., (2005), Metodologia cercetării activităţilor corporale, Ediţia a II-a, Ed. FEST, Bucureşti, p.131 
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 Metoda testelor psihologice standardizate, acreditate de Colegiul Psihologilor 
din România. Am utilizat scalele EMAS (Endler Multidimensional Anxiety 
Scales) din cadrul Scalelor Endler.  

 Metoda statistico-matematică, ca metodă de prelucrare și interpretare a datelor 
recoltate în cercetarea științifică.  
 
Pentru cercetarea nr. 1, datele înregistrate în urma aplicării chestionarului de 
opinie, au fost introduse în tabele şi analizate folosindu-se programul statistic 
SPSS versiunea 18. Veridicitatea chestionarului, care nu este unul standardizat, 
s-a realizat prin calcularea coeficientului Alpha Cronbach (Consistenţa internă). 
Pentru cercetarea nr. 2 am creat un tabel în programul excel office în care am 
introdus rezultatele brute ale respondenților testului EMAS-T. Scorurile 
tranformate în cote T, au fost înregistrate într-un alt tabel din cadrul microsoft 
excel office. Analiza rezultatelor s-a făcut prin metoda statistico-matematică, cu 
un program statistic următoarele: media aritmetică, abaterea standard, 
coeficientul de variabilitate, minimul, maximul și amplitudinea100. Răspunsurile 
respondenților au fost interpretate computerizat. 
 

 Metoda grafică (metoda reprezentării grafice) constituie modul de exprimare 
a semnificațiilor datelor prelucrate statistico-matematic. Reprezentarea grafică 
evidențiază rezultatele obținute în urma prelucrării datelor cercetării nr. 1 și 
cercetării nr. 2. Graficele au fost realizate în programul excel office.  

 
 5.7. Organizarea cercetării 

5.7.1. Subiecții cercetării preliminare 
Subiecții cercetării 1 au fost persoane care activează în mediul cultural-

artistic. Aceștia au participat la activitățile de formare profesională, sesiuni de 
comunicări și conferințe desfășurate la Institutul Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală (INCFC) în semestrul al II-lea al anului 2017. 

INCFC este o instituție publică de cultură, de interes național, care este 
subordonată Ministerului Culturii și Identității Naționale.  

Subiecții participanți la cercetare fac parte din următoarele categorii 
ocupaționale: 

 artiști de teatru, 
 artiști interpreți vocali, 
 artiști de musichal, artiști de revistă (soliști vocali, actori, dansatori), 
 artiști instrumentiști, 
 impresari artistici/ manageri artistici/ tour manageri/ manageri instituții de 

cultură,  
 realizatori de emisiuni/ producători/ organizatori de spectacole, 

                                           
100 https://www.calculatorsoup.com/calculators/statistics/descriptivestatistics.php 
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 tehnicieni de sunet, tehnicieni de lumini (scenotehnicieni - echipamente), 
programatori IT, 

 dansatori (trupe de balet din cadrul teatrelor de revistă, operă, musichal), 
 personal artistic (machiori, costumieri, butafori, etc.). 

 
Subiecții cercetării nr. 2 au fost 62 de persoane care activează în mediul 

cultural-artistic grupați astfel: 21 soliști vocali, 20 artiști și 21 instrumentiști. 
Aplicarea chestionarelor s-a efectuat pe o perioadă de aproximativ 4 luni, din toamna 
2017-primăvara 2018, la Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. 
Prelucrarea datelor s-a realizat în cadrul laboratorului de psihomotricitate din 
UNEFS. 

5.7.2. Etapele cercetării preliminare 
 pregătirea resurselor materiale în vederea distribuirii chestionarului 

original Q-Gett, testul EMAS-T, către eșantionul de participanți, în cadrul studiului 
preliminar,  

 pregătirea resurselor materiale în vederea distribuirii testului BIG pentru 
investigarea aptitudinilor verbale şi nonverbale și chestionarului ZKPQ pentru 
participanții din cadrul experimentului motric; 

 aplicarea chestionarului Q-Gett unui număr de 248 de persoane care 
activează în domeniul cultural-artistic; 

 aplicarea testului EMAS-T unui număr de 62 de persoane care activează 
în domeniul cultural-artistic; 

 prelucrarea rezultatelor studiului preliminar; 
 stabilirea eșantionului care va participa la cercetarea propriu-zisă  

(identificarea şi pregătirea resurselor necesare desfăşurării cercetării propriu-zise, 
înscrierea participanţilor la experimentul motric, pregătirea testelor motrice, 
aparatelor şi instrumentelor de măsurat, a spaţiului alocat desfășurării 
experimentului); 

 documentarea și elaborarea Raportului progres 2; 
 valorificarea rezultatelor cercetării prin participarea la conferințe 

congrese/ simpozioane, articole în reviste de specialitate. 
 
5.7.3. Conținutul chestionarului Q-Gett 

Cercetarea nr. 1 are la bază metoda anchetei realizată prin utilizarea 
unui chestionar de opinie. Chestionarul a fost creat special, în iulie 2017, prin 
intermediul programului microsoft office word. Designul chestionarului, formularea 
întrebărilor, succesiunea subiectelor investigate, s-au încadrat în criteriile 
specialiștilor sociologi, privind elaborarea chestionarului de opinie101. 

                                           
101 Chelcea, S, (2001), Tehnici de cercetare sociologică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, p.120, 
https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/septimiu-chelcea-tehnici-de-cercetare-sociologica1.pdf 
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În vederea realizării cercetării nr. 1 am utilizat un chestionarul intitulat 
„Chestionar privind practicarea activităților motrice de către persoane care 
activează în mediul cultural-artistic”, căruia i-am atribuit un cod - Q-Gett.  

În cadrul chestionarului itemii sunt sistematizați din punct de vedere temporal, 
astfel: 
 itemul 1 și 2 - întrebări filtru, care vizează situații prezente - din punct de vedere 

al ocupației practicate de către subiecți, petrecerea timpului liber; 
 itemul 3 -  întrebări de trecere, urmate de întrebări blitz, se referă tot la o situație 

din prezent, și anume, practicarea activităților motrice pentru menținerea în 
formă; situația unui răspuns afirmativ, determină alegeri multiple dintr-o serie de 
activități enumerate;  

 itemul 4 și 5 - întrebări de trecere, subiecți răspund referindu-se la trecut - prezent 
și viitor - fiind un item de identificare a stilului de viață; 

 itemul 6 - întrebare bifurcată, care separă sensurile pro și contra, vizează 
experiența sportivă din copilărie; 

 itemul 7 - vizează o situație prezentă, privind motivația subiecților pentru 
practicarea de activități motrice; 

 itemul 8 - vizează trecutul, 
 itemul 9 - o întrebare cu răspuns multiplu, care ne ajută să conturăm un profil 

motivațional privind raportările subiecților la anumite sporturi; 
 itemul 10 - întrebare bifurcată, opinia exprimată prin răspunsuri de tip „da” sau 

„nu”, permite delimitarea clară a participanților pro și contra; 
 itemul 11 - întrebare bifurcată - de tip acord de participare la cercetarea 

experimentală.  

5.7.4. Conținutul chestionarului EMAS-T 
Cercetarea nr. 2 s-a bazat pe metoda testelor, specifică investigațiilor 

psihologice, testul utilizat fiind unul standardizat. 
Scalele Endler de evaluare multidimensională a anxietății (EMAS și EMAS-

SAS), aparțin platformei computerizate de evaluare psihologică, elaborată de 
COGNITROM. EMAS asigură o precizie ridicată în predicţia anxietăţii ca trăsătură 
şi în înţelegerea pattern-ului de reacţii anxioase pe care le poate avea o persoană în 
diverse situaţii.  Dintre scalele Endler, am ales să utilizăm testul EMAS-T (Endler 
Multidimensional Anxiety Scales), CAS++ (Cognitrom Assessment System varianta 
înnoită în 2017), de tip creion-hârtie. EMAS-T, ne permite evaluarea predispoziţiei 
de a trăi o stare de anxietate în 4 tipuri de situații. Și anume: situații de evaluare 
socială, de pericol fizic, situaţii noi şi ambigue și situaţii de rutină zilnică. Cele patru 
secțiuni ale testului EMAS-T, descriu în total, un număr de 60 de situații diferite 
trăite de majoritatea oamenilor. Pentru fiecare tip de situație, sunt prezentate câteva 
emoții și reacții. Respondenții utilizează scala de la 1 la 5, pentru a indica măsura în 
care aceste reacții și emoții se manifestă, unde 1 reprezintă „deloc”, și 5 „foarte 
mult”. Pe foaia de test, în partea stângă sunt plasate întrebările de identificare, la 
care, am adaugat domeniul artistic de manifestare, pentru a efectua o evaluare țintită 
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pe categorii de ocupații (actori, soliști vocali și instrumentiști).  Interpretarea 
testelor psihologice aplicate, s-a realizat cu sprijinul și îndrumarea specializată, din 
cadrul Laboratorului de Psihologie U.N.E.F.S.. 

 

Capitolul 6 – Analiza și interpretarea statistică a rezultatelor cercetării 
preliminare 

 6.1. Analiza și interpretarea datelor înregistrate în urma aplicării 
chestionarului Q-Gett 

Rezultatele înregistrate au fost intabelate şi analizate folosindu-se programul 
statistic SPSS versiunea 18, exportate în programul excel, în vederea realizării  de 
grafice pentru itemii investigați. Veridicitatea chestionarului, care nu este unul 
standardizat, s-a realizat prin calcularea coeficientului Alpha Cronbach (Consistenţa 
internă), valoarea acestuia fiind de 0.719, adică mai mare de 0.70, ceea ce conferă 
fidelitate.102 

 
 Itemul 1 ”În ce domeniul cultural - artistic activați?”  

 In figura 7 este prezentat itemul 1 - de identificare a tipurilor de profesii ale 
respondenților şi analiza statistică a răspunsurilor colectate. 

Artist 
instrumentist

36%

Artist de 
teatru

11%

Artist 
interpret 
vocal și 
teatru

12%

Alții
41%

      
Figura nr. 7- Profesiile respondenților        Figura nr. 8. Date descriptive   
              profesiilor pe subcategorii pentru „alții” 

 Itemul 2 „Cum vă petreceți timpul liber?” 
 Răspunsurile pot fi multiple și sunt oferite următoarele variante: ascult muzică, 
citesc, studiez, mă uit la televizor, merg la film, teatru, operă, concerte, ies cu prietenii, 
mă joc/ navighez pe net/ pe computer, practic activități sportive. 
 
 

                                           
102 Popa, M. (2009).  Analiza de itemi din perspectiva teoriei clasice a testului. Universitatea din Bucureşti. p. 11, 
retrieved from http://www.mpopa.ro/statistica_licenta/sem_2/statm_08_an_itemi.pdf, 10.04.2018, ora 18:00   
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Figura nr. 9 - Petrecerea timpului liber 

 
 Itemul 3 ”Practicați activități fizice/ motrice pentru a vă menține în formă? 

(DA/ NU, Dacă DA, care din activitățile de mai jos: gimnastică, fitness, dans, 
alergare în parc/ pe stadion, ciclism recreativ, plimbări în aer liber/ drumeții la 
munte, alte activități)”. 

Da
79%

Nu
21%

24%

28%

20%

34%

24%

57%

39%

26%

19%

10%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Gimnastică

Dans

Ciclism recreativ

Fitness

Alergare în parc/pe stadion

Plimbări în aer liber/drumeții la munte

Jocuri sportive cu minge

Alte activități

Jocuri sportive de vară/iarnă

Arte marțiale

Jocuri sportive cu /pe roți

  
Figura nr. 10 - Practicarea                Figura nr. 11 - Activități practicate 

 activităților fizice/ motrice 
 
 
Itemul 4 Cât timp alocați practicării activităților sportive? 

 
Figura nr. 12 - Timpul alocat activităților sportive 
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Item 5: Practicați activități fizice/ motrice? 

 
Figura nr. 13 - Modalitatea de practicare a activităților fizice 

 
Itemul 6: Ați practicat sport în copilărie? (DA/ NU, Dacă DA, vă rugăm să 
menționați ce sport/ sporturi ați practicat?) 

Da; 66%

Nu; 
34%

 
Figura nr. 14 - Practicarea              Figura nr. 15 - Sporturi practicate 
     sportului în copilărie 
 

Itemul 7 Care este motivul principal pentru care participați la activități fizice/ 
motrice? (alegeți o singură variantă!) 

Îmi mențin forma 
fizică
36%

Mă relaxez/scap 
de stres

31%

Îmi mențin forma 
corporală 
(greutatea/

dimensiunile 
corpului) 

25%

Îmi îmbunătățesc 
performanțele

6%

Socializez/cunosc 
oamenii noi

1%

Mă întâlnesc 
cu prietenii

1%

 
Figura nr. 16 - Motivația practicării activităților fizice 
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Itemul 8 Ați făcut sau faceți parte dintr-o echipă de sport? 
 

Nu am făcut 
parte din nicio 

echipă 
sportivă; 43%

Doar în timpul 
orelor de sport 

din școală, 
licee, facultate, 
serviciu; 28%

Da, am făcut 
parte dinr -o 

echipă, dar am 
renunțat; 23%

Da, fac parte 
dintr-o echipă 
de sport; 4%

Eram scutit la 
educație fizică; 

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

 
Figura nr. 17 - Apartenența la echipă sportivă 

 
 
Itemul 9 Cum vă raportați la următoarele sporturi? 

17%

36%

28%

6% 8%
12%

6%
1% 3%

18%18%
22% 24% 23% 22%

30%
26%

38%

29%

22%20% 22%

40%

19%

41%

9%

19% 20%

27% 28%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Gimnastică 
aerobică

Fitness Înot Atletism Tenis de câmp Fotbal Baschet Volei Arte marțiale/ 
judo

Ciclism

Practic Am practicat Mi-ar plăcea să practic Nu vreau să-l practic Nu sunt sigură că l-aș practica

 
Figura nr. 18 - Raportarea la diferite sporturi 

 
 

 Itemul 10 Considerați că este necesar să existe programe de activități fizice/ motrice 
care să răspundă unor cerințe fizice și psihice specifice ocupațiilor din domeniul 
cultural-artistic? (DA/NU). 

Da
93%

Nu
7%

     

0%

50%

100%

Da Nu

79%

21%

 
Figura nr. 19 - Opinia privind        Figura nr. 20 - Acordul privind participarea  

     programe motrice specifice                                     la studiu practic 
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Itemul 11. Ați fi dispus/ă să participați la un proiect care să conțină activități 
fizice/ motrice personalizate și adaptate nevoilor dumneavostră? 
  
 6.2. Analiza și interpretarea datelor înregistrate în urma aplicării  
 chestionarului EMAS-T 

Dintre cele cinci scale Endler, am ales să utilizăm testul EMAS-T, care 
permite evaluarea predispoziţiei de a trăi o stare de anxietate în 4 tipuri de situații: 
de evaluare socială, de pericol fizic, situaţii noi şi ambigue și situaţii de rutină 
zilnică. 

Tabelul nr.1  - Cotele intervalelor T pentru situațiile testului EMAS-T 
Grila de punctaje Nivel de anxietate 

70 foarte mult peste medie 
66-70 mult peste medie 
61-65 peste medie 
56-60 anxietate ușor peste medie 
45-55 anxietate nivel mediu 
40-44 ușor sub medie 
35-39 sub medie 
30-34 mult sub medie 
< 30 foarte mult sub medie 

 
 Anxietatea situată în zona optimă presupune stăpânire de sine și încredere în 
forțele proprii, factori recunoscuți ca energizanți ai activităților profesionale, fie 
sportivă sau artistică.   

 
Figura nr. 21 - Situații de evaluare socială 

 
Pentru subiecții testați, situația de evaluare socială o reprezintă participarea la 

castinguri în vederea obținerii de roluri sau posturi și apariții în fața publicului. 
Nivelurile de anxietate înregistrate de instrumentiști posibil să fie datorate faptului 
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că instrumentiștii exersează foarte mult în formație, evaluarea nu privește doar 
persoana, ci întreaga orchestră. Acest fapt este cu totul diferit la soliștii vocali și la 
unii dintre subiecții actori, care înregistrează scoruri peste medie. Posibil ca acest 
scor să fie datorat implicării trup și suflet în rol. Trăirile generate de interpretare și 
de public fiind resimțite pe plan emoțional. 

 

 
Figura nr. 22 - Situații de pericol fizic 

 
 În situații de pericol fizic scorurile obținute reflectă o posibilă încredere 
exacerbată în forțele proprii, ecourile generate de emoții în planurile somatic, 
fiziologic și cognitiv fiind moderate sau chiar estompate. Am putea interpreta și ca 
o creștere a capacității de concentrare pe rolurile artistice, în detrimentul identificării 
unor potențiale pericole. 
 

 
Figura nr. 23 - Situații noi sau neobișnuite 
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Scorurile de anxietate înregistrate arată o emotivitate crescută, manifestări 
somatice, griji, neliniște, în cazul scorurilor mari și foarte mari cu posibil impact 
asupra performanțelor profesionale.  În timp ce scorurile care sunt mult și foarte 
mult sub medie, pot fi asociate cu stimulări ale sferelor fiziologice, somatice și 
cognitive. Acestea ar putea reflecta o stare de încredere în forțele proprii, sau 
dimpotrivă, o lipsă de conștientizare a situațiilor neprevăzute. Aceste situații, nefiind 
anticipate, pot genera o stare de amorțeală, o lipsă de reacție, asemănătoare cu starea 
de frică de start la sportivii de performanță. La artiști se constată așa numitul trac, 
sau un blocaj mental, ca formă negativă a emotivității. 
 

 
Figura nr. 24 - Situații obișnuite, de rutină zilnică 

 
 Cei mai mulți dintre subiecții se situează în intervalul de anxietate optim 
(anxietate moderată), instrumentiștii fiind în proporție mai mare.  

Scorurile peste medie înregistrate la categoriile de artiști, reflectă anxietate 
mare interpretată ca stare de stres. Soliștii vocali și actorii posibil să fie mai stresați 
datorită faptului că, în perioada de repetiții (sistematice), primesc explicații și 
îndrumări de la regizori. Fiind în lucru, rolul nu se conturează din prima execuție, 
regizorul propunând noi și noi execuții până la atingerea nivelului cerut. Se creează 
atunci acea stare de anxietate, cu posibilă scădere a încrederii în sine și neliniște din 
cauza exigențelor regizorale. Rolul însușit, în mod corespunzător, starea de 
anxietatea se reduce. Acest fapt este relevat și de scorurile obținute de artiști la 
situația de evaluare socială, comparabilă cu aparițiile publice din cadrul stagiunilor. 
Precum și, scorurile înregistrate la situațiile noi sau neobișnuite, când aceștia au 
premiere sau turnee. 
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Figura nr. 25 - Valorile medii ale anxietății, înregistrate pe categorii de artiști 
 
 Actorii se mențin în intervalul optim de anxietate și în cazul unor situații noi 
sau neobișnuite, unde soliștii vocali înregistrează scoruri ușor peste acest interval. 
Instrumentiștii au în medie scoruri ușor sub intervalul de anxietate optimă, pentru 
situațiile de evaluare-socială și situații noi sau neobișnuite, și mult sub acest interval 
în situații de pericol fizic. 
 
 

CONCLUZII PARTEA A II-A 

 Concluziile cercetării preliminare nr. 1 
Valorificând rezultatele obţinute, relevanţa şi consistenţa chestionarului, 

susţinute de analiza statistică obţinută, concluzionăm: 
 
 Subiecții chestionați sunt conştienţi de importanţa practicării regulate a 

activităţilor fizice şi a sportului, ca forme de petrecerea timpului liber cu impact 
asupra formei fizice și aspectului corporal. 

 
 Preferința respondenților pentru înot, ciclism, arte marțiale, fitness, gimnastică 

aerobică, dans și atletism, ne oferă informații cu privire la conținutul 
programelor motrice pe care dorim să le aplicăm în etapa a treia a studiului. 
Acestea vor avea în vedere anumite caracteristici ale sporturilor menționate, care 
vor fi interpretate în formă originală sub forma unui program motric cu 
specificitate artistică. 

 Respondenții efectuează antrenamente atât cu antrenor cât și independent, ceea 
ce relevă că exisstă o cultură de specialitate în domeniul activităților corporale 
de timp liber și evidențiază motivația pentru mișcare și autoeducație. 
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 Concluziile cercetării preliminare nr. 2 
Rezultatele studiului au arătat evoluții în manifestarea unor trăsături de 

personalitate ale subiecților din grupul cercetat. Raportându-ne la cerințele 
psihologiei resurselor umane considerăm că modelarea personalității și implicit a 
anxietății, trebuie adaptată cerințelor fiecărei profesiuni și raportată la competențele 
cerute.103 Formarea competențelor artistice și de specialitate specifice trebuie 
realizată în contextul unor trasături de personalitate adaptate domeniului.104  

Diagnosticarea nivelului de anxietate poate conduce la realizarea unui profil 
al respondenților, care să ne furnizeze informații pentru structurarea unor programe 
motrice adaptate.  
 Practicarea de diferite exerciţii fizice și învățarea unor tehnici bazate pe 
respirație, relaxare, vizualizare, yoga, stretching etc., sunt mijloace de scoatere a 
organismului din eventualele stări de blocaj sau apatie.105  

Concluzia cercetării noastre este că, profesioniștii care activează în mediul 
artistic, relevă niveluri de anxietate care diferă în funcție de profesie. Astfel, actorii 
și soliștii vocali, se situează în medie, în intervalul optim de anxietate, în „situații de 
evaluare-socială” și „situații noi și neobișnuite”. În timp ce, instrumentiștii au în 
medie, scoruri ușor sub intervalul de anxietate optimă. În ceea ce privește evaluarea 
anxietății în „situații de pericol fizic”, am constat că toate cele trei categorii de 
profesioniști au înregistrat scoruri mult sub medie (instrumentiștii), și ușor sub 
medie (actorii și soliști vocali), față de intervalul optim de anxietate.  Pentru 
„situații obișnuite, de rutină zilnică”, instrumentiștii sunt în intervalul optim de 
anxietate, în timp ce actorii și soliștii vocali, au înregistrat scoruri de anxietate ușor 
peste medie. 
 Aplicarea testului EMAS-T, a contribuit la relevarea unor aspecte privind 
emotivitatea ca trăsătură și de înţelegere a pattern-ului de reacţii anxioase pe care le 
pot avea profesioniștii care activează în mediul cultural-artistic, în diverse situaţii. 
În contextul celor prezentate și a rezultatelor validate prin calculele statistice 
considerăm că cercetarea noastră preliminară și-a atins scopul. 
 Ca urmare a concluziilor enumerate mai sus putem spune că: 
 Ipoteza nr. 1 - potrivit căreia activitățile motrice fac parte din stilul de viață 

al profesioniștilor din cultură și artă, a fost validată. De asemenea, am 
identificat că există activități sportive preferate, specifice profilului fizic și 
psihic al subiecților. 

 Ipoteza nr. 2 - cu privire la realizarea unui profil specific de anxietate ca 
trăsătură pentru diferite categorii de artiști, cu referire la: soliști vocali, actori 
și instrumentiști, a fost validată. 

                                           
103 Craiovan, M.P., (2006). Introducere în psihologia resurselor umane, Editura Universitară. București, p.167-168  
104 Oprea, C., (2008). Competențele profesorului în învățarea interactiv-creativă, în Curriculum pedagogic, coord. 
Cristea, S., Ediția a 2-a, Editura Didactică și Pedagogică, vol 1, București, 405-419 
105 Predoiu, R. (2016), Psihologia sportului Maximizarea performanței sportive, Editura Polirom, p. 81-103 
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PARTEA A III-A – CERCETARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND 
IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR MOTRICE ASUPRA 

PROFESIONIȘTILOR CARE ACTIVEAZĂ ÎN MEDIUL CULTURAL 
ARTISTIC 

Capitolul 7 - CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL 
CERCETĂRII în perioada mai 2018 - septembrie 2019 

 7.1. Premizele cercetării 
 Studiile efectuate în cercetările preliminare, au evidențiat faptul că programul 
artiștilor diferă de programul altor categorii de angajați. Activitățile profesionale din 
mediul cultural-artistic pot fi organizate diferit de la o zi la alta, fiind de multe ori 
necesară luarea unor decizii rapide privind efectuarea unor deplasări la noi 
angajamente. De aici, rezultă și nevoia artiștilor de a avea ceea ce noi am numit, 
„instrumente” la purtător. Adică, un program de mișcare care să poată fi efectuat și 
în mod autonom. Asimilarea de informații noi pe plan motric, funcțional și mental, 
trebuie efectuată prin intervenții motrice și psihice care să permită exploatarea 
resurselor aptitudinale. 
 7.2. Scopul cercetării 
 În această a treia etapă a cercetării noastre, am dorit să valorificăm rezultatele 
cercetării preliminare. În prima direcție de cercetare preliminară am identificat 
aspecte privind stilul de viață adoptat de profesioniștii din mediul cultural-
artistic și modul în care aceștia relaționeză cu practicarea activităților motrice. 
În timp ce, cea de-a doua direcție de cercetare, ne-a permis diagnosticarea nivelului 
de anxietate și realizarea unui profil al respondenților, și ne-a furnizat informații 
pentru structurarea unor programe motrice pliate pe mentalul și fizicul artistului.
  
 Cercetările noastre, din această etapă, s-au îndreptat spre completarea 
profilului profesionistului din mediul cultural-artistic prin aplicarea unor baterii de 
teste psihologice. Testele au fost alese împreună cu specialiștii din cadrul catedrei 
de psihopedagogie a UNEFS.  

Scopul nostru a fost evidențierea unor abilități privind comunicarea verbală și 
nonverbală, precum și a unor aspecte ale personalității artiștilor. 

Activitățile motrice practicate constant activează procesele psihice și permit 
menținerea sub control a unor indicatori antropometrici și funcționali, cu impact 
asupra imaginii în societate a fiecărui individ. 
 În cultura exersării corpului și societatea artistică există strânse 
interdependenţe, cu referire directă la profesioniștii din domeniul artelor 
spectacolului. Printre acestea, fenomenul social, prin care activitățile sportive și 
activitățile cultural artistice, reușesc să modeleze ființa umană prin cultivarea 
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valorilor sociale comune: munca în echipă, spirit de echipă, fair-play, angajament 
social, devotament, dăruire, competență, performanță, etc.106 
 În cadrul cercetării experimentale am pornit de la ideea conform căreia 
practicarea activităților motrice, în speță a programului ARTFITMENT, optimizează 
starea fizică, cu efecte asupra stilului de viață activ și sănătos al artiștilor. Prin 
urmare, am avut drept țintă îmbunătățirea unor indicatori de manifestare a 
capacităților psihomotrice, îmbunătățirea aspectului corporal, apreciată din 
perspectiva tonusului muscular și a unor măsurători antropometrice și funcționale. 
Astfel, am prefigurat împreună cu echipa de cercetători de INCS și UNEFS, un set 
de măsurători pe care le-am centralizat într-o fișă, în vederea organizării evaluărilor 
inițiale și finale, într-o manieră profesionistă, accesibilă și interesantă.     
 De aceea, cercetarea ştiinţifică pe care ne-o propunem în lucrarea de faţă, 
contribuie la dezvoltarea domeniului Educație Fizică și Sportului, acordându-i locul 
pe care îl merită în ansamblul valorilor culturale universale. Artele spectacolului 
completează paleta de influență benefică pe care o are spectacolul sportiv asupra 
populației unei țări, ambele fiind factori culturali polivalenți și interdependenți în 
promovarea valorilor culturale universale107. 
 7.3. Obiectivele cercetării 
 analizarea critică a literaturii de specialitate specifică educației fizice și sportului 

(sociologie, psihologie, ştiinţele sportului, fiziologie); 
 analizarea critică a lucrărilor științifice specifice mediului cultural - artistic, teze 

de doctorat, articole, cărți de specialitate, pagini web, curricule ale facultăților de 
profil, instituțiilor și organizațiilor de formare profesională pe tot parcursul vieții 
în cultură și artă; 

 participarea activă la activități motrice corporale, ca activitate conștientă care 
poate contribui la diminuarea solicitărilor zilnice şi poate susţine dezvoltarea 
unor abilități verbale și nonverbale cu impact asupra capacității motrice 
reclamate de profesiile artistice; 

 identificarea unor aspecte privind profilul de personalitate al profesioniștilor din 
mediul cultural-artistic; 

 formarea în rândul profesioniștilor din mediul cultural-artistic a unei atitudini 
pozitive de practicare sistematică și regulată a activităților motrice cu 
specificitate, respectiv a programului ARTFITMENT; 

 cunoașterea efectelor în plan formativ și educațional al educației fizice și 
sportului, ca activitate care trebuie practicată pe tot parcursul vieții; 

 motivarea profesioniștilor din mediul cultural-artistic privind manifestarea unor 
calități morale (atitudini de fair-play, socializare, respect faţă de sine și faţă de 
parteneri și public, onestitate, ambiţie, curaj, creativitate, imaginaţie, etc.), 
compatibile cu valorile sociale și profesionale. 

                                           
106 Pelin, F, Mitrache, G., Ciolcă, C., (2016), Strategie de integrare socială prin sport, Editura Discobolul, București, 
p.5, 61 
107 http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIE-SPORT-.pdf, p.11, 12, descărcat pe 18.04.2018, ora 18:12 
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 7.4. Sarcinile cercetării 
 Stabilirea eșantionului - grupelor de subiecți participanți la experiment; 
 Realizarea fișei de înregistrare ARTFIT și codificarea subiecților în vederea 

respectării anonimatului și protecției datelor personale (subiect experiment nr.X 
și subiect control nr.Y); 

 Stabilirea și realizarea măsurătorilor antropometrice pe subiecții participanți; 
 Stabilirea și realizarea determinărilor funcționale pe subiecții participanți; 
 Alegerea, împreună cu psihologii laboratorului de psihopedagogie ai UNEFS, a 

testelor psihologice acreditate care vor fi aplicate pe subiecții participanți; 
 Aplicarea chestionarului Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire 

(ZKPQ) și a testului BIG, privind investigarea abilităților verbale și nonverbale, 
pe subiecții înregistrați; 

 Elaborarea programului de pregătire motrică ARTFITMENT, care să vizeze 
educarea capacității psihomotrice și dezvoltarea personalității profesioniștiilor 
din mediul cultural-artistic; 

 Aplicarea programului de pregătire motrică ARTFITMENT pe subiecții din grupa 
experimentală; 

 Elaborarea și aplicarea chestionarului de opinii Q-artfitment, adresat subiecților 
ce fac parte din grupa experimentală, în urma participării acestora la pregătire 
motrică ARTFITMENT, pentru a afla dacă programul și-a atins scopul propus; 

 Centralizarea datelor obținute în urma măsurătorilor antropometrice și a 
determinărilor funcționale; 

 Centralizarea rezultatelor obținute ca urmare a aplicării chestionarului ZKPQ și 
a testului BIG; 

 Înregistrarea, analiza şi interpretarea statistică a datelor obţinute la testarea 
inițială din cadrul cercetării. 

 Valorificarea rezultatelor cercetărilor întreprinse în această etapă prin 
participarea la conferințe, congrese, simpozioane, publicații în reviste de 
specialitate. 

 7.5. Ipotezele cercetării 
1. Programele motrice artfitment, pot îmbunătății o serie de indicatori 

antropometrici (creșterea calității musculare, reducerea % de țesut adipos), 
și îmbunătățirea unor aspecte funcțional-motrice (creșterea mobilității 
coloanei-vertebrale în plan anterior) la nivelul participanților. 

 
2. Optimizarea stării fizice a participanților care practică un program motric cu 

specificitate - artfitment - poate fi evaluată prin monitorizarea unor 
indicatori funcționali specifici (IMC, ȚAV, coeficientul P.abd./Pșd., RMB) 
și a unor indicatori funcționali-motrici (indicatorii spriometrici și evaluarea 
echilibrului vizual și nevizual). 
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3. „Acționând prin mijloacele specifice de tip artfitment sunt îmbunătățite 
semnificativ stările de neuroticism-anxietate, agresivitate-ostilitate, 
precum și aspecte ale inteligenței verbale și nonverbale la profesioniștii din 
mediul cultural-artistic, cu impact și asupra atitudinilor care vizează un stil de 
viață activ și de promovare a valorilor socio-morale. 
 

4. Pe baza unei cercetărilor științifice planificate în prezenta teză de doctorat, se 
poate efectua conturarea unui profil somato-funcțional-motric specific și 
a unui profil psihologic al profesionistului care activează în mediul cultural 
- artistic.  

 7.6. Metodele de cercetare 

7.6.1. Metoda studiului bibliografic 

7.6.2. Metoda anchetei sociologice pe bază de chestionar 

7.6.3.Metoda testelor psihologice standardizate 
Dintre testele psihologice acreditate de Colegiul Psihologilor din România, 

am utilizat chestionarul Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ) și 
a testului BIG, privind investigarea abilităților verbale și nonverbale, pe subiecții 
înregistrați. Cele două teste au fost alese sub îndrumarea profesorilor de la catedra 
de psihopedagogie UNEFS. 

7.6.4. Metoda măsurării și evaluării 
 În cadrul cercetării experimentale am utilizat următoarele instrumentele de 
evaluare: teste şi probe standardizate. 
 Testele reprezintă probe determinante, care vizează indeplinirea aceleiași 
sarcini pentru toți subiecții testați, având ca țintă finală aprecierea reușitei sau 
eșecului108. În cadrul cercetării experimentale rezultatele obţinute au fost 
înregistrate pentru a putea fi comparate. Am folosit măsurătoarea pentru 
cuantificarea rezultatelor obţinute la cele două testări (inițial și final) şi pentru 
aprecierea nivelului de dezvoltare a capacităților motrice generale și specifice și a 
personalității celor investigați. Evaluarea, în cadrul cercetării experimentale, a avut 
drept scop  aprecierea gradului de realizare a obiectivelor propuse și eficienţa 
programului de pregătire motrică artfitment. 

7.6.5. Metoda experimentală 
Pentru cercetarea experimentală am utilizat experimentul pedagogic provocat. 

7.6.6. Metoda statistico-matematică 
 Metoda statistico-matematică, ca metodă de prelucrare și interpretare a datelor 
recoltate în cercetarea științifică, a fost utilizată pentru prelucrarea datelor obținute 

                                           
108 Epuran, M., (2005), Metodologia cercetării activităților corporale – Exerciții fizice, sport, fitness (Ediția a 2 a), 
Editura Fest, București, p.174-179 
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în urma aplicării chestionarelor și măsurătorilor. Pentru toate cercetările 
întreprinse am creat tabele în programul excel office în care am introdus datele 
culese în cadrul testărilor inițiale. Pentru testele psihologice acreditate, rezultatele 
brute ale respondenților chestionarului ZKPQ și testului BIG au fost interpretate cu 
ajutorul etaloanelor de interpretare. Măsurătorile antropometrice și funcționale au 
fost trecute în fișa ARTFIT, de înregistrare a subiecților. La finalul testării inițiale, 
toate rezultatele din fișă au fost introduse în tabele excel, în vederea efectuării 
analizelor statistice ale datelor din acest stadiu. 
 Analiza rezultatelor s-a făcut prin metoda statistico-matematică calculându-
se cu un program statistic următoarele: minim, maxim, rang, count (nr. subiecți), 
media aritmetică, abaterea standard, coeficientul de variabilitate, indicele kurtosis109. 
Răspunsurile respondenților au fost interpretate computerizat cu ajutorului 
programului microsoft office excel. 

 
Indicator al dispersiei utilizat în analiza datelor rezultate din cercetare: 

 Deviația/Abaterea standard (standard deviation), notată cu S – reprezintă un 
indicator al împrăştierii datelor care redă omogenitatea sau neomogenitatea indivizilor 
studiați, după cum valoarea sa este mai mică respectiv mai mare. 

 Coeficientul de variație (CV) - este o măsură relativă a dispersiei datelor, care 
evaluează abaterea standard în raport cu media aritmetică. 

CV = S/  x̅ 
 CV relevă omogenitatea populației studiate. Interpretarea valorii CV, 
exprimat în valori % sau numerale, se poate face astfel: 

CV< 10% sau CV < 0,1, populație omogenă, 
10% < CV < 20%, sau 0,1< CV <  0,2, populație relativ omogenă, 
20% < CV < 30% sau 0,2 < CV < 0,3, populație relativ eterogenă, 

30% < CV sau CV> 0,3, populație eterogenă. 
 Testarea statistică de semnificaţie (p) reprezintă o metodă de stabilire a gradului de 

plauzibilitate a unei ipoteze statistice.110 
În cercetarea de față s-a folosit un prag de semnificaţie de 0,05, la un nivel de 

încredere a mediei aritmetice de 5%, vom avea 95% şanse ca adevărata medie a 
colectivităţii generale să se găsească în cadrul limitelor de încredere determinate. 

 
Interpretarea valorii lui p se face astfel: 
 0,01 ≤  p ≤  0,05 - rezultate semnificativ statistice, 
 0,001 ≤  p < 0,01 - rezultate înalt semnificativ statistice, 
 p < 0,001; p = tinde spre 0 - rezultate foarte înalt semnificativ 

statistice, 
 p > 0,05 - rezultate nesemnificativ statistice, 
 0,05< p ≤ 0,1 - tendință spre semnificație statistică. 

  
                                           
109 https://www.calculatorsoup.com/calculators/statistics/descriptivestatistics.php 
110 Călinici, T. (2016), Curs_9_Teste_statistice_Teste_de_medie (1).pdf 
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 Am folosit următoarele de teste parametrice: 
 T-test independent, pentru eșantioane perechi, fiecare subiect dintr-un eșantion, 

are perechea în cel de-al doilea eșantion. De asemenea, aplicarea T-testului 
independent ne-a permis verificarea diferenței semnificative ale mediilor 
aritmetice ale celor două eşantioane (grupul experimental şi cel de control). În 
acest caz am fost interesați de diferenţele înregistrate între eşantioane după 
aplicarea variabilei independente. Aprecierea statistică a valorilor înregistrate la 
cele două testări, s-a efectuat și pe categorii de gen de subiecți. 

 T-test dependent, folosit pentru testarea de două ori (în timp) a aceleiaşi variabile 
pe un singur eşantion, în acest caz interesându-ne diferenţele apărute între testări 
prin aplicarea variabilei independente111 Pentru a evidenția eventualele diferențe, 
am efectuat statistici descriptive și pe categorii de gen, feminin și masculin, ale 
aceluiași lot de subiecți, grupa experimentală și respectiv, grupa de control. 

7.6.7. Metoda grafică  
Metoda reprezentării grafice constituie modul de exprimare a semnificațiilor 
datelor prelucrate statistico-matematic. Graficele au fost realizate în programul excel 
office și sunt prezentate în anexele tezei,  corespunzător fiecărui capitol de cercetare. 
 

Capitolul  8 - Demersul operațional al cercetării experimentale 

 8.1. Organizarea și desfășurarea studiului experimental 
Măsurătorile antropometrice, funcționale (scanări corporale, spirometrie și 

echilibru) s-au realizat în Laboratorul de biomotrie din cadrul Institutului Național 
de Cercetare pentru Sport. 

Aplicarea chestionarului de personalitate ZKPQ și BIG pentru investigarea 
abilităților verbale și nonverbale s-au realizat, la finalul testărilor motrice, la 
Institutului Național de Cercetare pentru Sport. 

Aplicarea programului de pregătire psihomotrică ARTFITMENT, vizând 
grupa experimentală, s-a desfășurat la sala de balet din cadrul Palatului Național al 
Copiilor Bucureşti. 
 8.2. Subiecții cercetării experimentale 
 a) Prezentarea subiecților cercetării 
 Subiecții cercetării experimentale: 62 de profesioniști care activează în mediul 
cultural-artistic, din care 34 sunt de gen feminin și 28 de gen masculin, împărțiți în 
două grupe egale:  experimentală (GE) și de control (GC). Cei 62 de subiecți, care 
au fost de acord să particpe la studiul experimental, s-au aflat printre cei 248 de 
respondenți la chestionarul nostru de opinie Q-Gett, aplicat în studiul preliminar. 
Sesiunile de pregătire ART-FIT-MENT s-au desfășurat cu frecvență de 2 zile de 
pregătire specifică la sală și un antrenament individual.  
 Durata totală a experimentului motric a fost de 6 luni și jumătate, care 
corespunde cu 28 de săptămâni, respectiv, 56 de ședințe asistate și 28 de ședințe în 
                                           
111 http://www.physics.csbsju.edu/stats/t-test_bulk_form.html, accesat 15.04.2019, ora 14:40 
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regim individual. Planul de pregătire este prezentat în anexă, tabel nr.56 de la 
paginile 56 – 59. Subiecții participanți la cercetare fac parte din următoarele 
categorii ocupaționale: artiști interpreți vocali, artiști de musichal, artiști de revistă 
(soliști vocali, actori), artiști instrumentiști, artiști de teatru, prezentatori, realizatori 
de emisiuni etc. 
 
b) Date demografice privind subiecții din cadrul studiului experimental 

 
Tabelul nr. 3 - Date statistice vârstă subiecți cercetare 

VÂRSTA Subiecți 
cercetare GE GC GE-FEM GE-

MASC 
GC-
FEM 

GC-
MASC 

Nr. Subiecți 62 31 31 17 14 17 14 

Minimum 15 15 19 20 15 19 29 

Maximum 53 50 53 50 45 49 53 

Amplitudinea 38 35 34 30 30 30 24 

Media aritmetică 33 32 35 33 30 32 38 
Deviația 
standard 9 9,5 8,4 9,4 9,7 8,3 7,5 

Kurtosis -1 -1,10 0,05 -1,22 -1,19 0,49 -0,39 

Confidence 
Level(95,0%) 2,28 3,47 3,08 4,83 5,59 4,27 4,32 

 
Tabelul nr. 4 – Date statistice subiecți cercetare pe categorii de gen 

Înălțime subiecți cercetare 

Statistici descriptive 

  subiecți de gen 
feminin 

subiecți de gen 
masculin 

Nr. Subiecți 34 28 
Minimum 150 159 
Maximum: 174 188 

Amplitudine 24 29 
Medie 162.5 176.9 

Deviația standard 5.966 6.309 

Kurtosis: 2.539 4.137 
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8.3. Etapele cercetării experimentale 
Tabelul nr. 6 – Etapele cercetării  - perioade – grupe – responsabil 

Nr. 
crt. 

Perioada de 
desfășurare 

Etapele cercetării experimentale Grupă/ Responsabil 

1 Iunie - august 
2018 

Elaborarea programului de pregătire 
motric și a planului anual 

Georgeta Nicola-
Vlăduțu 

2 iunie-iulie 
2018 

Aplicarea probelor de evaluare 
antropometrică, funcţională şi motrică 

Testarea iniţială  

GRUPA de CONTROL 

3 iunie-iulie 
2018 

Aplicarea probelor de evaluare 
antropometrică, funcţională şi motrică   

Testarea iniţială  

GRUPA 
EXPERIMENTALĂ 

4 iunie-iulie 
2018 

Aplicarea testelor psihologice (ZKPQ, 
BIG) – Testare Inițială 

GRUPA de CONTROL 

5 iunie-iulie 
2018 

Aplicarea testelor psihologice (ZKPQ, 
BIG)- Testare Inițială 

GRUPA 
EXPERIMENTALĂ 

6 sepembrie 
2018 - 

februarie 2019 

Aplicarea programului motric  
ART-FIT-MENT 

GRUPA 
EXPERIMENTALĂ 

7 februarie 2019 Formularea chestionarului de opinii 
destinat subiecților componenți ai grupei 
experimentale, pentru a cunoaște opiniile 
acestora cu privire la programul propus 

Georgeta Nicola 
Vlăduțu 

8 martie 2019 Aplicarea chestionarului de opinii, pe 
subiecții grupei experimentale 

GRUPA 
EXPERIMENTALĂ 

9 martie 2019 Aplicarea probelor de evaluare 
antropometrică, funcţională şi motrică 

Testarea finală 

GRUPA de CONTROL 

10 martie 2019 Aplicarea probelor de evaluare 
antropometrică, funcţională şi motrică 

Testarea finală 

GRUPA 
EXPERIMENTALĂ 

11 martie 2019 Aplicarea testelor psihologice (ZKPQ, 
BIG) – Testare Finală 

GRUPA de CONTROL 

12 martie 2019 Aplicarea testelor psihologice (ZKPQ, 
BIG)- Testare Finală 

GRUPA 
EXPERIMENTALĂ 

13 aprilie-mai 
2019 

Prelucrarea și interpretarea datelor Georgeta Nicola 
Vlăduțu 

14 mai-iunie 2019 Diseminarea rezultatelor - congrese, 
conferințe, publicații 

Georgeta Nicola 
Vlăduțu 

15 iulie-
septembrie 

2019 

REDACTAREA TEZEI DE 
DOCTORAT 

Georgeta Nicola 
Vlăduțu 

 
 8.4. Conținutul cercetării/plan de intervenție 

Planul de intervenție și metodele/probele specifice fiecărui parametru 
investigat a fost următorul: 
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 măsurători antropometrice (determinarea înălțimii, greutății, măsurarea perimetrelor 
abdominal și șold),  

 măsurători antropometrice - metrice, metoda BIA (Bioelectrical Impedance 
Analysis) - determinarea țesutului muscular, țesutului adipos,  

 determinări funcționale  - metoda BIA (IMC, % grăsime viscerală, rata 
metabolismului bazal), determinarea coeficientului de sănătate (raport perimetru 
abdominal/perimetru șold)112; 

 probe funcțional-motrice - măsurători centrimetrice (Mobilitatea coloanei 
vertebrale - Distanța degete-sol/plan fix); 

 probe funcționale cu aparatură asistată pe computer (SPIROMETRIE, 
PLATFORMA DE ECHILIBRU),  

 testare psihologică prin folosirea chestionarului Zuckerman-Kuhlman Personality 
Questionnaire (ZKPQ), 

 testarea aptitudinilor verbale si nonverbale  - testul BIG, 
 Aplicarea chestionarului de opinii Q-artfitment. 

 
8.4.1. Măsurători antropometrice 

a) Greutate (în Kg) – pentru aprecierea impactului programului motric asupra 
subiecților participanți la experiment. De asemenea, acest indicator este 
apreciat și din perspectiva valorilor înregistrate de țesutul muscular și țesutul 
adipos. 

b) Procentul de țesut muscular - masă musculară/nongrasă (%ȚM) – este 
reprezentat de mușchii scheletici, utilizați pentru mișcarea corpului uman. 
Practicarea activităților motrice determină creșterea masei musculare și 
implicit a procentului de masă nongrasă.  

c) Procentul de țesut adipos (%ȚA)-reprezintă procentul de țesut adipos 
raportat la greutatea corporală, cu influență asupra stării de sănătate a 
organismului și asupra esteticii corporale113. 

d) Înălțimea (h, unitate de măsură „cm” sau „m”) - indicator măsurat cu 
ajutorul taliometrului (bandă metrică metalică etalonată), din cadrul 
laboratorului biomotric al Institutului Național de Cercetare pentru Sport. 
Valoarea înregistrată este introdusă în protocolul ”guest” al scanerului 
corporal OMRON BF511, pentru calcularea indicelui de masă corporală. 

e) Perimetre abdominal (Pabd) și șold (Pșd), unitate de măsură „cm” - 
indicator măsurat cu panglică centimetrică (centrimetrul de croitorie).  

 
 
 
 

                                           
112 https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/de-ce-este-grasimea-abdominala-o-problema, accesat 24.01.2019, 
ora 16:30 
113 http://adinarusu.ro/indice-grasime-corporala/, accesat 24.01.2019, ora 16:25 
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Tabelul nr. 7 - Valori de încadrare indicatori antropometrici 

 
 

8.4.2. Determinări funcționale: 

8.4.2.1. Determinări funcționale smart 
a) Indicele de masă corporală (IMC) 
b) Procentul de țesut adipos visceral (%ȚAV) 
c) Determinarea ratei metabolismului bazal (RMB) 
d) Determinarea coeficientului de sănătate (CS). Se calculează prin efectuarea 
unui raport dintre perimetru abdominal și perimetrului șoldului. Coeficientul obținut 
pentru a fi în limite normale, poate avea valori de cel mult 0,85 pentru femei și 0,9 
pentru bărbați, și reprezintă un indicator al sănătăţii şi al fertilităţii.114 

 
În tabelul nr.8 prezentăm valorile de încadrare pentru indicatorii funcționali. 

 
 
 

 
                                           
114http://calorii.slabute.ro/calculator-raport-talie-solduri.html, accesat 24.01.2019, ora 19:00 

sex vârstă 
(ani)

18 - 39 < 24,3% 24,3 - 30,3% 30,4 - 35,3% > 35,4%
40 - 59 < 24,1% 24,1 - 30,1% 30,2 - 35,1% > 35,2%
15 - 39 < 33,3% 33,3 - 39,3% 39,4 - 44% > 44,1%
40 - 59 < 33,1% 33,1 - 39,1% 39,2 - 43,8% > 43,9%

(-) scăzut (0) normal (+) ridicat
(++) foarte 

ridicat

18 - 39 < 21% 21 - 32,9% 33 - 38,9% > 39%
40 - 59 < 23% 23 - 33,9% 34 - 39,9% > 40%
15 - 39 < 8% 8 - 19,9% 20 - 24,9% > 25%
40 - 59 < 11% 11 - 21,9% 22 - 27,9% > 28%

(-) scăzut (0) normal (+) ridicat
(++) foarte 

ridicat

femei ≥ 14 < 60 60 - 70 cm 71 - 87 > 88
bărbați ≥ 16 < 70 70 - 88 cm 88 - 101 > 102

scăzut normal ridicat foarte ridicat

femei ≥ 14 < 85 85 - 95 96 - 100 > 100
bărbați ≥ 16 < 90 90 - 105 105 - 110 > 111

scăzut normal ridicat foarte ridicat

Categorii de încadrări valori

Perimetru 
șold (P.Șd)

*Evaluarea se face ținând cont de 
indicatorii funcționali IMC, ȚAV, CS 
și indicatorii antropometrici G, h, 

ȚM, ȚA

*Evaluarea se face ținând cont de 
indicatorii funcționali IMC, ȚAV, CS 
și indicatorii antropometrici G, h, 

ȚM, ȚA

bărbați

indicator grafic OMRON BF511/ 
evaluare

%Țesut 
muscular 
scheletic 

(ȚM)

%Țesut 
adipos (ȚA)

valori

valori

Perimetru 
abdominal 

(P.Abd)

valori
femei

bărbați

indicator grafic OMRON BF511/ 
evaluare

valori
femei

Indicatori 
antropometrici/ 
valori/evaluare
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Tabelul nr. 8 - Valori de încadrare indicatori funcționali 

 
8.4.2.2. Aparatură și instrumente utilizate pentru măsurătorile antropometrice 
și determinări funcționale a), b) și c) 
 Analiza corporală prin bioimpedanță 
 Pentru efectuarea măsurătorilor de la literele a) până la e) am utilizat un 
scanerul corporal Omron BF 511, care este un aparat omologat. 

8.4.3. Probe funcțional-motrice: 

8.4.3.1. Mobilitatea coloanei vertebrale (Distanța degete-sol/plan fix) 
 Materiale necesare: Bancă gimnastică, Riglă, Centimetru de croitorie, saltea, 
marker 

Subiectul trebuie să încerce atingerea şi menţinerea celui mai îndepărtat 
punct de pe suprafaţa băncii, pe care s-a marcat anterior gradaţii centimetrice, cu 
ajutorul unei rigle. 

 
 

Figura nr. 27 - Poziție subiect la testarea mobilității coloanei vertebrale115 

                                           
115 Sursa figurii: Biometrie umană. Vol.1, Antropometria. Editura University Press, Tîrgu Mureş, de pe 
https://www.isjsb.ro/doc_inspectori/potential%20biomotric_v2.pdf, p.6, accesat în 24.01.2019, ora 16:45 

valori ≤18,49 18,50 - 
24,99

 25 - 29,99  30 - 34,99 35 - 39,99 ≥40

indicator grafic 
OMRON BF511/ 

evaluare
(-) Subponderal

(0) Greutate 
normală (+) Supraponderal

 (++) Obezitate 
(gradul I)
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(gradul II)

(++++) 
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morbidă

valori
indicator grafic 
OMRON BF511/ 

evaluare
femei ≤ 0,85

bărbați ≤ 0,9

normală

femei 1200 - 1500
bărbați 1400 - 1700

(0) normală

IMC

15 ≥ 30

(++) foarte ridicat

1701 - 2099 >2100

ridicată foarte ridicată

1501 - 1700 >1701

> 0,86 > 0,9

%Țesut 
adipos 

visceral 
(ȚAV)

1 ≥ 9

(0) normal

10≥14

(+) ridicat

(++) foarte ridicată

*Evaluarea se face ținând cont de indicatorii  funcționali IMC, ȚAV, CS și indicatorii  antropometrici  G, h, ȚM, ȚA

evaluare

(+) ridicată

valori

indicator grafic OMRON BF511/ 
evaluare posibilă*

RMB

coeficient 
de 

sănătate 
(CS)

valori
> 0,9 > 1
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Tabelul nr. 9 - indicatori de referință pentru proba de mobilitate a coloanei 
vertebrale pentru subiecții profesioniști din cultură și artă 

 
8.4.3.2. Evaluarea funcției respiratorii 

Evaluarea funcției respiratorii - SPIROMETRIE, efectuată cu aparatul 
SPIRODOC, de către specialiștii cercetători din cadrul Institutului Național de 
Cercetare pentru Sport. Se efectuează estimarea rezultatului probei din datele 
NHANES III (National Health and Nutrition Examination Survey), baza de referință 
standard a probelor de spirometrie. 

8.4.3.3. Evaluarea funcției echilibrului 
Evaluarea echilibrului - POSTUROGRAMĂ, efectuată la PLATFORMA 

DE ECHILIBRU, de către specialiștii cercetători din cadrul Institutului Național 
de Cercetare pentru Sport. Echipamentul PLATFORMĂ DE ECHILIBRU Tip 
PEV07 este destinat cercetărilor şi activităţilor care vizează evaluarea, antrenarea, 
îmbunătăţirea şi recuperarea Performanţei Umane. 
Testul propriu zis constă în două probe una se efectuează cu feed back vizual, cea 
de-a doua fără feed back vizual. Ambele probe constau în menținerea poziției 
corpului și implicit a centrului de greutate cât mai fixă, pe durata a 20 de secunde. 
 Se apreciează următorii parametrii înregistrați: 

 aria obținută de deplasarea centrului de greutate corporală; 
 stabilograma. 

Aria obținută cu cât este mai mică cu atât subiectul este mai stabil, mai 
concentrat. 

Cele două teste, vizual și nevizual, permit efectuarea unor evaluări ale 
aparatului locomotor și a unor abilități ce aparțin sferei psihice, împreună relevând 
starea controlului neuro-muscular. 

8.4.4. Testare psihologică prin folosirea chestionarului Zuckerman-Kuhlman 
Personality Questionnaire (ZKPQ) 

Destinat evaluării a cinci factori care constituie dimensiunile Modelului 
alternativ cu cinci factori și anume: sociabilitatea, căutarea impulsivă de senzaţii, 
activitatea, neuroticismul-anxietatea și agresivitatea-ostilitatea. 

sex vârstă (ani)
14 - 18 < 18 18 20 > 20
18 - 25 < 14 14 16 > 16
26 - 40 < 10 10 12 > 12

> 40 < 5 5 5 > 5
14 - 18 < 10 10 12 > 12
18 - 25 < 8 8 10 > 10
26 - 40 < 5 5 7 > 7

> 40 < 0 0 3 > 3
scăzut normal ridicat foarte ridicat

Categorii de încadrări valori

valori 
(cm) 

femei

bărbați

Mobilitatea 
coloanei 

vertebrale

evaluare
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8.4.5. Testarea abilităților verbale și nonverbale prin utilizarea testului BIG 
Evaluarea inteligenței multiple – evaluarea înteligenței verbale și 

nonverbale prin testul BIG, care face parte din sistemul de testare psihologică 
PSISELTEVA, elaborat de firma RQPlus. 

8.4.6. Testarea opiniei privind programul motric artfitment, prin aplicarea 
chestionarului de opinie Q-artfitment 

Am creat și aplicat un chestionar de opinii, care vizează subiecții grupei 
experimentale, cu un număr de șapte întrebări prin care am dorit să aflăm opiniile 
subiecților participanți la programul de pregătire specific artfitment, cu privire la 
eficiența programului de pregătire și, totodată, dacă acest program și-a atins scopul 
propus. 

 
Capitolul 9 - Conținutul programului motric artfitment, aplicat în experiment 

 Denumirea programului: Program motric artfitment de modelare corporală 
și mentală, de optimizare a capacității psiho-motrice. 
9.1. Caracterizarea și justificarea alegerii programului motric artfitment 

Artfitment este un concept original, se subscrie cultului și culturii corpului, la 
care oamenii societății moderne sunt tot mai afiliați mental.  

Artfitment reunește o serie de tehnici de prelucrare corporală din gimnastica 
de bază, de tip pilates.116 117 118 Acestea se completează cu elemente tehnice inspirate 
din jazz gimnastică, structuri de exerciții din dans contemporan și gimnastică 
ritmică, pentru dezvoltarea capacității de comunicare prin mișcare și expresivitate 
artistică119.  

Artfitment reprezintă un acronim al „artistic-fitness-mental”, fiind inspirat din 
repertoriul motric al artiștilor, menit să optimizeze starea fizică într-o manieră 
accesibilă, agreabilă, motivatoare, energizantă și totuși relaxantă. Programul motric 
este imbinat armonios cu tehnici de respirație specifice yoga, stretching, relaxare și 
vizualizare, specifice antrenamentelor mentale (pentru exercițiile din yoga și 
pilates120 121. La exercițiile de relaxare și vizualizare am preluat metoda 
antrenamentului autogen adaptată, anmtrenamentul Schultz – ciclul inferior. 

 
 9.2. Misiunea programului 

Programul motric propus are misiunea de a optimiza capacitatea de mișcare a 
individului uman în contextul solicitărilor fizice și mentale din cadrul ocupațiilor 
cultural artistice. De asemenea, artfitment ne dorim să contribuie la promovarea 
                                           
116 Campbell, M. (2012). Pilates on the go. London: Hodder & Stoughton, p.16-20 
117 Wadsworth, A. (2009). Fitness training, body shape, stamina, power. London: Hermes House.   
118 Eisen, I. (2014). Anatomy of fitness – Pilates. Heatherton: Hinkler Books, p.8-15 
119 Macovei, S. (2013). Expresie corporală și comunicare motrică – Note de curs. Bucureşti: UNEFS. 
120 Birch, B. B. (1995). Power yoga, the total strength and flexibility workout. New York: Fireside Book, p.37-46   
121 Freedman, F. B., Gibbs, B., Hall, D., Kelly, E., Monky, J., & Smith, J. (2010). Yoga & Pilates for everyone. 

London: Hermes House, p.12-13, 480-491. 
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valorilor educației fizice și sportului, prin integrarea acestui program motric în 
activitățile zilnice ale oamenilor. Artfitment ajută la ameliorarea stresului profesional 
fizic și psihic și la formarea unor atitudini proactive. 
 9.3. Resurse 

Echipamentele utilizate sunt, în general cele din cadrul programelor de 
gimnastică aerobică, tricou și pantalon lejer, saltea de neopren, prosop personal, se 
lucrează desculț aspect specific programelor de inspirație yoga.  
 9.4. Obiectivele cadru 

Obiectivele cadru ale programului motric artfitment sunt: 
a. Formarea unei atitudini proactive din punct de vedere motric; 
b. Dezvoltarea unui corp armonios (postura artfit); 
c. Menținerea și întărirea sănătății organismului; 
d. Dezvoltarea unor forme de manifestare a capacităților motrice; 
e. Dezvoltarea capacității de comunicare; 
f. Dezvoltarea capacității de relaxare fizică și mentală; 
g. Creșterea capacității de adaptare a organismului la efort; 
h. Creșterea capacității de socializare; 
i. Dezvoltarea unor atitudini morale (fair-play, respect față de parteneri, 

respect față de public, onestitate, ambiție, curaj); 
j. Dezvoltarea creativității, imaginației etc.; 
k. Stăpânirea emoțiilor (scăderea anxietății, diminuarea/eliminarea blocajelor 

mentale și fizice, eliminarea/diminuarea tracului de scenă, gestionarea 
stărilor de furie, agresivitate-ostilitate); 

l. Consolidarea unui stil de viață activ, specific ocupațiilor din cultură și artă; 
m. Dezvoltarea abilităților de practicare a mișcării în mod independent; 
n. Promovarea practicării programului motric artfitment în mediul ocupațional 

cultural-artistic. 
  
 9.5. Obiectivele specifice 
A. optimizarea unor indicatori antropometrici (greutate, %țesut muscular, % țesut 

adipos, perimetru abdominal, perimetru șold); 
B. optimizarea unor indicatori funcționali (IMC, coeficientul de sănătate, % țesut 

adipos visceral, RMB); 
C. optimizarea unor indicatori funcționali motrici (mobilitatea coloanei-vertebrale 

în plan anterior, indicatori respiratori, indicatori ai posturii); 
D. îmbunătățirea unor trăsături de personalitate perfectibile și a unor abilități 

specifice ocupațiilor din domeniul cultart. 
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9.6. Metode de instruire 
explicația, prelegerea, dezbaterea, observația directă, evaluarea, autoevaluarea, 
fragmentat imitativă, algoritmică, relaxare analitică, tehnici de relaxare („Schultz”), 
inițiere în programare neurolingvistică, gândirea pozitivă. 
 9.7. Conținutul programului artfitment în relație cu obiectivele fixate, 
metodele și mijloacele utilizate, rezultatele vizate 
 Artfitment este un program motric de tip algoritmic, conceput să poată fi 
desfăşurat ca formă de încălzire, pregătire fizică sau relaxare, înainte, în timpul și 
după activitățile scenice ale subiecților, la locurile lor contractuale. 
 Acompaniamentul muzical are un rol foarte important în defășurarea 
programului propus, pisele muzicale sunt alese astfel încât să corespundă cu 
dinamica și intensitatea fiecărei părți componente în cadrul sesiunii de lucru, cu 
respectarea metodologiei EFS, de la simplu la complex, de la ușor la greu. 
  
 9.8. Descrierea antrenamentului autogen Schultz 

Ciclul inferior, care constă în inducerea prin sugestie a unei stări de relaxare 
totală, fizică și mentală a organismului. 
 

Capitolul 10 - Rezultate obținute și interpretarea lor 

 10.1. Analiza comparativă a rezultatelor inițiale 
Măsurătorile antropometrice, determinările funcționale și probele 

funcțional-motrice au fost efectuate la momentul inițial pe întregul lot de 62 subiecți 
(GE și GC).  

În vederea înregistrării fiecărui subiect a fost necesară alcătuirea unei fișe care 
să cuprindă toate determinările și măsurătorile propuse de noi. Astfel, am creat fișa 
de înregistrare artfit, o fișă originală inspirată din practicile medicale și sportive. 

De asemenea, tot la momentul inițial aplicat două teste de acreditate, testul 
de personalitate ZKPQ și testul de investigare a abilităților verbale și nonverbale - 
BIG.  

Am dorit, astfel, să efectuăm o caracterizare a subiecților ambelor loturi, în 
vederea evaluării impactului programului motric, asupra subiecților din grupa 
experimentală, care vor participa la antrenamentele artfitment.  

Pentru a evidenția eventualele diferențe între grupa experimentală și grupa 
de control, am efectuat statistici descriptive și pe categorii de gen, feminin și 
masculin, cu calcularea t independent și p de semnificație. 
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Tabelul nr. 12 - Valori medii înregistrate de către subiecții ambelor grupe la 
testarea inițială 

Măsurători antropometrice Grupe Media 
aritmetică 

Abaterea 
Standard 

Coeficient 
de variație 

Testul Student 
independent* p* 

Înălțime (m) 
GE 1,69 0,09 5% 

0,02 0,98 
GC 1,69 0,1 5% 

Greutate (kg) 
GE 65,2 12,4 19% 

-1,9 0,07 
GC 70,3 18 26% 

Țesut Muscular % 
GE 32,77 5,94 18% 

2,98 0,006 
GC 30,53 4,27 14% 

Țesut Adipos % 
GE 26,61 6,94 26% 

-2,37 0,02 
GC 30 5,79 19% 

Perimetru 
Abdominal cm 

GE 76 10,5 14% 
-1,65 0,11 

GC 80 14,4 18% 

Perimetru Șold cm 
GE 98 6,12 6% 

-1,21 0,24 
GC 100 7,52 8% 

*Rezultate prin aplicarea testului Student independent pentru fiecare dintre cele două grupe, la testarea 
iniţială. Diferenţă semnificativă între cele două testări dacă p<0.05 

 
  

CONCLUZII TESTARE INIȚIALĂ 

Din analiza datelor cercetării experimentale putem concluziona: 
 Profilul motric -  subiecții lotului testat sunt în general normoponderali;  

Valoarea medie a înălțimii subiecților din ambele grupe este egală (1,69 m), 
valorile medii ale greutății (GE 65, 2 kg și GC 70,3 kg) și ale perimetrului 
șoldului (GE 98 cm și GC 100 cm), au înregistrat diferențe nesemnificative 
statistic. Perimetrul abdominal, valorile medii înregistrate au prezentat 
diferențe între cele două grupe testate (GE 76 cm și GC 80 cm), cu tendință 
spre semnificație statistică, p fiind 0,07. 
La %ȚM se constată o diferență semnificativ statistică între valorile medii 
ale celor două grupe, care analizată pe categorii de gen se situează în limite 
normale.  
Valorile % ȚA se situează în limite normale pentru subiecții din grupa 
experimentală, în special la subiecții de gen feminin și tind să fie ridicate, la 
subiecții din grupa de control, mai ales cei de gen masculin. 
La indicatorii funcționali înregistrați (IMC, coeficient de sănătate, MB)  s-
au constatat valori corespunzătoare conform valorilor de referință, la 
majoritatea subiecților.  
Mobilitatea se situează în parametrii normali raportat la valorile de referință.  
Unii subiecți au înregistrat valori de mobilitate foarte bune (+24cm SE9, +15 
cm  SC7 și SC17). 
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Subiecții cu valori mult sub zero au fost un subiect de gen feminin din GE, 
SE12 (-12 cm), și doi subiecți din GC, de gen feminin, SC5 (-19cm) și de gen 
masculin, SC22 (-20cm). Aceste valori sunt încadrate ca fiind foarte slabe. 
În grupul experimental predomină subiecții cu valori pozitive, 5 dintre 
subiecți fiind înregistrați cu valori negative.  
În grupul de control 12 dintre subiecții participanți au înregistrat valori sub 
zero.  
Aspectele constatate la testarea inițială vor fi urmărite în evoluție, prin 
comparație, la testarea finală, după efectuarea antrenamentelorr artfitment de 
către subiecții GE. 

 Rezultatele de la spirometrie relevă subiecți sănătoși, care au potențial 
ridicat pe anumiți parametrii, care uneori nu este suficient valorificat. Ne 
referim la capacitatea vitală totală, la volumul forțat în prima expirație, la 
volum inspirat și expirat forțat și nu în ultimul rând durata expirației forțate. 
De asemenea, nu toți subiecții care au prestații artistice vocale au reușit să 
obțină rezultatele cele mai bune, deși ei beneficiază de antrenamente vocale, 
și exerciții de respirație, zilnic. Considerăm că înregistrarea unor rezultate 
ușor mai slabe, față de pontețial se datorează lipsei de concentrare la 
efectuarea probei, oboselii, noutatea testului, unii subiecți mărturisind că nu 
au mai efectuat un test de spirometrie. 

 Rezultatele de la platforma de echilibru au evidențiat aspecte pozitive 
legate de capacitățile subiecților de a se concentra cu ochii deschiși și cu ochii 
închiși. Unii subiecți au înregistrat valori mai bune la proba nevizuală, ceea 
ce reflectă abilități privind coordonarea și adaptarea în condiții deosebite 
(fără lumină, spațiul de lucru variat etc.) 

 Rezultatele înregistrate la testarea inițială a subiecților cercetării la 
testele psihologice ZKPQ și BIG, ne-au permis alcătuirea unui profil al 
categoriilor de subiecți, precum și al întregului lot de cercetare. 

 La nivelul celor două grupe se observă de la bun început, că subiecții din 
grupa experimentală au o disponibilitate mai mare către activitate, socializare, fiind 
dispuși mai mult la efort, comparativ cu subiecții grupei de control. 
  
 La scala „căutare impulsivă de senzații”, subiecții investigați au relevat o 
tendință de a acționa impulsiv, energizați de nevoia de schimbare și de descoperire 
a lucruri noi. Pentru scalele „neuroticism-anxietate” și „agresivitate-ostilitate”, 
scorurile subiecților din cele două grupe au fost apropiate, predominând zona medie, 
care descriu o tendință spre ingrijorare, ușoară dezorganizare în sensul programului 
de lucru și exprimare agresivă, chiar brutală, pe fondul asocierii cu stări de stress 
emoțional. Aceste caracteristici se pot ameliora în sensul disipării energiilor 
negative, prin antrenamente fizice și mentale, chiar meditații și gândire pozitivă. 
 Rezultatele obținute la testarea inițială a subiecților celor două grupe, 
experimentală și de control, în ceea ce privește măsurătorile antropometrice, 



Impactul Activităților Motrice asupra Profesioniștilor din Mediul Cultural - Artistic 

 

59 
 

determinările funcționale și probele funcțional motrice specifice, considerăm că am 
reușit să prefigurăm un profil motric al profesioniștilor din mediul cultural-artistic.
  
 10.2. Analiza comparativă a rezultatelor finale 
 Analiza statistică a rezultatelor finale s-a efectuat între cele două grupe, 
experimentală și de control, în întregime, și pe categorii de subiecții de gen feminin 
și masculin. Se evidențiază astfel, efectele produse de către variabila independentă 
la subiecții grupei experimentale asupra indicatorilor supuși observației, comparativ 
cu subiecții grupei de control, grupul de referință, fără participare la programul 
motric.  
 De asemenea, analiza statistică a fost aplicată și pentru a compara rezultatele 
dintre cele două testări, inițială și finală, între cele două grupe, cât și în cadrul fiecărei 
grupe în parte, în întregime și pe categorii de gen. 
 

10.2.1. Interpretarea rezultatelor finale obținute la măsurătorile 
antropometrice 

Tabelul nr. 25 - Măsurători antropometrice - Testare finală 
Măsurători 

antropometrice Grupe Media 
aritmetică 

Abaterea 
Standard 

Coeficient 
de variație 

Testul 
Student 

independent* 
p* 

Înălțime (m) 
GE 1,69 0,09 5% 

0,09 0,93 
GC 1,69 0,1 5% 

Greutate (kg) 
GE 65 12,4 19% 

-2,7 0,01 
GC 71,5 17,3 24% 

Țesut Muscular % 
GE 36,2 5,44 15% 

4,50 0,00003 
GC 30,6 4,29 14% 

Țesut Adipos % 
GE 23,42 5,67 24% 

-4,81 0,00001 
GC 30,55 5,97 20% 

Perimetru 
Abdominal cm 

GE 72 9,7 13% 
-2,39 0,02 

GC 80 13,8 17% 

Perimetru Șold cm 
GE 95 4,69 5% 

-3,95 0,0004 
GC 100 6,56 7% 

*Rezultate prin aplicarea testului Student independent pentru fiecare dintre cele două grupe, între 
testările finale. Diferenţă semnificativă între cele două testări dacă p<0.05 

 
 

 Greutatea 
 La analiza statistică efectuată între cele două testări pe fiecare grupă în parte, se 
relevă valori ale lui t-student dependent și ale lui p care indică diferențe 
nesemnificative statistic (vezi tabelul 27). Situația constatată se datorează faptului 
că ambele grupe sunt constituite din subiecți în mare parte normoponderali, pentru 
care modificările greutății corporale nu au constituit scopul experimentului nostru. 
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 Țesutul Muscular (%) 
 În tabelul nr. 29 din teză, se relevă evoluția celor două grupe, prin comparație 
testarea inițială versus cea finală. Se constată o evoluție semnificativ statistic a % de 
țesut muscular la grupa experimentală, t student dependent calculat fiind -2,45 și p 
= 0,02. Subiecții grupei de control nu au înregistrat valori medii diferite între cele 
două testări, prin urmare modificările la nivelul acestui indicator nu sunt 
semnificative statistic. 

În tabelul nr. 30 și tabelul nr. 31 (din teză), prezentăm indicatorii statistici 
ai %ȚM, calculați pe categorii de gen. Astfel, conform indicatorului grafic al 
scanerului OMRON BF511, subiecții de gen feminin ai ambelor grupe au în 
înregistrat valori „normale” la testarea inițială (28,21%ȚM) și valori „ridicate” la 
testarea finală (32%ȚM) pentru subiecții GE, în timp ce subiecții femei din GC au 
stagnat (26,36 și respectiv, 27,41%ȚM). 
 La fel și pentru subiecții de gen masculin ai grupei experimentale care au 
prezentat o evoluție a valorilor medii „normale” (38,04%) la valori medii „ridicate” 
(41,29 %ȚM). Subiecții de gen masculin ai GC au avut valori încadrate ca fiind 
normale și au stagnat, înregistrând aproximativ aceleași valori.  
 
 %Țesutul Adipos (%ȚA) 

Descriptorii statistici calculați la acest indicator antropometric relevă o scădere 
semnificativă, de la 26,52% valoarea medie a testării inițiale, la 23,40% la testarea 
finală la subiecții grupei experimentale. Subiecții grupei de control au înregistrat 
valori medii ușor mai ridicate la testarea finală, fapt care arată o creștere a %ȚA, în 
lipsa unui program motric aplicat țintit.  

La testarea finală, diferența dintre valorile medii ale celor două grupe este mai 
mare, deci înalt semnificativă statistic, p fiind „0,00001”. Coeficientul de 
variabilitate arată că GE are o populație relativ eterogenă și GC, populație relativ 
omogenă. 
Diferența semnificativ statistic înregistrată de la grupa experimentală, se datorează 

subiecților de gen feminin ai acestei grupe, ale căror valori testate inițial au fost de 
30,63% și au ajuns la 26,58% la testarea finală, t student dependent fiind 2,38 și p 
0,025. Pentru subiecții de gen masculin ai grupei experimentale, valorile medii 
calculate nu au înregistrat scăderi semnificative, t student fiind 1,1 și p 0,28 (Tabelul 
nr. 35).  

 
 Perimetru abdominal (cm) - P.abd. 

La acest indicator la testarea finală s-au înregistrat diferențe ale valorilor medii 
semnificative statistic între cele două grupe, t student independent calculat fiind 2,4 
și p 0,019. (tabelul nr. 36 din teză) 
 Valorile medii comparative dintre cele două testări efectuate la grupa 
experimentală, au suferit modificări de la 76 cm la 72 cm, t student dependent fiind 
1,89 și un p de 0,21.(tabelul nr. 37 din teză) Diferențele înregistrate, deși 
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nesemnificative din punct de vedere statistic, sunt relevante pentru subiecții grupei 
experimentale, având în vedere valorile de referință pentru perimetru abdominal. 
 
 Perimetru șold (cm) - P.șd. 

La acest indicator la testarea finală s-au înregistrat diferențe înalt semnificative 
între valorile medii ale celor două grupe, t student independent fiind -3,95 și p de 
0,001. (vezi tabelul nr. 38) 

Astfel, la subiecții de gen feminin, s-au înregistrat valori medii de 95,4 cm 
testarea inițială și 92,4 cm, la testare finală, t student dependent este 1,95 și p 0,06, 
cu tendință spre semnificație. Pentru subiecții de gen masculin, valorile medii inițiale 
au fost 100,9 cm și finale 98,5 cm, t student dependent 1,19 și p 0,25, fără 
semnificație statistică. 

 

10.2.2. Interpretarea rezultatelor finale obținute la determinările funcționale 
Determinările funcționale au privit urmărirea unor indicatori calculți pe baza 

altor indicatori antropometrici (IMC, coeficientul de sănătate, RMB) sau redați de 
scanerul coporal, din meniul de rezulate al acestuia (%ȚAV). 
 Rezultatele finale ale determinărilor funcționale, comparative pe cele două 
grupe, le-am centralizat și le prezentăm în tabelul nr. 40. 
 

Tabelul nr. 40 - Indicatori funcționali - Testare finală 

Indicatori funcționali Grupe Media 
aritmetică 

Abaterea 
Standard 

Coeficient 
de variație 

Testul 
Student 

independent* 
p* 

Indice de Masă 
Corporală 

(IMC) 
G/h2 

GE 22,5 2,7 12% 
-3,26 0,003 

GC 24,6 3,73 15% 

Țesut Adipos 
Visceral % 

GE 5,5 2,7 50% 
-2,38 0,02 

GC 7 3,3 48% 
coeficient de 

sănătate P.Abd/P.Șd 
GE 0,76 0,07 9% 

-2,56 0,02 
GC 0,79 0,1 13% 

RMB kcal 
GE 1.481,0 246,0 17% 

-1,99 0,056 
GC 1.537,0 293,0 19% 

*Rezultate prin aplicarea testului Student independent pentru fiecare dintre cele două grupe, la testarea 
finală. Diferenţă semnificativă între cele două testări dacă p<0.05 

 
 Indicele de Masă Corporală (IMC) 

Astfel, la testarea inițială t calculat este -2,01 și valoarea lui p 0,04, care 
reprezintă diferență semnificativă statistic. La testarea finală s-au înregistrat valori 
medii apropiate de cele inițiale, t student dependent calculat fiind în creștere față 
de valoarea înregistrată inițial, și anume -3,26, iar p are valoarea 0,01, a relevat 
diferența statistică semnificatvă a valorilor medii ale celor două testări. 
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 %Țesutul Adipos Visceral (ȚAV) 
La acest indicator valorile obținute la testarea finală, de către ambele grupe au 

înregistrat diferențe semnificative statistic, constatate și la testarea inițială. Așa cum 
se poate observa în tabelul nr. 43, valorile medii ale grupelor se situau în limite 
”normale” ale valorilor de referință. Valorile medii înregistrate de subiecții grupei 
de control au fost ceva mai mari, 7,1 la testarea inițială și 6,9 la cea finală. Pentru 
ambele grupe nu există diferență semnificativă statistic, acest indicator fiind unul de 
menținere sub „control” a stării de sănătate a organismului. 
 Coeficientul de sănătate 

La acest indicator la testarea finală se constată diferențe între valorile medii 
înregistrate sunt semnificative statistic, t student independent fiind -2,56 și p de 
0,020. Coeficientul de variabilitate la testarea finală este mai mic la grupa 
experimentală decât inițial, ceea ce relevă o populație mai omogenă.  

Valorile medii înregistrate de ambele grupe se situează în limitele „normale”  
de referință. 
 

 Rata Metabolismului Bazal - RMB (Kcal) 
La acest indicator la testarea finală s-au înregistrat valori apropiate de cele 

obținute la testarea inițială de către ambele grupe și s-a menținut diferența 
semnificativă statistic între mediile grupelor 

10.2.3. Interpretarea rezultatelor finale obținute la probele funcțional motrice 

10.2.3.1. Rezultatele obținute la determinările funcționale metrice - Mobilitatea 
coloanei vertebrale 

Subiecții grupei experimentale au înregistrat valori bune și foarte bune la 
proba de mobilitate a colonei vertebrale, comparativ cu subiecții grupei de control, 
diferența dintre valorile medii fiind semnificativ statistic. 
 La testarea finală diferența între valorile medii s-a menținut în semnificație, 
însă valorile atinse de subiecții grupei experimentale au fost net superioare celor din 
grupa de control. (Tabelul 49) 
 În tabelul 49 se relevă diferența dintre valorile medii înregistrate de cele două 
grupe la ambele testări. Astfel, la testarea inițială subiecții grupei experimentale au 
avut o valoare medie de 6,82 cm, față de -1,61 cm, cât au înregistrat subiecții grupei 
de control. T student independent calculat a fost 4,49 și p = 0,001, a relevat o 
diferență semnificativă a mediilor celor două grupe, chiar de la testarea inițială.
  
 La testarea finală, t independent calculat a fost 4,92 și p = 0,0001, ceea ce 
arată o diferență înalt semnificativ statistică între valorile medii ale celor două grupe, 
și anume 12,19 cm pentru subiecții GE față de 2,11 cm, cât au înregistrat subiecții 
GC. 
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Tabelul nr. 49 - Mobilitate coloană vertebrală - GE vs GC - Ti și Tf 

  
Grupa 

Experimentală Grupa de Control 
Grupa 

Experimentală Grupa de Control 

  
Mobilitate (cm) - 

testare inițială 
Mobilitate (cm) - 

testare inițială 
Mobilitate (cm) -  

testare finală 
Mobilitate (cm) -  

testare finală 

Nr. subiecți: 31 31 31 31 

Minimum: -8,5 -20 0 -17 

Maximum: 24 15 26,5 24 

Amplitudine: 32,5 35 26,5 41 

Medie: 6,82 -1,61 12,19 2,11 

Deviația Standard: 8,26 10,43 6,95 10,02 

Coeficientul de 
Variație: 1,21 -6,46 0,56 4,51 

Testul Student 
independent* 4,49 4,92 

p* 0,001 0,0001 

*Rezultate prin aplicarea testului Student independent pentru fiecare dintre cele două grupe, între testarea 
iniţială şi cea finală. Diferenţă semnificativă între cele două testări dacă p<0.05 

 
Descriptorii statistici pe categorii de gen grupa experimentală, am constatat 

că subiecții de gen feminin au înregistrat o valoare medie inițială de 9,32cm și 
14,85cm la testarea finală, t student dependent calculat fiind -1,99 și p = 0,05, arată 
o diferență semnificativă statistic a celor două medii. 
  
 La subiecții de gen masculin, valorile medii calculate au fost, testarea inițială 
3,79 cm și 8,96 cm, testarea finală, t student dependent -2,34 și p = 0,03, relevând o 
diferență semnificativă statistic.(anexă tabel nr.23, pagina 25) 

  

 În figura nr. 54 se evidențiază evoluția mobilității la subiecții grupei 
experimentale. Se observă o evoluție individuală semnificativă, validată și din 
calculele statistice, a valorilor obținute la testarea finală, comparativ cu cea inițială. 
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Figura nr. 54 - Valori mobilitate coloană vertebrală - Grupa Experimentală 

 
 În figura nr. 55, este prezentată evoluția individuală a subiecților grupei de 
control. Se observă că valorile testării finale, deși ușor superioare celor inițiale, nu 
au avut semnificative, fapt relevat și de indicatori statistici calculați și prezentați 
anterior. 
 

 
Figura nr. 55 - Valori mobilitate coloană vertebrală - Grupa de Control 

 

10.2.3.2. Rezultatele obținute la SPIROMETRIE 
Indicatorii probei de spirometrie au evidențiat o serie de caracteristici a 

procesului respirator care nu au mai fost investigate la subiecții din categoria 
profesioniștilor din cultură și artă. De aceea, valorile de referință utilizate au fost 
cele pentru populația adultă, conform protocolului de completare din programul 
aparatului de testare.   

Din analiza statistică prezentată se constată valori medii mai bune, cu tendință 
spre semnificație, la subiecții de gen masculin ai grupei experimentale față de cei ai 
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grupei de control, la FVC (capacitatea vitală totală), FEV1 (volumul expirat în prima 
secundă). 
  
 Subiecții de gen feminin ai grupei experimentale au înregistrat valori medii 
diferite de cele înregistrate de subiecții de gen feminin ai grupei de control, cu 
tendință spre semnificație la un singur indicator, și anume, PEF (debitul de vârf al 
expirației).  

 
O altă caracteristică importantă în determinarea indicatorilor spirometrici, 

este aceea că, aceștia depind de sex, vârstă, greutate, precum și de starea de sănătate 
și gradul de antrenament. Prin urmare interpretarea statisticilor descriptive ilustrează 
niște caracteristici de profil pentru categoria ocupațională cercetată, respectiv, cea a 
profesioniștilor din domeniul cultural-artistic. 

 
Tabelul nr. 52 - Evoluție capacitate vitală forțată (FVC) - pe categorii de gen 

unit. 
Măsură

Grupe gen 
F/M

Ti/Tf Media 
aritmetică

Abaterea 
Standard

Coeficient 
de variație

Testul 
Student 

dependent*
p*

F Ti 3,95 0,67 17%
F Tf 3,75 0,59 15%
M Ti 5,65 0,77 13%
M Tf 5,69 0,85 14%
F Ti 3,82 0,47 12%
F Tf 3,72 0,55 14%
M Ti 5,48 0,69 13%
M Tf 5,20 0,74 14%

INDICATOR 
SPIROMETRIE

Capacitatea 
Vitală 

Forțată

FVC 
(PREZ) l(llitri)

GE
0,36

-0,13 0,90

GC
0,53 0,6

0,97 0,34

0,92

 
 

Tabelul nr. 53 - Evoluție „Volum expirat în prima secundă” (FEV1) - pe categorii 
de gen 

unit. 
Măsură Grupe

gen 
F/M Ti/Tf

Media 
aritmetică

Abaterea 
Standard

Coeficient 
de variație

Testul 
Student 

dependent*
p*

F Ti 3,20 0,46 14%
F Tf 3,12 0,40 12%
M Ti 4,39 0,64 14%
M Tf 4,62 0,74 16%
F Ti 3,21 0,42 13%
F Tf 3,19 0,42 13%
M Ti 4,42 0,68 15%
M Tf 4,26 0,50 11%

0,92

0,70 0,49

INDICATOR 
SPIROMETRIE

Volum 
expirat în 

prima 
secundă 

test

FEV1 l(llitri)

GE
0,55 0,59

-0,86 0,40

GC
0,10

 
 
După efectuarea statisticii se evidențiază că, diferențele dintre valorile medii 

ale celor două grupe, finale, nu sunt semnificative statistic. 
 Din analiza statistică prezentată se constată valori medii mai bune, cu tendință 
spre semnificație, la subiecții de gen masculin ai grupei experimentale față de cei ai 
grupei de control, la FVC (tabelul nr.52) și FEV1 (tabelul nr. 53). 
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Tabelul nr. 54 - Evoluție debit de vârf al expirației (PEF) - pe categorii de gen 
unit. 

Măsură
Grupe gen 

F/M
Ti/Tf Media 

aritmetică
Abaterea 
Standard

Coeficient 
de variație

Testul 
Student 

dependent*
p*

F Ti 5,27 1,09 21%
F Tf 5,79 0,88 15%
M Ti 7,92 2,15 27%
M Tf 9,29 2,05 22%
F Ti 5,69 0,94 17%
F Tf 6,28 1,19 19%
M Ti 8,30 1,80 22%
M Tf 9,03 1,10 12%

0,12

-1,28 0,21

INDICATOR 
SPIROMETRIE

Debitul de 
vârf al 

expirației
PEF l/s (litri/ 

secundă)

GE
-1,51 0,14

-1,73 0,10

GC
-1,6

 
 Subiecții de gen feminin ai grupei experimentale au înregistrat valori medii 
diferite de cele înregistrate de subiecții de gen feminin ai grupei de control, cu 
tendință spre semnificație la un singur indicator, și anume, PEF (tabelul Nr.54). 

O altă caracteristică importantă în determinarea indicatorilor spirometrici, 
este aceea că, aceștia depind de sex, vârstă, greutate, precum și de starea de sănătate 
și gradul de antrenament. Prin urmare interpretarea statisticilor descriptive ilustrează 
niște caracteristici de profil pentru categoria ocupațională cercetată, respectiv, cea a 
profesioniștilor din domeniul cultural-artistic. 
 De asemenea, programul motric aplicat nu face parte din categoria 
programelor cardio, fapt pentru care aparatul respirator este influențat mai ales din 
perspectiva controlului respirațiilor și a corectitudinii executării acestora pe 
parcursul unor mișcări. 

 

10.2.3.3. Rezultatele obținute la PLATFORMA DE ECHILIBRU 
La platforma de echilibru la testul vizual, s-au înregistrat  rezultate foarte de 

variate la ambele grupe, în sensul că populațiile testate sunt eterogene, fapt evidențiat 
și de indicatorul statistic amplitudine, valoarea cea mai mică fiind 2,19 mm2 și 
respectiv, cea mai mare valoare înregistrată, 50,32 mm2. 
  
 La grupa experimentală, se reflectă o evoluție favorabilă la toții subiecții care 
au participat la programul de pregătire motrică artfitment. Astfel, subiecții de gen 
feminin au obținut o valoare medie de 14,45 mm2 la testarea inițială și 8,90 mm2, la 
testarea finală, t student calculat 1,68 și p 0,11, ceea ce reflectă faptul că diferența 
dintre medii cu tendință spre semnificație statistică. 
 Subiecții de gen masculin au relevat o îmbunătățire a valorilor medii ale ariilor 
inițiale, de la 15,9 mm2 la 12,85 mm2, la testarea finală, diferența dintre medii fiind 
fără semnificație statistică. 
 La grupa de control la testul vizual, atât femeile cât și bărbații au înregistrat 
valori medii mai bune la testarea finală comparativ cu cea inițială, însă fără 
semnificație statistică la femei și cu tendință spre semnificație statistică la bărbați.În 
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tabelul nr. 58 sunt prezentați indicatorii statistici calculați pentru testarea inițială și 
cea finală la testul vizual, pentru ambele grupe pe categorii de gen. 

Tabelul nr. 58 - Arii test vizual - Ti vs Tf - pe categorii de subiecți GE și GC 

 testare inițială   testare finală  testare inițială   testare finală  testare inițială   testare finală  testare inițială   testare finală
Nr. subiecți: 17 16 14 14 17 17 14 12
Minimum: 2,19 2,65 4,08 5,3 3,73 2,94 5,70 2,94
Maximum: 46,75 25,89 50,32 32,1 38,72 24,76 37,27 25,20

Amplitudine: 44,56 23,24 46,24 26,8 34,99 21,82 31,57 22,26
Medie: 14,45 8,90 15,90 12,85 11,99 9,64 20,70 12,50
Deviația 

Standard:
12,00 6,20 13,63 8,47 8,50 6,13 12,56 6,85

Coeficientul de 
Variație:

0,83 0,69 0,85 0,65 0,70 0,63 0,60 0,55

Testul Student 
dependent*

p*

Test Vizual Test Vizual

*Rezultate prin aplicarea testului Student dependent pentru fiecare dintre cele două grupe, între testarea iniţială şi cea finală. Diferenţă 
semnificativă între cele două testări dacă p<0.05

1,68 0,71 0,92 1,9

0,11 0,48

Grupa Experimentală Grupa de Control

0,36 0,07

Test Vizual Test Vizual

Subiecți de gen feminin Subiecți de gen masculin Subiecți de gen feminin Subiecți de gen masculin

Evoluție ARII TEST VIZUAL (mm2) la subiecți grupa experimentală și la grupa de control pe categorii de gen (feminin și masculin)

 În figura nr. 68 se prezintă evoluția fiecărui subiect din grupa experimentală 
la testarea inițială și la cea finală. Valorile ariilor la testul vizual au fost îmbunătățite, 
acestea fiind în scădere comparativ cu testarea inițială. 

 
Figura nr. 68 - Evoluție Arii test vizual - GE 

 
La testul nevizual, la grupa experimentală se constată valori medii 

îmbunătățite atât la femei cât și la bărbați. Astfel, subiecții de gen feminin au obținut 
o valoare medie a ariilor de 11,63 mm2 la testarea inițială și respectiv, 10,74 mm2 la 
testarea finală, t student calculat și pe reflectă că nu există semnificație statistică a 
diferențelor dintre medii.  
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Subiecții bărbați au înregistrat valori ceva mai bune la testarea finală, față de 
cea inițială, t student calculat fiind 1,26 și p 0,22, reflectă că diferența între medii nu 
are semnificație statistică. 

Analiza statistică dintre cele două testări pentru cele două grupe este 
prezentată în anexă tabelul nr. 59. 

 
Tabelul nr. 59 - Arii test nevizual - Ti vs Tf -GE și GC - pe categorii de subiecți 

 testare inițială   testare finală  testare inițială   testare finală  testare inițială   testare finală  testare inițială   testare finală

Nr. subiecți: 17 16 14 14 17 17 14 12
Minimum: 3,76 2,98 4,84 6,45 4,85 4,75 4,43 4,73
Maximum: 29,57 36,53 43,24 36,82 27,85 44,12 99,27 43,45

Amplitudine: 25,81 33,55 38,4 30,37 23 39,37 94,84 38,72

Medie: 11,63 10,74 19,94 14,23 13,38 13,43 24,63 15,76

Deviația 
Standard:

6,06 7,95 14,47 8,76 7,61 10,04 25,73 10,82

Coeficientul de 
Variație:

0,52 0,74 0,72 0,61 0,56 0,74 1,00 0,68

Testul Student 
dependent*

p*

Subiecți de gen masculin

Evoluție ARII TEST NEVIZUAL (mm2) la subiecți grupa experimentală și la grupa de control pe categorii de gen (feminin și masculin)

Grupa Experimentală Grupa de Control
Subiecți de gen feminin Subiecți de gen masculin Subiecți de gen feminin

Test Nevizual Test Nevizual Test Nevizual Test Nevizual

*Rezultate prin aplicarea testului Student dependent pentru fiecare dintre cele două grupe, între testarea iniţială şi cea finală. Diferenţă semnificativă 
între cele două testări dacă p<0.05

0,36 1,26 -0,02 1,17

0,72 0,22 0,99 0,26

 Evoluțiile individuale ale subiecților celor două grupe sunt prezentate în figura nr. 
70 pentru grupa experimentală. 

 
Figura nr. 70 - Evoluție - Arii test nevizual - GE - ambele testări 
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10.2.4. Interpretarea rezultatelor obținute la testul de personalitate 
Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ) – testarea finală
  

Înainte de analiza și interpretarea scorurilor obținute la acest test, se 
analizează cotele obținute de subiecți la scala dezirabilitate socială. Subiecții 
cercetării noastre au înregistrat scoruri corespunzătoare, nu au încercat să „facă 
impresie bună”, au citit și completat cu atenție, fără denaturarea răspunsurilor 
chestionarului ZKPQ.  
 La testarea finală, constatăm că diferențele dintre valorile medii înregistrate 
de cele două grupe sunt semnificative din punct de vedere statistic la trei din cele 
cinci scale ale chestionarului ZKPQ. Scalele la care subiecții grupei experimentale 
s-au diferențiat semnificativ de cei din grupa de control sunt activitate, neuroticism-
anxietate și agresivitate-ostilitate. În tabelul nr. 60 prezentăm descriptorii statistici 
calculați pentru fiecare scală a chestionarului ZKPQ.  

Tabelul nr. 60 - Scale ZKPQ - valori medii înregistrate la testarea finală 
SCALE TEST 

ZKPQ Grupe Media 
aritmetică 

Abaterea 
Standard 

Coeficient 
de variație 

Testul Student 
independent* p* 

Sociabilitate 
GE 56 7,7 14% 

1,08 0,28 
GC 53,8 8,15 15% 

Căutare impulsivă 
de senzații 

GE 47,7 8,26 17% 
-0,24 0,81 

GC 48,2 6,78 14% 

Activitate 
GE 55,1 7,33 13% 

5,58 0,000002 
GC 44 8,27 19% 

Neuroticism-
anxietate 

GE 42,6 5,47 13% 
-4,41 0,0002 

GC 50,6 8,49 17% 

Agresivitate - 
ostilitate 

GE 43,8 5,19 12% 
-3,84 0,001 

GC 49,6 6,62 13% 

*Rezultate prin aplicarea testului Student independent pentru fiecare dintre cele două grupe, testarea finală. 
Diferenţă semnificativă între cele două grupe dacă p<0.05 

Astfel, la scala activitate, grupa experimentală a înregistrat o valoare a mediei 
cotelor T de 55,1 (considerat un scor mediu), față de 44 (considerat ca fiind un scor 
ușor sub medie), cât au obținut subiecții grupei de control, t student independent 
calculat  5,58 și p relevă o diferență dintre mediile calculate de înaltă semnificație 
statistică. 
 La scala neuroticism-anxietate, valoarea medie înregistrată de subiecții 
grupei experimentale 42,6, este „sub medie”, față de valoare obținută de grupa de 
control, 50,6, care este „în medie”, t student independent calculat diind -4,41 și 
p=0,0002, înaltă semnificație statistică a diferențelor dintre cele două medii 
calculate. 
 La scala agresivitate-ostilitate, subiecții grupei experimentale au înregistrat 
un scor mediu, 43,8, „sub medie”, în timp ce subiecții grupei de control au obținut 
un scor de 49,6, considerat ”în medie”, t independent calculat are -3,84 și p=0,001. 
diferențele dintre mediile celor două grupe fiind înalt semnificative statistic. 
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 La scalele sociabilitate și căutare impulsivă de senzații ambele grupe au 
înregistrat scoruri ale cotelor T în limite „medii”. 
 Distribuția valorilor grupei experimentale relevă o tendință spre omogenitate 
a subiecților (predomină valori ale CV 12%-14%, doar  una de 17%), față de 
subiecții grupei de control ale căror valori obținute relevă o relativă omogenitate 
(13-19%).  Pentru a evidenția rezultatele obținute de subiecții cercetării noastre am 
analizat în teză fiecare scală în parte. 

10.2.5. Interpretarea rezultatelor obținute la testarea abilităților verbale și 
nonverbale prin utilizarea testului BIG – testarea finală 
 Rezultatele înregistrate de către cei 62 de subiecți participanți la studiul au 
fost analizate statistic, privind abilitățile verbale și nonverbale, la testarea inițială și 
la cea finală. Din interpretarea datelor statistice ale rezultatelor obținute pe întregul 
lot de subiecți (grupa experimentală și grupa de control) se evidențiază pentru 
abilitățile verbale, o valoare medie de 7,68 la testarea inițială și respectiv 8,4 la 
testarea finală (a fost efectuată media claselor în care se încadrează participanții, în 
funcție de etalon). Valoarea de 2,00 a T-student, relevă că diferenţele apărute între 
cele două testări sunt marginal semnificative, p fiind 0,05. Pentru abilitățile 
nonverbale s-au înregistrat valori medii de 7,16 și respectiv 8,15 la testarea finală. 
Se observă o valoare de 2,11 a T-student, p = 0,0011. Aceste rezultate se apreciază 
ca fiind bune, la nivel de grup și evidențiază îmbunătățiri semnificative atât pe 
palierul de manifestare a abilităților verbale, cât și la nivelul abilităților nonverbale 
(Tabelul nr.71). 

 
Tabelul nr. 71 - Manifestarea inteligenței verbale și nonverbale la profesioniștii 

din cultură și artă 
  Abilități verbale Abilități nonverbale 

  testare inițială testare finală testare inițială testare finală 

Nr. subiecți: 62 62 62 62 
Minimum: 2 2 2 5 

Maximum: 10 10 10 10 
Range: 8 8 8 5 
Medie: 7,68 8,4 7,16 8,15 

Deviația Standard: 2,24 1,72 2,38 1,8 

Coeficientul de 
Variație: 0,2915 0.2041 0,3318 0.221 

Testul Student 
dependent* 2,02 2,60 

p* 0,05 0,0011 

*Rezultate prin aplicarea testului Student dependent pentru fiecare dintre cele două grupe, între 
testarea iniţială şi cea finală. Diferenţă semnificativă între cele două testări dacă p<0.05 
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Rezultatele statistice ale testărilor pentru subiecții din grupa experimentală și 
pentru grupa de control sunt prezentate în Tabelul nr. 72. 
 Se constată că la probele privind abilitățile verbale, subiecții din grupa 
experimentală au obținut valori medii de 7,87 la testarea inițială și 9,13 la testarea 
finală. Diferența între cele două testări este semnificativă, t-student fiind 1,54 și p = 
0,0021.  
 Grupa control a obținut la testarea abilităților verbale valori medii de 7,48 - 
inițial și 7,68 la măsurătorile finale. Diferența între cele două testări nu este 
relevantă, t-student fiind 2,27 și p = 0,74 (p > 0,05).  
 La testarea abilităților nonverbale grupa experimentală a înregistrat valori 
medii de 7,58 la testarea inițială și 9,23 la cea finală. T-student este de 3,69, p = 
0,0005, evidențiindu-se o îmbunățire semnificativă.  
 

Tabelul nr. 72- Rezultate testare inițială și finală în cazul subiecților din grupul 
experimental și de control 

  Abilități verbale Abilități nonverbale 

  GRUPA 
EXPERIMENT GRUPA CONTROL GRUPA 

EXPERIMENT 
GRUPA 

CONTROL 

  testare 
inițială 

testare 
finală 

testare 
inițială 

testare 
finală 

testare 
inițială 

testare 
finală 

testare 
inițială 

testare 
finală 

Nr. subiecți: 31 31 31 31 31 31 31 31 
Minimum: 4 7 2 2 2 6 3 5 
Maximum: 10 10 10 10 10 10 10 10 

Amplitudine: 6 3 8 8 8 4 7 5 
Medie: 7,87 9,10 7,484 7.677 7,581 9.226 6,742 7.065 

Deviația 
Standard: 2,01 0,831 2,461 2.056 2,262 1.023 2,449 1.769 

Coeficientul 
de Variație: 0,2557 0,09134 0,3289 0.2678 0,2984 0.1109 0,3633 0.2504 

Testul 
Student 

dependent* 
3,13 0,336 3,69 0,595 

p* 0,0027 0,74 0,0005 0,55 

*Rezultate prin aplicarea testului Student dependent pentru fiecare dintre cele două grupe, între testarea iniţială 
şi cea finală. Diferenţă semnificativă între cele două testări dacă p<0.05 

În figura nr. 72 sunt prezentate valorile obținute și transformate în clase la 
testarea abilităților verbale, de către subiecții care au participat la activitățile motrice 
de tip artfitment. 

La cea de-a doua testare a abilităților verbale, la grupa experimentală s-au 
constatat umătoarele rezultate: 7 subiecți au obținut rezultate bune (clasa 7 și 8), 
restul de 24 de subiecți înregistrând rezultate foarte bune (în clasa 9 și 10).  

Se constată că la început valorile obținute de grupa experimentală au fost 
relativ apropiate de cele ale grupei de control la testările abilităților verbale, valoarea 
media a grupei experimentale fiind 7,87, și respectiv, 7,48. După efectuarea 
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sesiunilor de pregătire motrică de tip artfitment, grupa experimentală a înregistrat 
valori net superioare, comparativ cu grupa control, la testarea finală, mediile 
înregistrate fiind 9,13 la grupa experiment față de 7,68 la grupa control. 

 

 
Figura nr. 72 - Evoluția valorilor înregistrate de grupa experimentală la testarea 

abilităților verbale 
La testarea finală a abilităților nonverbale, valorile obținute de subiecții grupei 

experimentale au fost semnificativ mai bune. Astfel că, 1 subiect a obținut o valoare 
medie, 5 subiecți au înregistrat valori bune, iar restul de 25 de subiecți obținând 
valori foarte bune.  
       Se constată că la nivelul abilităților nonverbale, valorile medii ale subiecților 
grupei experiment au crescut de la 7,58, cât erau inițial la 9,23, în final. 

 
Figura nr. 74 - Evoluția valorilor înregistrate de grupa experimentală la testarea 

abilităților nonverbale 
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10.2.6. Interpretarea rezultatelor obținute în urma aplicării chestionarului de 
opinii - Q-artfitment 
 

Chestionarul de opinii din cadrul cercetării experimentale a vizat subiecții 
grupei experimentale. Pentru identificarea opiniilor participanților legate de 
programul motric artftment, am formulat un număr de șapte itemi. Acestea au vizat, 
părerilor tuturor subiecților cu privire la dezvoltarea unor abilități motrice și mentale 
prin care profesioniștii din mediul cultural artistic să-și optimizeze forma fizică și 
psihică pe tot parcursul vieții artistice și în afara acesteia.   

 
Chestionarele completate de către subiecți grupei experimentale se regăsesc 

pe CD-ul atașat tezei de doctorat. În cele ce urmează prezentăm analiza și 
interpretarea statistică a datelor obținute, în urma aplicării chestionarului de opinii 
Q-artfitment. 

 
Itemul 1 - „Apreciaţi în ce măsură participarea la programul de pregătire specific 
ARTFITMENT v-a influenţat pozitiv formarea unei atitudini proactive din punct 
de vedere motric?”  Respondenților li s-a solicitat să bifeze  o singură variantă de 
răspuns. 
 

Tabelul nr. 73 - Indicatori statistici - Măsura în 
 care programul motric artfitment a contribuit la 

formarea unor atitudini proactive 

     
Figura nr. 76 - Opinia subiecților  
din GE cu privire la formarea unei 
atitudini proactive din punct de vedere motric 
 
 
Itemul 2 - Apreciaţi, potrivit opiniei dvs., în ce măsură aţi fost mulţumit (mulţumită) 
de exerciţiile utilizate în cadrul programului de pregătire specific artfitment? 
Respondenților li s-a solicitat să bifeze  o singură variantă de răspuns.  
 
 
 
 

Scoruri Item 1 cazuri %N = 31
5- în foarte mare măsură 27 87%

4 - în mare măsură 4 13%
3 - în egală măsură 0 0%
2- în mică măsură 0 0%

1 - în foarte mică măsură sau deloc 0 0%
Total 31 100%

Medie aritmetică 4,87



Impactul Activităților Motrice asupra Profesioniștilor din Mediul Cultural - Artistic 

 

74 
 

Tabelul nr. 74 - Indicatori statistici  - gradul de 
  mulțumire al subiecților GE 

 
Figura nr. 77 - Gradul de 
 mulțumire a subiecților GE  
cu privire la exercițiile utillizate 
 în programul motric artfitment 
 
 
Item - 3 - „În ce măsură participarea la programul propus, a determinat efecte 
pozitive asupra organismului dvs.?” 
 
 La acest item, respondenții au avut de răspuns la 10 indicatori, pe care noi i-
am considerat ca fiind cei care ar determina efecte pozitive asupra organismului, în 
urma participării la programul motric artfitment. 
 În figura 78 prezentăm procentele înregistrate la cei zece indicatori.  
 

 
Figura nr. 78 - Opiniile subiecților GE cu privire la efectele pozitive asupra 

organismului determinate de programul motric specific artfitment 
 
 
 

Scoruri Item 2 cazuri %N=31
5- în foarte mare măsură 30 97%

4 - în mare măsură 1 3%
3 - în egală măsură 0 0%
2- în mică măsură 0 0%

1 - în foarte mică măsură sau deloc 0 0%
Total 31 100%

Medie aritmetică 4,97
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Tabelul nr.  75 - Indicatori statistici - Efecte pozitive asupra organismului 

Item 3 - Efecte pozitive asupra organismului
5- în foarte 

mare măsură 
4 - în mare 

măsură
3 - în egală 

măsură 
2- în mică 

măsură 

1 - în foarte 
mică măsură 

sau deloc

Medie 
aritmetică

a) Dezvoltarea unui corp armonios (postură, 
linie corporală fit)

84% 16% 0% 0% 0% 4,83

b) Menţinerea şi întărirea sănătăţii 
organismului

87% 13% 0% 0% 0% 4,87

c) Dezvoltarea unor forme de manifestare a 
capacităţilor motrice (viteză, forţă, rezistenţă, 
coordonare, suplețe)

71% 29% 0% 0% 0% 4,7

d) Dezvoltarea capacităţii de comunicare 
(verbale, paraverbale, nonverbale)

71% 23% 6% 0% 0% 4,65

e) Dezvoltarea capacităţii de relaxare fizică și 
mentală

71% 23% 6% 0% 0% 4,65

f) Creşterea capacităţii de adaptare a 
organismului la efort

71% 29% 0% 0% 0% 4,7

g) Creşterea capacităţii de socializare 65% 29% 6% 0% 0% 4,58

h) Dezvoltarea unei atitudini de fair-play, de 
respect faţă de parteneri, public, de 
onestitate, ambiţiei, curajului

78% 19% 3% 0% 0% 4,74

i) Dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei etc. 68% 29% 3% 0% 0% 4,65

j) Stăpânirea emoțiilor (scăderea anxietății, 
eliminarea tracului de scenă, gestionarea 
favorabilă a stărilor de agresivitate-ostilitate)

87% 13% 0% 0% 0% 4,87

 
 

Item 4 - „În ce măsură consideraţi că în urma participării la programul propus, aţi 
acumulat cunoştinţe teoretice despre valorile/componetele ale unui stil de viaţă activ 
personalizat?” Respondenților li s-a solicitat să bifeze  o singură variantă de răspuns. 
 

Tabelul  nr. 76 - Indicatori statistici - Cunoștințe 
teoretice despre stiul de viață al artiștilor 

 
Figura  nr. 79 - Acumularea  
de cunoștințe teoretice despre 
 valorile unui stil de viață personalizat 
 
 

Scoruri Item 4 cazuri %N=31
5- în foarte mare măsură 26 84%

4 - în mare măsură 5 16%

3 - în egală măsură 0 0%

2- în mică măsură 0 0%

1 - în foarte mică măsură sau deloc 0 0%

Total 31 100%
Medie aritmetică 4,39
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Item 5 - „Apreciaţi în ce măsură programul de pregătire utilizat în cadrul orelor de 
ARTFITMENT (prin participarea activă a dvs.) a contribuit la formarea şi 
manifestarea  unui stil de viaţă activ ARTFITMENT conștientizat?” 
Respondenților li s-a solicitat să bifeze  o singură variantă de răspuns. 
 

Tabelul nr. 77 - Indicatori statistici - Contribuția  
artfitment la formarea și manifestarea unui stil de 

viață activ, conștientizat 

 
 
Figura nr. 80 – Conștientizarea 
 contribuției programului motric  
artfitment la un stil de viață activ 
 
Item 6 - „În urma  participării dvs. la programul propus, în ce măsură veţi extinde 
practicarea ARTFITMENT şi în mod independent?” Respondenților li s-a 
solicitat să bifeze  o singură variantă de răspuns. 
 

Tabelul nr. 78 - Indicatori statistici - Practicarea  
programului motric artfitment în mod independent 

 
Figura nr. 81 – Practicarea 
programului motric artfitment 
în mod independent 
 
 
 
 

Scoruri Item 5 cazuri %N=31
5- în foarte mare măsură 26 84%

4 - în mare măsură 5 16%
3 - în egală măsură 0 0%
2- în mică măsură 0 0%

1 - în foarte mică măsură sau deloc 0 0%
Total 31 100%

Medie aritmetică 4,39

Scoruri Item 6 cazuri %N=31
5- în foarte mare măsură 22 71%

4 - în mare măsură 9 29%

3 - în egală măsură 0 0%

2- în mică măsură 0 0%

1 - în foarte mică măsură sau deloc 0 0%

Total 31 100%
Medie aritmetică 4,71
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Item 7 - „În urma  participării dvs. la programul propus, în ce măsură ați recomanda 
practicarea ARTFITMENT şi altor persoane din mediul dvs. ocupațional?” 
Respondențiilor li s-a solicitat să bifeze o singură variantă de răspuns. 

Tabelul nr. 79 - Indicatori statistici – Promovarea 
 programului artfitment în mediul ocupațional 

cultural artistic 

 
 
Figura nr. 82 - Promovarea programului  
artfitment în mediul ocupațional cultural artistic 
 

Capitolul 11 – CONCLUZIILE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

Ipoteza nr.1  - potrivit căreia Programele motrice specifice aplicate,  pot 
îmbunătății o serie de indicatori antropometrici (creșterea calității musculare, 
reducerea % de țesut adipos), și îmbunătățirea unor aspecte funcțional-motrice 
(creșterea mobilității coloanei-vertebrale în plan anterior) la nivelul participanților, 
a fost validată. 
 

Astfel, indicatorii statistici calculați au relevat că subiecții grupei experimentale 
au avut o evoluție favorabilă semnificativ statistic la următorii indicatori 
antropometrici și funcțional - motrici:  

 
 Procentul de Țesut Muscular prin comparație testarea inițială versus cea finală se 

constată o evoluție semnificativ statistic a % de țesut muscular la grupa 
experimentală, procentul de țesut muscular, a cărui valoare medie a crescut de 
la 32,65% la 36,19%, t student dependent calculat fiind -2,45 și p = 0,02. 
Rezultate semnificative au fost înregistrate și pe categorii de gen, feminin și 
masculin (tabelul 30). Se constată că diferențele între valorile medii între cele două 
testări, pentru grupa experimentală, sunt înalt semnificative statistic, t student 
dependent calculat obținut fiind -4,17 și p = 0,0002, pentru subiecții de gen feminin 
și respectiv, semnificative statistic, t student dependent calculat -2,47 și p = 0,02, 
pentru subiecții de gen masculin. 
 Procentul de Țesut Adipos, a cărui valoare a scăzut semnificativ la subiecții 

grupei experimentale, valorile medii înregistrate la testarea finală fiind de 23,40% 

Scoruri Item 7 cazuri %N=31
5- în foarte mare măsură 29 94%

4 - în mare măsură 2 6%

3 - în egală măsură 0 0%

2- în mică măsură 0 0%

1 - în foarte mică măsură sau deloc 0 0%

Total 31 100%
Medie aritmetică 4,94
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față de 26,52%, valoarea înregistrată inițial, t student dependent calculat fiind 1,94 
și p = 0,05, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă statistic. 
 
 Perimetru abdominal (cm) - Valorile medii comparative dintre cele două testări 

efectuate la grupa experimentală, au suferit modificări de la 76 cm la 72 cm, t 
student dependent fiind 1,89 și un p de 0,21.(tabelul nr. 37) Diferențele 
înregistrate, deși nesemnificative din punct de vedere statistic, sunt relevante 
pentru subiecții grupei experimentale, având în vedere valorile de referință pentru 
perimetru abdominal. La acest indicator la testarea finală s-au înregistrat 
diferențe ale valorilor medii semnificative statistic între cele două grupe, t 
student independent calculat fiind 2,4 și p 0,019. (tabelul nr. 36 din teză) 

 Subiecții de gen feminin ai grupei experimentale au înregistrat valori medii la 
testarea inițială de 72 cm și respectiv, 66 cm la cea finală, t student dependent 
calculat fiind 1,97 și un p 0,06, diferență cu tendință spre semnificație. Subiecții de 
gen masculin ai grupei experimentale au obținut valori medii de  la 83 cm la testarea 
inițială la 80 cm la testarea finală, t student dependent calculat fiind 0,71 și un p de 
0,48, diferență nesemnificativ statistic.(anexă, tabelul nr. 9, pagina 11) 

 
 Perimetru șold (cm) - la măsurătorile inițiale, subiecții grupei experimentale au 

înregistrat o valoare medie de 98 cm, la testarea finală valoarea media calculată 
a fost 95 cm. Se relevă o scădere a perimetrului la nivelul șoldului, care s-a 
efecuat și pe seama scăderii %ȚA. Diferența dintre valorile medii obținute de 
subiecții grupei experimentale la cele două testări arată că t student dependent 
calculat este 1,89 și p = 0,06, care relevă o tendință spre semnificație statistică. 

La efectuarea analizei statistice pe categorii de gen, la subiecții de gen feminin, 
s-au înregistrat valori medii de 95,4 cm testarea inițială și 92,4 cm, la testare 
finală, t student dependent este 1,95 și p 0,06, cu tendință spre semnificație. 
Pentru subiecții de gen masculin, valorile medii inițiale au fost 100,9 cm și finale 
98,5 cm, t student dependent 1,19 și p 0,25, fără semnificație statistică. 
 
 Mobilitatea coloanei vertebrale în plan anterior - analiza statistică a 

rezultatelor înregistrate la cele două testări, indică o creștere favorabilă a 
mobilității colonei vertebrale la subiecții grupei experimentale, de la 6,82 cm 
la 12,19 cm, t student dependent calculat fiind -2,8 și p = 0,01, diferența între 
mediile celor două testări fiind semnificativ statistică. 

 La testarea finală, t independent calculat a fost 4,92 și p = 0,0001, ceea ce 
arată o diferență înalt semnificativ statistică între valorile medii ale celor două grupe, 
și anume 12,19 cm pentru subiecții GE față de 2,11 cm, cât au înregistrat subiecții 
GC. 
Descriptorii statistici pe categorii de gen grupa experimentală, am constatat că 
subiecții de gen feminin au înregistrat o valoare medie inițială de 9,32cm și 14,85 
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cm la testarea finală, t student dependent calculat fiind -1,99 și p = 0,05, arată o 
diferență semnificativă statistic a celor două medii. 
La subiecții de gen masculin, valorile medii calculate au fost, testarea inițială 3,79 
cm și 8,96 cm, testarea finală, t student dependent -2,34 și p = 0,03, relevând o 
diferență semnificativă statistic. 
 
Ipoteza nr. 2 - potrivit căreia optimizarea stării fizice a participanților care 
practică un program motric cu specificitate - artfitment - poate fi evaluată prin 
monitorizarea unor indicatori funcționali specifici (IMC, ȚAV, coeficientul 
P.abd./Pșd., RMB) și a unor indicatori funcționali-motrici (indicatorii 
spirometrici și probele vizual și nevizual la platforma de echilibru), a fost validată. 
 
 IMC (kcal) - la testarea inițială t calculat este -2,01 și valoarea lui p 0,04, care 

reprezintă diferență semnificativă statistic. La testarea finală s-au înregistrat 
valori medii apropiate de cele inițiale, t student dependent calculat fiind în 
creștere față de valoarea înregistrată inițial, și anume -3,26, iar p are valoarea 
0,01, a relevat diferența statistică semnificatvă a valorilor medii ale celor două 
testări. 

 Procentul de țesut adipos visceral (%ȚAV) - La acest indicator valorile 
obținute la testarea finală, de către ambele grupe au înregistrat diferențe 
semnificative statistic, constatate și la testarea inițială. Așa cum se poate observa 
în tabelul nr. 43, valorile medii ale grupelor se situau în limite ”normale” ale 
valorilor de referință. Valorile medii înregistrate de subiecții grupei de control au 
fost ceva mai mari, 7,1 la testarea inițială și 6,9 la cea finală. În tabelul nr. 44 se 
poate observa diferența dintre valorile medii obținute la testarea inițială și la cea 
finală. Pentru ambele grupe nu există diferență semnificativă statistic, acest 
indicator fiind unul de menținere sub „control” a stării de sănătate a organismului. 
 Coeficientul de variabilitate reflectă o populație eterogenă, subiecții din 
ambele grupe înregistrând valori de la 2 la 16, valorile pentru amplitudine fiind 
de 12%-14%, așa cum se relevă în statistica prezentată. 

 La grupa experimentală, conform referințelor pentru %ȚAV, se constată că 
majoritatea subiecților au obținut valori normale (1-9), 3 subiecți de gen masculin 
au fost înregistrați cu 10, valori „ridicate” și un singur subiect a avut o valoare de 
14, considerată ca fiind „foarte ridicată”. 
 La grupa de control, se observă un număr de 10 subiecți de gen masculin care 
au înregistrat valori „ridicate” ale %ȚAV și un subiect tot de gen masculin cu o 
valoare de 16, adică „foarte ridicată”. La testarea finală, se remarcă mici variații ale 
acestor valori individuale, sau chiar ușoare creșteri, fără a avea un impact asupra 
valorilor medii inițiale.  
Astfel, putem spune că în lipsa aplicării unui program motric țintit, grupa de control 
a avut o evoluție ușor nefavorabilă a acestui indicator, comparativ cu grupa 
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experimentală, la care am identificat constanță și aliniere a datelor la cei mai mulți 
dintre subiecți. 

 „Coeficientul de sănătate” - perimetru abdominal/perimetru șold -  La acest 
indicator la testarea finală se constată diferențe între valorile medii înregistrate sunt 
semnificative statistic, t student independent fiind -2,56 și p de 0,020. Coeficientul 
de variabilitate la testarea finală este mai mic la grupa experimentală decât inițial, 
ceea ce relevă o populație mai omogenă. Valorile medii înregistrate de ambele grupe 
se situează în limitele „normale”  de referință. 

 Rata metabolismului bazal - RMB (kcal) - La acest indicator la testarea finală s-
au înregistrat valori apropiate de cele obținute la testarea inițială de către ambele 
grupe și diferența care s-a menținut, fiind semnificativă statistic între mediile 
grupelor.  

GE a înregistrat la testarea inițială o valoare medie a RMB de 1476,4kcal și 
respectiv, 1480 kcal la testarea finală, t student dependent calculat fiind 0,7 și 
p=0,94, relevă că nu avem semnificație statistică. 
La analizarea datelor statistice pe categorii, se relevă că subiecții de gen feminin ai 
ambelor grupe au înregistrat valori în limite „normale” la ambele testări (testarea 
inițială 1275 kcal și testarea finală 1278 kcal). La subiecții de gen feminin ai grupei 
de control, se constată valori situate spre limita superioară a valorilor de referință, și 
anume, testarea inițială 1303 kcal și 1299 kcal, testarea finală. (vezi în anexă la 
pagina nr. 22, tabelele nr. 18 și 19). 
La subiecții de gen masculin valorile înregistrate sunt ușor peste limitele „normale” 
la subiecții din grupa experimentală (1721 kcal, testarea inițială și 1727 kcal, testarea 
finală) și „ridicate” pentru subiecții grupei de control (1828,5 kcal, testarea inițială 
și 1826 kcal, testarea finală).  
 
Indicatori spirometrici conform valorilor de referință NHANES III 

 indicatorul „capacitatea vitală forțată” (FVC) la grupa experimentală la 
testarea finală se relevă că subiecții de gen feminin au înregistrat o valoare 
medie de 3,75 l, comparativ cu 3,95 l la testarea inițială. Subiecții de gen 
masculin au înregistrat valori foarte apropiate la ambele testări, și anume 5,65 
l, testarea inițială și respectiv, 5,69 l, testarea finală, t calculat și p nu rrelevă 
o diferență semnificativă între cele două medii.  

 Cu toate că valorile FVC sunt ușor mai mici, totuși diferența dintre cele două 
medii este nesemnificativă statistic, fiind valori bune și foarte bune, în raport cu 
valorile de referință.  

 indicatorul „volum expirat în prima secundă” (FEV1) la grupa 
experimentală constatăm o evoluție pozitivă la subiecții de gen masculin și 
ușoară scădere a valorilor medii, la subiecții de gen feminin. Valorile statistice 
calculate la FEV1 sunt prezentate în tabelul nr. 53. 
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Se observă că valoarea medie înregistrată de femei la acest indicator, relevă o 
valoare foarte apropiată de cea obținută de acești subiecți la FVC, care arată că în 
prima secundă de expir se „suflă” aproape tot volumul de aer dintr-un expir forțat. 
Diferența dintre valorile medii ale celor două testări, înregistrate la subiecții de gen 
feminin la FEV1, este nesemnificativă statistic. 
 Subiecții de gen masculin, în schimb, au un expir în prima secundă care diferă 
cu aproape 1 litru, față de volumul expirului forțat. Valorile medii ale subiecților de 
gen masculin, de la testarea finală (4,62 l) sunt ușor mai ridicate față de valorile 
medii înregistrate la testarea inițială (4,39 l), fără semnificație statistică. 

 indicatorul „debitul de vârf al expirației” (PEF), valorile medii înregistrate 
sunt ușor mai ridicate la subiecții de gen feminin și mult mai ridicate, la 
subiecții de gen masculin.  

 Astfel, femeile au înregistrat valori medii de 5,79 l/s la testarea finală, față de 
5,27 l/s cât au obținut la cea inițială, t student fiind -1,51 și p 0,15, ceea ce înseamnă 
că avem o ușoară tendință spre semnificație a diferenței dintre medii.  
La subiecții de gen masculin, ai grupei experimentale, la testarea finală s-a înregistrat 
o valoare medie de 9,29 l/s, față de 7,92 l/s, t student fiind -1,73 și p = 0,1, diferența 
dintre medii fiind, de asemenea, cu tendință spre semnificație statistică. 
 Coeficientul de variabilitate reflectă o populație relativ omogenă la subiecții 
femei și relativ eterogenă la bărbați, de aici rezultă și tendința spre semnificație a 
valorilor medii, cu toate că rezulatele înregistrate sunt corespunzătoare. 
 

 indicatorul „debitul mediul al respirației” (FEF2575)-  subiecții de gen 
feminin au obținut valori aproximativ identice la ambele testări, 3,25 l/s la 
testarea inițială și respectiv, 3,27 l/s la cea finală, diferența dintre medii fiind 
fără semnificație statistică. Valorile individuale ale subiecților grupei 
experimentale, obținute la ambele testări, sunt prezentate în figura 62. La  
subiecții de gen masculin s-a relevat o ușoară creștere a valorilor medii de la 
4,17 la 4,64 l/s, la testarea finală, t student dependent calculat fiind,  – 1,18 
și p 0,25, diferența dintre valorile medii înregistrate fiind fără semnificație 
statistică. 

 indicatorul „durata expirației forțate”(FET) la subiecții de gen feminin ai  
grupei experimentale se constată valori medii în ușoară creștere, de la 3,37s 
la 4s, t student calculat -1,86 și un p de 0,07, care reflectă o ușoară tendință 
spre semnificație statstică a diferenței dintre cele două medii. Subiecții 
bărbați din această grupă au înregistrat valori medii ușor mai mici, scădere 
care însă nu este semnificativă statistic. La grupa experimentală, coeficientul 
de variabilitate relevă o populație relativ omogenă, pentru femei și relativ 
eterogenă pentru bărbați. 

 indicatorul „volum inspirație forțată” (F1VC) - indicatorii statistici 
calculați la indicatorul F1VC. La acest indicator valorIle medii înregistrate de 
subiecții de gen feminin din grupa experimentală, au fost ușor mai scăzute, 
comparativ cu testarea inițială, t student calculat este 1,08 și p este 0,29, 
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diferența între medii nu este semnificativă statistic. La subiecții bărbați, t 
calculat este 1,4 și p are valoarea de 0,17, ceea ce reflectă  ușoară tedință spre 
semnificație a diferenței dintre valorile medii obținute. Coeficientul de 
variabilitate relevă un grad de dispersie mai mic a valorilor înregistrate, prin 
urmare populația testată este relativ omogenă. 

 
 Subiecții ambelor grupe au înregistrat valori mari, încadrate ca fiind bune și 
foarte bune ale indicatorilor spirometrici, cu o tendință spre valori mai bune pentru 
subiecții GE. Aceste investigații relevă starea de sănătate și faptul că pregătirea în 
domeniul cultural-artistic menține acest indicator în parametrii ridicați, considerați 
peste medie, la nivel de populație adultă. 
 

 platforma de echilibru - testul vizual  - La grupa experimentală, se reflectă 
o evoluție favorabilă la toții subiecții care au participat la programul de 
pregătire motrică artfitment.  

 Astfel, subiecții de gen feminin au obținut o valoare medie de 14,45 mm2 la 
testarea inițială și 8,90 mm2, la testarea finală, t student calculat 1,68 și p 0,11, ceea 
ce reflectă faptul că diferența dintre medii cu tendință spre semnificație statistică. 
Subiecții de gen masculin au relevat o îmbunătățire a valorilor medii ale ariilor 
inițiale, de la 15,9 mm2 la 12,85 mm2, la testarea finală, diferența dintre medii fiind 
fără semnificație statistică. 
 

 platforma de echilibru - testul nevizual, la grupa experimentală se constată 
valori medii îmbunătățite atât la femei cât și la bărbați.  

 Astfel, subiecții de gen feminin au obținut o valoare medie a ariilor de 11,63 
mm2 la testarea inițială și respectiv, 10,74 mm2 la testarea finală, t student calculat 
și pe reflectă că nu există semnificație statistică a diferențelor dintre medii.  
 Subiecții bărbați au înregistrat valori ceva mai bune la testarea finală, față de 
ce ainițială, t student calculat fiind 1,26 și p 0,22, reflectă că diferența între medii nu 
are semnificație statistică. 
 
 
 
 
Ipoteza nr. 3 , conform căreia „Acționând prin mijloacele specifice de tip artfitment 
sunt îmbunătățite semnificativ stările de neuroticism-anxietate, agresivitate-
ostilitate, precum și aspecte ale inteligenței verbale și nonverbale la profesioniștii 
din mediul cultural-artistic” cu impact asupra atitudinilor promișcare și de 
promovare a valorilor socio-morale a fost validată.   
 
 Scala Sociabilitate 
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Constatăm astfel, că subiecților grupei experimentale, participanți la 
experimentul motric, au fost influențați favorabil pe scala sociabilitate. 
 La testarea finală, calcularea lui t student independent relevă că nu există 
diferențe semnificative statistic între valorile medii ale celor două grupe. GE a 
înregistrat o cota T de 56 și GE, 53,78, t calculat fiind 096 și p=0,34. Acest factor 
este foarte stabil și probabilitatea de a se modifica la adulți este relativ mică. 
În ceea ce privește calcularea indicatorilor statistici pentru fiecare grup, comparând 
valorile obținute la testarea inițială cu cele de la testarea finală, am constatat că s-au 
înregistrat valori medii ușor mai ridicate la grupa experimentală, de la 51,8 la 56 
(vezi tabelul 61) valoare lui p este de 0,06, tendință spre semnificație.  
 
 Scala Căutare impulsivă de senzații  

 La această scală scorurile înregistrate de ambele grupe sunt în limite „medii” 
(valorile medii calculate fiind GE 44,62 și respectiv, GC 49,66). Se evidențiază 
diferențe semnificative la testarea inițială, t student independent calculat fiind -2,49 
și p 0,02. (tabelul nr. 63) 

 Valorile înregistrate inițial, deși diferite, din perspectiva valorilor de referință, 
acestea se situează în limite normale pentru subiecții grupei de control și ușor sub 
limita normală pentru cei din grupa experimentală. 
 La testarea finală, subiecții grupei experimentale au înregistrat o valoare 
medie de 47,71, în timp ce subiecții grupei de control au avut o valoare medie de 
48,17. Valorile medii apropiate au relevat că la testarea finală nu mai există o 
diferență semnificativă statistic între valorile înregistrate de cele două grupe, 
acestea devenind mai omogene din perspectiva scalei „căutare impulsivă de 
senzații”. 
 La testarea finală valorile medii ale celor două grupe, sunt în limite normale. 
Acest fapt credem că este favorabil grupei experimentale, ai cărei subiecți aveau 
tendința spre planifiare excesivă și posibil ca elementul „surpriză” să fie cel care 
să le dea curajul de a schimba, de a accepta oferte noi. 
 Această scală are o determinare temperamentală stabilă și specialiștii 
confirmă că nu se pot produce modificări semnificative în perioade scurte sau medii 
de timp. Prin urmare programul motric recomandat de noi, a reușit să „stârnească” 
interesul spre noi orizonturi de perfecționare a ființei umane, subiecților GE, fără 
să poată produce schimbări majore, situație corectă din punct de vedere științific. 

 
 Scala Activitate 

 evoluția scorului la această scală a relevat că diferența valorilor medii, între 
cele două grupe la testarea finală, este înalt semnificativă statistic, t student 
independent calculat fiind 5,58 și valoare lui p 0,000001.  
 Subiecții grupei experimentale au obținut valori medii ale cotelor T de 55,08, 
„ușor peste medie”, în timp ce subiecții grupe de control au o medie a valorilor 
înregistrate de 44, ceea ce înseamnă că sunt „ușor sub medie”. 
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 Prin calcularea t student dependent am relevat că diferențele dintre valorile 
medii obținute de subiecții grupei experimentale are tendință spre semnificație 
statistică, t calculat fiind -1,89 și p 0,06. 
 Aceste rezultate ne confirmă faptul că subiecții grupei experimentale au fost 
influențați favorabil în ceea ce privește nevoia de activitate, fiind dispuși la consum 
de energie, deci la mișcare.  
 Coeficientul de variabilitate la prima testare, relevă o populație relativ 
omogenă la grupa experimentală și relativ eterogenă la cea de control. La testarea 
finală coeficientul de variabilitate este 13%, deci grupa experimentală a devenit ma 
omogenă, consecință aplicării variabilei dependente, programul motric artfitment. 
  

La subiecții grupei de control se constată o scădere a valorii mediei de la 47,17 
la 44, la testarea finală, diferența înregistrată nu este semnificativă din punct de 
vedere statistic, t calculat fiind 1,33 și p 0,19. În lipsa unui program motric care să 
aibă ca obiectiv activismul, valorile medii pot scădea pe parcursul desfășurării 
programului profesional. 
 
 Scala Neuroticism - anxietate 

 La analiza statistică comparativă a celor două testări, subiecții grupei 
experimentale au relevat un t student dependent calculat în valoare de 2 și un p 
=0,05, pentru valori medii la testarea inițială 46,64 și respectiv, 42,57, testarea 
finală. Coeficientul de variabilitate s-a modificat de la 21%, testarea inițială 
(indivizi relativ eterogeni), la 13%, testarea finală (subiecți relativ omogeni). 
 Aceste modificări ale scorurilor la scala neuroticism - anxietate, se traduc ca 
fiind favorabile pentru subiecții grupei experimentale, ca urmare a programului 
motric artfitment, odată cu scăderea anxietății, crește stăpânirea de sine, încrederea 
în forțele proprii, caracteristici necesare performării cu succes în cultart.  
  
 Subiecții grupei de control deși se situează în limite normale, valorile 
înregistrate se situează la limita de sus a intervalului pentru valorile de referință 
normale. se observă cum valorile inițiale, 46,03 au suferit o creștere, 50,58, la 
testarea finală. Diferența dintre valorile medii calculate la ambele testări relevă un 
t student dependent -1,97 și un p=0,05, semnificație statistică. Coeficientul de 
variabillitate reflectă o tendință spre împrăștiere a valorilor înregistrate, deci grup 
relativ eterogen. O continuare a creșterii acestor valori poate reflecta o creștere a 
anxietății, stresului, stării de neliniște care pot perturba buna manifestare în cadrul 
ocupațional artistic.  
 
 Scala Agresivitate - ostilitate 

 Evoluția scorurilor medii ale cotelor T la subiecții grupei experimentale de la 
47, 52 la 43,83, arată o diferență semnificativă statistic, t student dependent calculat 
fiind 2,08 și p=0,04. 
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Scăderea înregistrată la aceste valori ale scalei „agresivitate-ostilitate” relevă o 
tendință în gestionarea judicioasă a stărilor de agresivitate, deci un control mai bun 
al emoției și furiei. 
 La  scala agresivitate - ostilitate la testarea finală valorile medii a cotelor T 
pentru cele două grupe, au evidențiat o diferență semnificativă statistic (GE 43,83 
și GC 49,63), t student independent calculat fiind -3,84 și p=0,0003, coeficientul 
de variabilitate relevând o populație omogenă. 

 
Testarea abilităților verbale și nonverbale - BIG 
 Rezultatele statistice ale testărilor pentru subiecții din grupa experimentală și 

pentru grupa de control sunt prezentate în Tabelul nr. 72. 
  Se constată că la probele privind abilitățile verbale, subiecții din grupa 

experimentală au obținut valori medii de 7,87 la testarea inițială și 9,13 la 
testarea finală. Diferența între cele două testări este semnificativă, t-student 
fiind 1,54 și p = 0,0021.  

 Grupa control a obținut la testarea abilităților verbale valori medii de 7,48 - 
inițial și 7,68 la măsurătorile finale. Diferența între cele două testări nu este 
relevantă, t-student fiind 2,27 și p = 0,74 (p > 0,05).  

 La testarea abilităților nonverbale grupa experimentală a înregistrat valori medii 
de 7,58 la testarea inițială și 9,23 la cea finală. T-student este de 3,69, p = 
0,0005, evidențiindu-se o îmbunățire semnificativă.  

 Subiecții grupului de control au înregistrat la testarea abilităților nonverbale 
valori de 6,74 – inițial și 7,07 la testarea finală. Se constată că cele două valori 
sunt foarte apropiate, prin urmare nu se relevă modificări semnificative la acest 
grup din perspectiva abilităților nonverbale (p > 0,05). 

  Prin urmare rezultatele statistice relevante la testarea finală ale întregului lot 
sunt datorate îmbunătățirii punctajelor obținute de grupa experimentală, care a 
efectuat activități motrice de tip artfitment.  

  
 În urma aplicării variabilei independente asupra grupului experimental, 
apreciem că rezultatele obținute confirmă eficacitatea programelor psihomotrice de 
tip artfitment folosite în cadrul studiului nostru practic. 
 
      Prezenta cercetare certifică faptul că, datorită multiplelor efecte benefice atât în 
plan fizic-motric, cât şi psihic, practicarea activităților motrice este o cale 
eficientă de ameliorare şi dezvoltare a abilităților verbale și nonverbale. Putem 
afirma că programele artfitment au avut un efect benefic și au condus la dezvoltări 
pe plan aptitudinal și psihomotric la nivelul grupului experimental.  
 
  Enunțul final al ipotezei nr.3, prin care „Acționând prin mijloacele specifice 
de tip artfitment am îmbunătățit semnificativ aspecte care țin de stilul de viață 
proactiv și promovarea valorilor socio-morale, a fost validat. Rezultatele obținute la 
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relevate statistic și răspunsurile anonime date de către subiecții GE la chestionarul 
de opinii Q-artfitment. 
 
 Scorurile mari și foarte mari înregistrate la chestionarul de opinii, relevă 
mulțumirea subiecțiilor grupei experimentale cu privire la programul motric 
artfitment. Aceștia au conștientizat impactul asupra stilului de viață, pe care îl poate 
avea un program motric personalizat executat cu consecvență.  

 
 Ipoteza nr. 4 - prin care pe baza cercetării științifice planificată în  prezenta 
teză de doctorat, se poate efectua conturarea unui profil somato-funcțional-
motric specific și a unui profil psihologic al profesionistului care activează în 
mediul cultural - artistic, a fost validată.  
 

Prezentarea argumentelor din cadrul ipotezelor 1, 2 și 3 au relevat profilul 
profesionistului din cultart, din perspectivă somatică, funcțională și funcțional 
motrică și psihică. 

Concluzia cercetării noastre este că, profesioniștii care activează în mediul 
artistic, relevă niveluri de anxietate care diferă în funcție de profesie. Astfel, actorii 
și soliștii vocali, se situează în medie, în intervalul optim de anxietate, în „situații de 
evaluare-socială” și „situații noi și neobișnuite”. În timp ce, instrumentiștii au în 
medie, scoruri ușor sub intervalul de anxietate optimă. În ceea ce privește evaluarea 
anxietății în „situații de pericol fizic”, am constat că toate cele trei categorii de 
profesioniști au înregistrat scoruri mult sub medie (instrumentiștii), și ușor sub 
medie (actorii și soliști vocali), față de intervalul optim de anxietate. Pentru „situații 
obișnuite, de rutină zilnică”, instrumentiștii sunt în intervalul optim de anxietate, în 
timp ce actorii și soliștii vocali, au înregistrat scoruri de anxietate ușor peste medie. 
 Aplicarea testului EMAS-T, a contribuit la relevarea unor aspecte privind 
emotivitatea ca trăsătură și de înţelegere a pattern-ului de reacţii anxioase pe care le 
pot avea profesioniștii care activează în mediul cultural-artistic, în diverse situaţii. 
În contextul celor prezentate și a rezultatelor validate prin calculele statistice 
considerăm că cercetarea noastră preliminară și-a atins scopul.  
  
 Investigarea trăsăturilor de personalitate prin aplicarea chestionarului ZKPQ, 
testarea abilităților verbale și noverbale prin aplicarea testului BIG au reușit să 
efectuezze o radiografie a trăsăturilor comportamentale și atitudinale ale 
profesioniștilor din mediul cultural-artistic.122 
 
 
 
                                           
122 https://www.scribd.com/doc/25424914/Psihodiagnoza-Aptitudinilor-Si-Inteligentei, accesat 03.01.2018, ora 
13:45. 
https://www.scribd.com/doc/305317497/PSIHODIAGNOZA-Teste-de-Inteligenta2, accesat 03.01.2018, ora 14:09. 
 



Impactul Activităților Motrice asupra Profesioniștilor din Mediul Cultural - Artistic 

 

87 
 

 Concluzie generală: 
 Cercetarea noastră, se adresează și tuturor celor interesaţi, specialiștilor din 
toate domeniile culturale, ca cercetare novatoare de referință, pentru o mai profundă 
cunoaștere a profesioniștilor din mediul cultural-artistic din perspectivă motrică și 
psihică.  
 Astfel, îmbunătățirile înregistrate la profesioniștii cultural-artistici se vor 
răsfrânge favorabil și în plan profesional, prin răspunsuri adaptative la un nivel 
calitativ superior, la solicitările contractuale și la evenimentele posibil stresante din 
viața de zi cu zi. 
      Considerăm că programele motrice de tip artfitment trebuie să completeze și să 
se armonizeze cu mijloacele de pregătire artistică specifice din organizațiile de 
cultură și artele spectacolului, în vederea îmbunătăţirii performanţei la nivel 
profesional, personal și social.  
 De asemenea, dorim ca pe viitor, să valorificăm rezultatele cercetării noastre 
și în rândul cadrelor didactice și al studenţilor din cadrul facultăților de profil. Ne 
dorim continuarea cercetării pe linia diferitelor specializări și meserii, astfel încât să 
realizăm o radiografiere de tip 3600 a formelor de manifestare și meniul de activități 
specifice profesioniștilor din cultură și artă. 

Practicarea activităților motrice, în speță a programului artfitment, 
optimizează starea fizică, cu efecte asupra stilului de viață activ și sănătos al 
artiștilor..  

Pe de altă parte, am urmărit să evidențiem că putem îmbunătăți și aspecte 
care privesc abilitățile verbale și nonverbale, precum și, armonizarea unor  aspecte 
nefavorabile din studierea profilului de personalitate al acestora.  Optimizările pe 
plan psiho-social fiind necesare și utile pentru o viață socio-profesională optimă.  
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Capitolul  12 - ELEMENTE DE ORIGINALITATE ȘI VALORIFICAREA 
REZULTATELOR CERCETĂRII 

12.1. Contribuțiile personale ce țin de cercetare  
sunt reprezentate de: 

 sinteza informațiilor din literatura de specialitate (educație fizică și sport, 
medicină, kinetoterapie), cu privire la probe și teste pentru evaluarea 
individului uman; 

 investigarea psihologică prin teste acreditate, în vederea alcătuirii profilului 
de personalitate al profesioniștilor din mediul cultural-artistic; 

 12.2. Contribuții originale 
 crearea programului de testare „ARTFIT”, ca formă de investigare complexă 

și specifică a profesioniștilor din mediul cultural-artistic; 
 conceperea unei fișe de înregistrare a măsurătorilor „Fișa de înregistrare 

ARTFIT”; 
 creearea unui chestionar de opinii destinat profesioniștilor din mediul 

cultural-artistic, intitulat - Chestionar privind practicarea activităților 
motrice de către persoane care activează în mediul cultural-artistic (Q-
Gett); 

 crearea unui sistem de referință pentru profesioniștii din domeniul cultural – 
artistic, privind evaluarea mobilității colonei vertebrale în plan anterior; 

 elaborarea și implementarea programului de pregătire motrică numit 
„ARTFITMENT” - artistic - fitness - mental.  

 elaborarea unui chestionar de opinii (Q-artfitment) care a vizat subiecții 
grupei experimentale, ca urmare a participării la programul motric 
„ARTFITMENT”. Chestionarul a fost creat cu scopul identificării gradului de 
satisfacție, opinia acestora privind implementarea acestui program special în 
cultura pregătirii artistice, ca formă de menținere a sănătății fizice și psihice a 
practicanților. 

 
 12.3. Diseminarea rezultatelor cercetărilor întreprinse 
 Participări la sesiuni științifice: 
 
 Conferința Științifică Internațională ”Perspectives in pshysical education 

and sport” organizată în perioada 18 - 20 mai 2017, de Universitatea Ovidius 
din Constanța - Facultatea de Educație Fizică și Sport. 

Prezentarea eseului și a afișului cu titlul”The role of motor activities in forming 
the cult of the body”.  
 
 Conferința Internațională Constanța - International Scientific Conference 

”PERSPECTIVES IN PSYHICAL EDUCATION AND SPORT” 17-19th 
May 2018. 
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Prezentarea lucrării de cercetare și a afișului cu titlul ”Perception of people 
working in the cultural and artistic field of the need to practice motor 
activities”. 

 
 Congresul Internațional UNEFS 2018 14-16 iunie - 8th edition of 

International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy. 

Prezentarea lucrării de cercetare ”Anxiety in people working in the cultural 
and artistic environment”. 

 
 Congresul Internațional UNEFS 2019 13-15 iunie - 9th edition of 

International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy. 

 Prezentarea lucrării de cercetare „Verbal and nonverbal skills of 
professionals in the cultural and artistic environment”. 
 

 
Publicații: 
”The role of motor activities in forming the cult of the body”, Ovidius University 
Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health . 2017 
Supplement, Vol. 17 Issue 2, p546-551. 6p., http://search.ebscohost.com/ 
 
Perception of people working in the cultural and artistic field of the need to practice 
motor activities. Ovidius University Annals – Physical Education and Sport/ 
Science, Movement and Health Series, 18(2), 432-441 
 
Anxiety In Professionals Working In The Cultural And Artistic Environment, No.40, 
p. 316-325, https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2019.02.40 
 
Verbal and nonverbal skills of professionals in the cultural and artistic environment, 
Discobolul - Physical Education, Sports and Kinetotherapy Journal, 
numarul Septembrie 2019, http://discobolulunefs.ro/en/, ISSN (online) 2286 – 
3702: ISSN–L 1454 – 3907 
 

Recunoaștere: 
Cercetările întreprinse în prezenta teză s-au realizat sub egida Universității 

Naționale de Educație Fizică și Sport din București în cadrul Școlii Doctorale.  
 

Limitele cercetărilor întreprinse: 
 Cercetarea noastră fiind originală, nu a beneficiat de date științifice 
comparative din alte studii și cercetări efectuate pe profesioniștii din cultură și artă. 
Toate datele de referință identificate de noi, sunt cele efectuate pe populația adultă 
care nu practică sport de performanță. 
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