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1. PROIECTUL BONDS 

 
Proiectul "Building Opportunities for Nourishments by Doing Sports" este 

implementat de asociaţiile neguvernamentale Se Poate (România), A.S.D. Margherita 

Sport e Vita (Italia), Lietuvos Sporto Universitetas (Lituania) şi Trend-Prima (Slovenia) 

prin programul Erasmus+ Sport. 

Obiectivul general al proiectului BONDS este de a promova activităţile de voluntariat 

în sport, împreună cu incluziunea socială, egalitatea de şanse şi conştientizarea 

importanţei activităţii fizice de creştere a sănătăţii prin participarea sporită şi accesul egal 

la sport pentru toţi. În acest sens, proiectul vizează promovarea cetăţeniei active, 

împreună cu incluziunea socială şi egalitatea prin sport şi prin activităţi fizice pentru 

crearea unui stil de viaţă sănătos în conformitate cu documentele strategice europene. 

Participarea sportivă prin orice mijloace este o ţintă principală a acestui proiect, dat 

fiind că 41% dintre europeni exercită sau joacă sport cel puţin o dată pe săptămână, în 

timp ce o parte importantă a cetăţenilor UE (59%) nu fac sau rareori fac sport - potrivit 

sondajul Eurobarometru1. De asemenea, proporţia persoanelor din UE care nu fac 

mişcare sau nu fac deloc sport a crescut în 2014 în comparaţie cu 2009, de la 39% la 

42%, în timp ce 60% din populaţia românească nu fac mişcare niciodată, fiind a patra 

ţară la nivelul UE care înregistrează cea mai rea situatie. De asemenea, 60% din populaţia 

italiană şi 46% din populaţia lituaniană nu face sport niciodată, înregistrând o situaţie 

negativă ca şi în cazul României, poziţionându-se peste media UE. Între timp, Slovenia a 

înregistrat o situaţie pozitivă ca indicator al procentului de persoane care nu face sport 

niciodată, deoarece acesta este sub nivelul UE de 42%, şi anume 22% pentru Slovenia, 

fiind un bun exemplu de bune practici şi o mai bună experienţă în activităţile sportive. 

Alte activităţi sportive, precum ciclismul, dansul sau grădinăritul, nu sunt realizate 

de români în proporţie de 31-50% dintre respondenţi. De asemenea, în România, avem 

unul dintre cele mai mici proporţii de persoane implicate în sport într-un cadru natural. 

De asemenea, în studiul Eurobarometru privind sportul, femeile merg pe jos mai puţin 

decât bărbaţii, deci, prin activităţile proiectului nostru, vom încuraja ca persoanele de gen 

feminin să meargă mai mult pe jos. Lipsa unei infrastructuri sportive adecvate sau 

accesibile nu este considerată o problemă în marea majoritate a UE, deşi o proporţie mai 

mare a respondenţilor din România (10%), Lituania (9%), Croaţia (8%) şi Slovacia 8%) 

menţionează acest lucru ca un obstacol pentru ei, conform Eurobarometrului în sport 

menţionat anterior. 

Au fost organizate o serie de activităţi sportive şi fizice internaţionale pentru a creşte 

gradul de conştientizare cu privire la capacitatea de a practica sportul în tot felul de 

medii. Proiectul BONDS poate fi uşor replicat, mărit şi multiplicat, prin faptul că poate 

deveni un model în construirea unui parteneriat multicultural adecvat pentru construirea 

condiţiilor europene care promovează activităţile fizice în rândul persoanelor de toate 

vârstele. 

 
 

1 Special Eurobarometer 412: Sport and physical activity, accessed at https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S1116_80_2_412 
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2. CADRUL METODOLOGIC 

 

 
Acest studiu prezintă rezultatele celor două sondaje efectuate în timpul 

implementării proiectului BONDS în 2018. Fiecare partener al celor patru ţări a fost 

responsabil de colectarea datelor online în perioada aprilie-iunie 2018, în funcţie de 

planificarea fiecărui eveniment din fiecare ţară. 

Primul sondaj aplicat înainte de desfăşurarea evenimentelor din cadrul BONDS în 

fiecare ţară vizează identificarea ratei de participare la activitatea fizică în timpul liber, a 

modelelor în activitatea fizică zilnică a respondenţilor şi a informaţiilor despre nutriţie 

pentru a îmbunătăţi cunoştinţele părţile interesate privind sănătatea, cultura şi cetăţenia 

activă. 

Al doilea studiu urmăreşte să prezinte feedback-ul participanţilor la evenimentele 

BONDS în fiecare ţară şi, ca în cazul primului sondaj, să identifice rata care participă la 

activitatea fizică în timpul liber, modele în activitatea fizică zilnică a respondenţilor şi 

informaţii nutriţionale, pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele despre sănătate, cultură şi 

cetăţenie activă. Acest sondaj se realizează după implementarea activităţilor sportive şi 

fizice dezvoltate prin proiectul BONDS. Principalii respondenţi vizaţi sunt persoanele care 

au participat la activităţile proiectului. 

Mai multe studii privind sportul şi sănătatea au fost de inspiraţie atunci când au 

fost elaborate cele două chestionare utilizate pentru aceste anchete: chestionarul 

studenţilor privind activitatea sportivă şi fizică a Colegiului Thanet2; Chestionarul de 

gestiune a greutăţii şi stilului de viaţă al Centrului de Sănătate şi Wellness din Toronto  

din Canada3; Chestionarul privind nutriţia – NCMC Managementul greutăţii adulţilor4; 

Chestionarul de participare la sport5. 

Pentru o mai bună fundamentare a rezultatelor, indicele de masă corporală (IMC) a 

fost utilizat pentru analizarea rezultatelor studiilor pentru a determina starea de sănătate 

în ceea ce priveşte greutatea respondenţilor. "IMC este calculat prin împărţirea greutăţii 

corporale (kilograme) la pătratul înălţimii (metri). Următoarele subdiviziuni sunt utilizate 

pentru a evalua IMC: <18,5: greutate redusă; >= 18,5 şi <25: greutate normală; >= 25: 

exces de greutate; > = 30: obezitate."6 

Fiind studii online, rezultatele nu au semnificaţie statistică şi prezintă doar opiniile 

respondenţilor care au completat chestionarele. Acest studiu are scopul de a atrage 

factori decizionali şi politici din domeniul sportului şi al sănătăţii pentru a înţelege mai 

bine unele provocări din aceste domenii. 

 
 
 
 

2 https://www.surveymonkey.com/r/Y3Z8SCV 
3 https://my.clevelandclinic.org/ccf/media/files/Canada/Weight%20and%20Lifestyle%20Management%20Questionnaire.pdf 
4 Barr J, Schumacher G. J Amer Diet Assoc. 2003; 103:844-851, http://www.ncmc-weightloss.com/pdf/nutrition-questionnaire.pdf 
5 https://www.surveymonkey.com/r/HRVP6Z6 
6 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Body_mass_index_(IMC) 

http://www.surveymonkey.com/r/Y3Z8SCV
http://www.ncmc-weightloss.com/pdf/nutrition-questionnaire.pdf
http://www.surveymonkey.com/r/HRVP6Z6
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3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
3.1 STUDIUL APLICAT ÎNAINTE DE ACTIVITĂŢILE BONDS 

Numărul respondenţilor pentru ancheta efectuată înainte de activităţile BONDS este 

prezentat în continuare: 40 în Italia, 263 în Lituania, 130 în România şi 36 în Slovenia. 

Principalele rezultate ale sondajului realizat online înainte de activităţile BONDS sunt 

descrise mai jos. Respondenţii italieni provin din Margherita di Savoia (22,5%) şi din alte 

regiuni din Italia (77,5%). Respondenţii lituanieni provin din Kauno (63,1%) şi din alte 

regiuni (36,9%). Respondenţii români sunt din Bucureşti (57,7%) şi din alte regiuni 

(42,3%). Respondenţii sloveni provin din Maribor (80,6%) şi din alte regiuni (19,4%). 

Primele două întrebări din studiu au investigat frecvenţa de a face sport pe lună şi 

pe fiecare activitate. Figura 1 şi figura 2 ilustrează aceste aspecte. 

Figure 1. Frecvenţa de a face sport şi activităţi fizice în fiecare ţară, pe lună 

 
 

Figure 2. Frecvenţa de a face sport şi activităţi fizice în fiecare ţară, pe activitate 

 
Din punct de vedere al frecvenţei, se poate concluziona că, în general, respondenţii 

fac activităţi fizice o dată, de două ori sau de trei ori pe săptămână într-o sesiune de 30 

de minute până la o oră şi jumătate. Printre participanţii italieni, lituanieni, români şi 

sloveni participă şi participanţi care nu practică mult sport, deoarece fac activităţi fizice  

de două ori pe lună, o dată pe lună sau chiar niciodată. 

Respondenţii sunt implicaţi în diferite tipuri de activităţi sportive şi fizice, aşa cum se 

poate observa în figura 3. 
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Figure 3. Tipuri de activităţi fizice practicate de respondenţi înainte de evenimentele BONDS, pe ţară 

 

Cele mai frecvente tipuri de activităţi sportive şi fizice practicate de respondenţi  

sunt: baschet, tenis, sală de gimnastică, mers pe jos şi alergări în Italia; mersul pe jos, 

alergatul, sala de sport, ciclism şi baschet în Lituania; mersul pe jos, alergatul, înotul, 

sala de sport şi fotbalul din România; mersul pe jos, ciclism, alergare, sală de gimnastică 

şi înot în Slovenia. 

În ceea ce priveşte participarea respondenţilor la evenimente sportive anterioare, se 
pare că 80% dintre respondenţii italieni, 65,02% dintre cei lituanieni, 70% dintre 
respondenţii români şi 58,33% dintre cei sloveni din totalul fiecărei ţări au participat la 
evenimente sportive în trecut. De asemenea, 95% dintre respondenţii italieni, 94,30% 
dintre cei lituanieni, 93,08% dintre respondenţii români şi 66,67% dintre cei sloveni din 
totalul fiecărei ţări îşi exprimă voinţa de a participa în viitor la activităţi fizice viitoare. În 
acelaşi timp, 80% dintre respondenţii italieni, 79,85% dintre cei lituanieni, 86,15% 
respondenţi români şi 61,11% dintre cei sloveni din totalul fiecărei ţări sunt dispuşi să 
participe la cursuri de pregătire privind nutriţia şi stilul de viaţă sănătos. În plus, 70% 
dintre respondenţii italieni, 17,11% dintre cei lituanieni, 21,53% dintre respondenţii 
români şi 22,22% din cei din Slovenia, din totalul fiecărei ţări, au afirmat că aceştia 
urmează o dietă alimentară în prezent. În plus, 92.50% dintre respondenţii italieni, 
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96.20 % dintre cei lituanieni, 98.46% respondenţii români şi 83.33% dintre cei sloveni din 
totalul fiecărei ţări au participat la evenimente sportive în trecut. Aceste aspecte sunt 
ilustrate în figura 4. 

 

Figure 4. Interesele respondenţilor în ceea ce priveşte participarea la evenimente sportive şi nutriţie, pe ţară 

 

Aşa cum se poate observa în figura 5, majoritatea respondenţilor percep greutatea 

lor ca fiind normală. 
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Figure 5. Opinii ale respondenţilor privind greutatea înainte de evenimentele BONDS, pe ţară 

 

În plus, ponderea este percepută ridicată de 25% dintre respondenţii italieni, 16% 

din lituanieni, 32,3% dintre români şi 22,2% din sloveni. În acelaşi timp, 2,5% dintre 

respondenţii italieni, 5,7% dintre lituanieni, 8,5% români şi 8,4% respondenţii sloveni 

consideră că ponderea acestora este scăzută şi prea scăzută. 

Studiul a arătat, de asemenea, că respondenţii consideră că activităţile fizice şi 

sportive vă îmbunătăţesc stilul de viaţă prin: 

• creşterea incluziunii şi a relaţiilor interpersonale, conform respondenţilor italieni; 

• stimularea sănătăţii fizice şi mintale, adăugarea de energie, întărirea inimii, 

întărirea muşchilor, reducerea greutăţii, îmbunătăţirea calităţii somnului, 

prevenirea bolilor şi creşterea imunităţii, creşterea productivităţii muncii, 

diversificarea activităţilor de petrecere a timpului liber, îmbunătăţirea încrederii în 

sine şi starea de spirit, creşterea fericirii şi controlul emoţiilor adunate pe parcursul 

unei zile, conform respondenţilor lituanieni; 

• reducerea greutăţii şi tonifierea muşchilor, creşterea rezistenţei fizice, îmbunătăţirea 

imunităţii, diminuarea stresului, îmbunătăţirea funcţionării inimii şi a creierului, o 

mai bună funcţionare a inimii şi creierului, creşterea energiei, stimularea sănătăţii 

fizice şi mentale, creşterea motivaţiei şi a încrederii, îmbunătăţirea concentrării, 

dezvoltarea relaţiilor sociale, conform respondenţilor români; 

• îmbunătăţirea sănătăţii şi a bunăstării, inducerea unei stări mai calme, mai puţin 

stresantă şi mai relaxată, îmbunătăţirea digestiei, inducerea unei dispoziţii mai 

bune, mai multă energie şi o mai mare concentrare, îmbunătăţind viaţa socială şi 

sporind sănătăţii, potrivit respondenţilor sloveni. 

Caracteristicile sociale şi demografice ale respondenţilor sunt discutate mai jos. 

Majoritatea respondenţilor sunt femei în toate cele patru ţări analizate. În ceea ce priveşte 

vârsta, respondenţii au vârsta sub 70 de ani, majoritatea dintre ei având între 21 şi 50 de 

ani, aşa cum este prezentat în figura 6. 
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Figure 6. Intervalele de vârstă ale respondenţilor, pe ţară 

 
Ultimul nivel de educaţie şi ocupaţia respondenţilor sunt diferiţi distribuiţi în cele 

patru ţări analizate. 

Majoritatea respondenţilor italieni au terminat şcoli secundare (65%), în timp ce 

ceilalţi au o diplomă de licenţă (35%). Majoritatea acestora sunt angajaţi (57,5%), în timp 

ce 25% sunt lucrători independenţi, iar 17,5% sunt studenţi. În ceea ce priveşte ocupaţia, 

acestea activează în domeniul sănătăţii şi sportului (20%), al educaţiei şi ştiinţei (17,5%), 

al sectorului de mediu (15%), al turismului (12,5%), al administrării afacerilor (10% %) şi 

altele (15%). 

Majoritatea respondenţilor lituanieni (70%) au cel puţin o diplomă de licenţă, în timp 

ce ceilalţi au terminat nivelul primar (3%), gimnaziul (24%) şi doctoratul (3%). Majoritatea 

acestora sunt angajaţi (38%), în timp ce 28,5% sunt studenţi, 20,2% sunt lucrători 

independenţi, iar restul au alt statut diferit (13,3%). În ceea ce priveşte ocupaţia, acestea 

activează în domeniul sănătăţii şi sportului (22,8%), nu se aplică (21,3%), educaţie şi 

ştiinţă (16,7%), administraţie comercială (14,8%) şi altele (24,4%). 

Majoritatea respondenţilor români (54,6%) au terminat nivelul secundar, în timp ce 

ceilalţi au diplome de licenţă (24,6%), masterat (19,2%) şi doctorat (1,6%). Majoritatea 

sunt studenţi (51,5%), în timp ce 27,7% sunt salariaţi, 11,5% sunt lucrători independenţi, 

iar restul au alt statut diferit (9,3%). În ceea ce priveşte ocupaţia, acestea activează în 

domeniul sănătăţii şi sportului (29,2%), în educaţie şi ştiinţă (15,4%), nu se aplică (13,8%), 

administrarea afacerilor (13,1%), agricultură (4,6%) şi altele 23.9%). 

Majoritatea respondenţilor sloveni (69,4%) au cel puţin o diplomă de licenţă, în timp 

ce restul au absolvit liceul (25%) şi doctoratul (5,6%). Majoritatea sunt angajaţi (61,2%), 

în timp ce 30,6% sunt lucrători independenţi, iar 8,2% sunt studenţi. În ceea ce priveşte 

ocupaţia, acestea activează în domeniul sănătăţii şi sportului (30,6%), nu se aplică 

(22,2%), arte (8,3%), construcţii (8,3%), ), energie (5,6%) şi altele (11,1%). 

Starea economică a gospodăriilor respondenţilor este ilustrată mai jos în figura 7. 
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Figure 7. Venitul lunar familial al respondenţilor, pe ţară 

 

Cele mai mari procente ale respondenţilor italieni (50%) şi ale respondenţilor 

lituanieni (31,6%) câştigă între 1000 şi 1499 de euro, în timp ce procentul cel mai scăzut 

al italienilor (7,5%) şi al lituanienilor (11,4%) câştigă mai puţin de 500 euro. Cel mai mare 

procent din respondenţii români (29,2%) câştigă de asemenea între 1000 şi 1499 de euro, 

dar cel mai mic procent (13,1%) câştigă între 1500 şi 1999 de euro. Cel mai mare procent 

din respondenţii sloveni (44,4%) câştigă peste 1999 de euro, în timp ce cel mai mic 

procent (8,3%) câştigă între 500 şi 999 de euro. 

Dimensiunea gospodăriilor este prezentată mai jos în figura 8. 
 

Figure 8. The household size of the BONDS participants, by country 

 
Se pare că majoritatea respondenţilor italieni (55%) au forma gospodăriei de 2 

persoane, în timp ce nu există un respondent italian cu o formă de gospodărie de o 

singură persoană. Cea mai mare pondere a lituanianului (35%), a românilor (46,9%) şi a 

respondenţilor sloveni (41,7%), a constituit gospodăria formată din peste trei persoane, în 

timp ce procentul cel mai scăzut al lituanienilor (14,4% (5,4%) şi al slovenilor (5,5%) au 

doar o singură persoană în gospodărie. 

 
3.2 STUDIUL APLICAT DUPĂ ACTIVITĂŢILE BONDS 

Numărul respondenţilor pentru ancheta efectuată după activităţile BONDS este 

prezentat în continuare: 20 în Italia, 20 în Lituania, 85 în România şi 31 în Slovenia. 

Rezultatele principale sunt descrise mai jos. Participanţii italieni care participă la 

activităţile BONDS provin din Margherita di Savoia (40%) şi din alte regiuni din Italia 

(60%). Participanţii lituanieni care participă la activităţile BONDS provin din Kaunas 

(90%) şi din alte regiuni (10%). Participanţii români care participă la activităţile BONDS 
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provin din Bucureşti (62%) şi din alte regiuni (38%). Participanţii sloveni care participă la 

activităţile BONDS provin din Maribor (96%) şi din alte regiuni (4%). 

Prima întrebare a studiului a controlat starea de participare a respondenţilor şi a 

relevat atât activităţi sportive şi fizice diferite şi comune, desfăşurate în toate cele patru 

ţări în timpul activităţilor BONDS. Cele comune sunt diferite tipuri de mers pe jos, 

alergare, sărituri, ciclism, baschet, coardă de sărituri, jocuri cu bile, jocuri de  

coordonare, jocuri în perechi, exerciţii în parc. Diferitele activităţi fizice sunt: mersul 

nordic şi ciclism pentru participanţii lituanieni; oina (joc tradiţional românesc), aruncând 

şi trecând de la unul la celelalte tipuri diferite de mingi (minge medicală, baschet, oina), 

alergând prin conuri, joc glezna, joc cerc, x şi 0, mingea către căpitan, hopscotch, releu, 

tenis de picior şi măgar cu mâna participanţilor români; ciclism, exerciţii ABS, exerciţii de 

flexibilitate, exerciţii noi pentru întregul corp, exerciţii pentru mâini, exerciţii pentru 

abdomen şi picioare, exerciţii de grup pentru persoanele în vârstă, exerciţii pentru cupluri 

pentru participanţii sloveni. 

A doua întrebare a studiului de după proiect a evaluat gradul general de satisfacţie 

pe baza unei evaluări pe cinci scări, aşa cum este ilustrat în figura 9. 
 

Figure 9. Satisfacţia generală a participanţilor BONDS privind evenimentele sportive pe ţară 
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Rezultatele indică o satisfacţie generală ridicată a activităţilor sportive şi fizice din 

cadrul proiectului BONDS, în ceea ce priveşte organizarea evenimentelor, locaţia, alegerile 

de activităţi fizice, informaţiile despre nutriţie şi sănătate, lucruri noi învăţate, precum şi 

privind echipele implicate. 

În ceea ce priveşte interesul participanţilor la BONDS de a fi implicaţi în alte proiecte 

şi activităţi, pe exemplul proiectului BONDS, se pare că există un interes deosebit pentru 

sport şi activităţi fizice, în care nutriția şi sănătatea sunt, în egală măsură, integrate în 

cadrul evenimentelor. De asemenea, majoritatea participanţilor la BONDS consideră că 

activităţile sportive şi fizice ar putea să-şi îmbunătăţească stilul de viaţă. Cel mai 

important, majoritatea participanţilor la BONDS au învăţat lucruri noi atunci când s-au 

implicat în activităţile proiectului, aşa cum este ilustrat mai jos în figura 10. 
 

Figure 10. Opiniile participanţilor BONDS privind activităţile fizice, nutriţia şi stilul de viaţă pe ţară 
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A patra întrebare subliniază noutatea adusă participanţilor prin implementarea 

activităţilor BONDS în fiecare ţară. Respondenţii lituanieni au învăţat lucruri noi despre 

diverse metode de exerciţii în echipe de vârstă diferită, noi tipuri de exerciţii fizice cu 

mingea, beneficiile sportului şi activităţilor fizice pentru sănătate şi viaţa socială, diferite 

metode de pregătire despre hrană şi stil de viaţă sănătos, mersul pe jos şi influenţa sa 

asupra sănătăţii. De asemenea, participanţii români au învăţat noi metode de exerciţii cu 

diferite instrumente şi modalităţi de implementare a activităţilor în cadrul sesiunilor de 

formare pentru alţii, accentuând beneficiile lor sociale, cum ar fi lucrul în echipă, 

comunicarea şi bucuria aducerea oamenilor, precum şi avantajele sănătoase. Un citat 

interesant ar fi: "sportul poate fi distractiv". Respondenţii sloveni au aflat, de asemenea, 

despre noi tipuri de exerciţii, informaţii noi despre nutriţie, exerciţii pentru vârstnici şi o 

nouă utilizare a infrastructurii şi organizării oraşului pentru activităţi fizice şi sportive. 

Participanţii italieni nu au răspuns la această întrebare. 

În ceea ce priveşte frecvenţa activităţilor sportive şi a activităţii fizice, figura 11 şi 

figura 12 indică unele diferenţe pe ţări. 

Figure 11. Frecvenţa participanţilor BONDS de a face sport şi activităţi fizice pe fiecare ţară, pe lună 

 

Figure 12. Frecvenţa participanţilor BONDS de a face sport şi activităţi fizice pe fiecare ţară, pe activitate 

 
Din punct de vedere al frecvenţei, se poate concluziona că, în general, participanţii la 

BONDS fac activităţi fizice o dată, de două ori sau de trei ori pe săptămână într-o sesiune 

de 30 de minute până la o oră şi jumătate. Participanţii italieni sunt toţi cei activi care fac 

sport cel puţin o dată pe săptămână timp de cel puţin 30 de minute pe activitate, dar 

niciunul din ei nu face sport în fiecare zi. Printre participanţii lituanieni, români şi sloveni 

participă şi participanţi care nu practică mult sport, deoarece desfăşoară activităţi fizice de 

două ori pe lună, o dată pe lună sau chiar niciodată. 

Participanţii la activităţile BONDS sunt implicaţi în diferite tipuri de activităţi 

sportive şi fizice, aşa cum se poate observa în figura 13. 
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Figure 13. Tipuri de activităţi fizice practicate de participanţii la proiectul BONDS, pe ţară 

 
Principalele tipuri de activităţi sportive şi fizice practicate de participanţii la BONDS 

sunt: baschet, tenis, volei, sala de sport şi dans în Italia; mersul pe jos, ciclism, alergare, 

baschet şi sala de sport în Lituania; alergând, mersul pe jos, înotul, sala de sport şi 

fotbalul în România; mersul pe jos, sala de sport, dans, tenis şi alergare în Slovenia. 

În ceea ce priveşte percepţia participanţilor la BONDS asupra greutăţii lor, 

majoritatea participanţilor la BONDS percep greutatea lor normală. De asemenea, se pare 

că 15% dintre respondenţii lituanieni şi 1,2% dintre cei români consideră că greutatea lor 

este prea mare, precum şi 30% din lituanieni, 24,7% dintre români şi 22,6% dintre 

sloveni consideră că au o greutate mare. În acelaşi timp, 20% dintre respondenţii italieni, 

9,4% dintre cei români şi 25,8% dintre cei sloveni consideră că greutatea acestora este 

scăzută. Aceste informaţii sunt prezentate mai jos în figura 14. 
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Figure 14. Opiniile participanţilor la BONDS privind propria greutate, pe ţară 

 
 

Figure 15. IMC al participanţilor la BONDS, pe ţară 

 
A noua şi a zecea întrebare din sondajele efectuate în toate cele patru ţări după ce 

activităţile BONDS au fost implementate permit determinarea IMC pentru participanţii la 

BONDS (figura 15), pentru a îl compara cu percepţia lor asupra propriei greutăţi. Când se 

compară aceste două aspecte, se poate observa că percepţia nu este întotdeauna 

adevărată. Toţi italienii care au considerat că au o greutate mică au de fapt un IMC 

normal, iar unii dintre cei care au declarat că au o greutate normală, de fapt sunt 

subponderali. Percepţia tuturor participanţilor lituanieni la BONDS care au declarat că au 

o greutate ridicată sau mult prea mare este conform IMC, dar unii dintre cei care au 

perceput că au o greutate normală, de fapt, prin IMC, se indică un statut de persoană 

supraponderală sau subponderală. Percepţia tuturor participanţilor români la BONDS 

care au declarat că au o greutate mică este legată de ceea ce indică IMC, cu excepţia a 

3,7% (trei participanţi) care de fapt au o greutate normală în funcţie de IMC. De 

asemenea, pentru unii dintre aceştia (3,7%) care au perceput că au o greutate normală, 

indicele lor corporal indică supraponderabilitatea. De asemenea, 8,6% dintre participanţii 

români percep greutatea lor ca fiind ridicată sau prea ridicată atunci când, de fapt, 

greutatea lor este normală, conform calculelor IMC. Percepţia tuturor participanţilor 

sloveni la BONDS care au declarat că au o greutate normală este legată de ceea ce indica 

IMC, cu excepţia unui singur participant care are de fapt greutate supraponderală în 

funcţie de IMC. De asemenea, jumătate dintre cei care s-au perceput cu o greutate mare 

au de fapt o greutate normală conform IMC, în timp ce toţi cei care se percepe cu greutate 
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mică au de fapt o greutate normală (16,12% - 6 participanţi) sau sunt supraponderali (2 

participanţi) conform IMC. 

Caracteristicile sociale şi demografice ale participanţilor la BONDS sunt discutate 

mai jos. Majoritatea respondenţilor sunt femei, cu vărste mai mici de 40 de ani în toate 

cele patru ţări, aşa cum este prezentat în figura 16 şi figura 17. 

Figure 16. Genul participanţilor la BONDS, pe ţară 

 
 

Figure 17. Intervalele de vărstă ale participanţilor la BONDS, pe ţară 

 
Ultimul nivel al învăţământului este diferit distribuit în cele patru ţări analizate. 

Participanţii italieni la activităţile BONDS sunt, în principal, tineri care au terminat şcoli 

primare sau secundare. Majoritatea lituanienilor (70%) şi a slovenilor (51,6%) au studii 

universitare, în timp ce 29,5% dintre participanţii români au aceasta, restul de 70,5% au 

terminat nivelul secundar de învăţământ, aşa cum se poate observa în figura 18. 

Figure 18. Ultimul nivel de educaţie al participanţilor la BONDS, pe ţară 

 
În ceea ce priveşte ocupaţia, participanţii italieni BONDS sunt 90% studenţi şi 10% 

angajaţi. De asemenea, principalele domenii de ocupaţie sunt sănătatea şi sportul, 

domeniul de mediu şi administrarea afacerilor. Participanţii lituanieni sunt 40% dintre 



18 

 

 

 

studenţi, 40% angajaţi, 10% pensionari şi 10% lectori, iar domeniile ocupaţiei lor sunt 

sănătatea şi sportul, educaţia şi ştiinţa, administrarea afacerilor, turismul. Participanţii 

români sunt studenţi în proporţie de 75%, 12% angajaţi, 5% activităţi liberale şi altele, în 

timp ce principalele domenii ocupaţionale sunt diverse, precum sănătatea şi sportul, 

educaţia şi ştiinţa, administrarea afacerilor, turismul, social media. Participanţii sloveni 

sunt 58% angajaţi, 13% pensionari şi activităţi liberale, iar domeniile lor principale de 

ocupaţie sunt diverse, cum ar fi sănătatea şi sportul, educaţia şi ştiinţa, administrarea 

afacerilor, turismul, construcţiile, energia, agricultura, mediul înconjurător. 

Starea economică a gospodăriilor participanţilor este ilustrată în figura 19, iar 

mărimea gospodăriilor este prezentată în figura 20. 

Figure 19. Venitul familial lunar al participanţilor la BONDS, pe ţară 

 
 

Figure 20. Mărimea gospodăriei (familiei) participanţilor la BONDS, pe ţară 

 
Se pare că 90% dintre participanţii italieni la BONDS câştigă mai puţin de 500 de 

euro pe lună, iar 85% dintre aceştia au gospodăria formată din doi membri. Cel mai mare 

procent (30%) al participanţilor lituanieni câştigă între 1000 şi 1499 de euro, în timp ce 

cel mai mic procent (5%) câştigă peste 2000 de euro. De asemenea, 40% dintre aceştia au 

mai mult de trei membri în gospodărie, iar 20% din gospodăriile participanţilor lituanieni 

sunt formate dintr-un singur membru. Cel mai mare procent (34,1%) dintre participanţii 

români câştigă între 500 şi 999 de euro, în timp ce cel mai mic procent (7,1%) câştigă 

peste 2000 de euro. De asemenea, 50% dintre aceştia au peste trei membri în gospodărie, 

iar 4,8% gospodăriile participanţilor români sunt formate dintr-un singur membru. Cel 

mai mare procent (48,4%) al participanţilor sloveni câştigă peste 2000 de euro, în timp ce 

cel mai mic procent (3,2%) câştigă între 500 şi 999 de euro. De asemenea, 41,9% dintre 
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aceştia au peste trei membri în gospodărie, iar 6,4% din familiile participanţilor sloveni 

sunt formate dintr-un singur membru. 
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4. CONCLUZII 

 
Anchetele au fost realizate în patru ţări europene, parteneri în proiectul BONDS, 

preponderent în regiunile: Margherita di Savoia şi alte regiuni din Italia; Kauno şi alte 

regiuni din Lituania; Bucureşti şi alte regiuni din România; Maribor şi alte regiuni din 

Slovenia. 

Primul studiu a concluzionat că principalele tipuri de activităţi sportive şi fizice 

practicate de respondenţi sunt: baschet, tenis, sală de gimnastică, mers pe jos şi alergări 

în Italia; mersul pe jos, alergatul, sala de sport, ciclism şi baschet în Lituania; mersul pe 

jos, alergatul, înotul, sala de sport şi fotbalul în România; mersul pe jos, ciclism, alergare, 

sală de gimnastică şi înot în Slovenia. În general, respondenţii fac activităţi fizice o dată, 

de două ori sau de trei ori pe săptămână, într-o sesiune de 30 de minute până la o oră şi 

jumătate. 

Într-adevăr, respondenţii consideră că activităţile fizice şi sportive îmbunătăţesc 

stilul de viaţă prin: cresterea incluziunii şi a relatiilor interpersonale, cresterea sanatatii 

fizice şi mentale, creşterea energiei, intarirea inimii, intarirea muschilor, reducerea 

greutatii, imbunatatirea calitatii somnului, prevenirea bolilor şi cresterea imunitatii, 

cresterea productivitatii muncii, diversificarea activitatilor de agrement, îmbunătăţirea 

încrederii în sine şi starea de spirit, îmbunătăţirea fericirii şi a emotiilor adunate pe 

parcursul unei zile, inducerea unei stări de calm, mai puţin stresantă şi mai relaxată, 

imbunatatirea digestiei, o poziţie mai bună, mai rezistent din punct de vedere fizic, 

sporirea motivaţiei şi încrederii, îmbunătăţirea concentrării, dezvoltarea relaţiilor sociale. 

Cel de-al doilea studiu a reliefat că principalele activităţi dezvoltate prin proiectul 

BONDS au fost: diferite tipuri de mers pe jos, alergare, sărituri, ciclism, baschet, coardă 

de sărituri, jocuri cu bile, jocuri de coordonare, jocuri în perechi, exerciţii în parc, jocul 

cu bicicleta, oina (joc tradiţional românesc), aruncarea şi pasarea de la unul la altul a 

diferite tipuri de mingi (minge medicală, baschet, oina), alergare printre conuri, joc de 

gleznă, cerc, x şi 0, scara, releu, tenis de picior şi măgarul; exerciţii ABS, exerciţii de 

flexibilitate, exerciţii noi pentru întregul corp, exerciţii pentru mâini, exerciţii pentru 

abdomen şi picioare, exerciţii de grup pentru vârstnici, exerciţii pentru cupluri. De 

asemenea, în ceea ce priveşte interesul participanţilor la BONDS de a fi implicaţi în alte 

proiecte şi activităţi, cum ar fi BONDS, se pare că există un interes deosebit pentru sport 

şi activităţi fizice în care nutriţia şi sănătatea sunt, de asemenea, integrate în evenimente. 

În ceea ce priveşte compararea IMC cu percepţia respondenţilor asupra propriei 

greutăţi, se poate concluziona că percepţia nu este întotdeauna adevărată, deoarece unii 

dintre respondenţi se subestimează sau se supraestimează. 



21 

 

 

 

5. REFERINŢE 

 
 Special Eurobarometer 412: Sport and physical activity, accessed at 

https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S1116_80_2_412 

 https://www.surveymonkey.com/r/Y3Z8SCV 

 https://my.clevelandclinic.org/ccf/media/files/Canada/Weight%20and%20Lifesty 

le%20Management%20Questionnaire.pdf 

 Barr J, Schumacher G. J Amer Diet Assoc. 2003; 103:844-851, http://www.ncmc- 

weightloss.com/pdf/nutrition-questionnaire.pdf 

 https://www.surveymonkey.com/r/HRVP6Z6 

 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 

explained/index.php/Glossary:Body_mass_index_(IMC) 

http://www.surveymonkey.com/r/Y3Z8SCV
http://www.surveymonkey.com/r/Y3Z8SCV
http://www.surveymonkey.com/r/HRVP6Z6
http://www.surveymonkey.com/r/HRVP6Z6


In which type of physical activities are you participating? * 

 

 

 

6. ANEXA A. ANCHETA ÎNAINTE DE BONDS 

1. Sports, nourishment & lifestyle - B.O.N.D.S. 

The BONDS project (Build Opportunities for Nourishment by Doing Sports) aims to foster active 

citizenship through encouragement of participation in collective sports, physical activity and 

volunteering activity among citizens of all ages in all sort of environments, in order to raise 

awareness about fair-play, respect for others, solidarity, active citizenship, and nourishment for 

health. 

This questionnaire aims to identify rate participating in leisure-time physical activity, patterns 

in the daily physical activity of the respondents, and nourishment information, in order to 

improve their knowledge on health, culture, and active citizenship. 

If you answer to this questionnaire, you agree with the following statement: "I am providing the 

responses in this questionnaire willingly and allow to the project team to analyze the data for 

project research means and publish the results of the survey." 

The respondents are anonymous and the results will be used for conducting a study on sports. 

If you are interested in the results of our study, please access the following link: 

* Required 

How often do you participate in sport and physical activities per month? * 

never 

once per month 

two times per month 

once per week 

two times per week 

three times per week 

four times per week 

five times per week 

everyday 

twice or more per day 

Other: 

 

How much time do you spend usually on doing the sport / physical activity - the time you do 

one activity? * 

never 

less than 30 minutes (30") 

30 minutes (30") - under 1,5 hours (1h30") 

1,5 hours (1h30") - 3 hours (3h) 

more than 3 hours 

The intensity of your physical activities are (according to the World Health Organisation 

moderate physical activity is 150 min per day): * 

low 

moderate 

high 
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Walking 

Running 

Dancing 

Cycling 

Swimming 

Water Polo 

Tennis 

Gym 

Football 

Basketball 

Hockey 

Martial arts 

Rugby 

Volleyball 

Handball 

Canoeing 

Equestrian 

Golf 

Sailing 

Squash 

Skating 

Roller-skating 

Shooting 

Other: 

 

Please check for each question the appropriate answer: * 

Yes 

No 

I am currently 

Have you participated (as full participant) in any sport events so far (such as marathon, races, 

basketball competitions, etc.)? 

Would you be interested in participating in training classes (such as fitness, aikido, kick 

boxing, aerobic, etc.)) for different physical activities with a sport expert for a small amount of 

money? 

At the moment, are you following any diet? 

Would you wish to diet in the near future? 

Have you participated (as full participant) in any sport events so far (such as marathon, races, 

basketball competitions, etc.)? 
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Would you be interested in participating in training classes (such as fitness, aikido, kick 

boxing, aerobic, etc.)) for different physical activities with a sport expert for a small amount of 

money? 

At the moment, are you following any diet? 

Would you wish to diet in the near future? 

Do you want to participate in any physical activity in the future? (If yes, which type of activity?) 

* 

Would you be interested to participate in training classes about nourishment and healthy 

lifestyle? * 

Yes - free events 

Yes - payble events (entrance taxes) 

No 

How do you rate your health in general? * 

poor 

good 

excellent 

Please indicate your weight: * 

Please indicate your height: * 

 

In your opinion, your weight is: * 

Too low 

Low 

Normal 

High 

Too high 

In your opinion, the physical activities could improve your lifestyle? In what way? Please 

describe. * 

What is your opinion about the following volunteering statements (please select the answers 

that apply for you): 
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I am currently volunteering in an organisation which implements projects about sports & 

physical activities 

In the past, I was volunteering in an organisation which implements projects about sports & 

physical activities 

In the future, I wish to volunteer in an organisation which implements projects about sports & 

physical activities 

I am not interested 

What is your gender? * 

Female 

Male 

Other/I do not wish to respond 

Please choose your age interval: * 

under 21 years old 

21-30 years 

31-40 years 

41-50 years 

over 50 years old 

What is your last level of education? * 

Secondary (highschool/vocational) 

Bachelor degree - university 

Master degree - university 

PhD degree 

Postdoctoral degree 

Other: 

 

What is your occupation? * 

student - unemployed 

student - employed 

employed - management position 

employed - executive & administrative position 

self-employed or liberal economic activities 

pensioner 

Other: 

What is your main field of occupation? * 

not applicable 

health & sports 

education & science 

arts 
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environmental field 

business administration 

energy 

construction 

tourism 

agriculture 

Other: 

 

Please choose your individual monthly income interval: * 

parents financial support/scholarships (this option is for students of all educational levels) 

less than 500 euros 

500 euros - 999 euros 

1000 euros - 1499 euros 

1500 euros - 1999 euros 

over 1999 euros 

Please choose your household monthly income interval: * 

less than 500 euros 

500 euros - 999 euros 

1000 euros - 1499 euros 

1500 euros - 1999 euros 

over 2000 euros 

How many members has your family? 

1 

2 

3 

over 3 

How many children under 18 years old live in your home? * 

0 

1 

2 

over 2 

From which country-city are you? * 

Romania-Bucharest 

Italy-Margherita di Savoia 

Slovenia-Maribor 

Lithuania-Kaunas 

(per each country) other city 
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7. ANNEX B. ANCHETA DUPĂ BONDS 

2. Sports, nourishment & lifestyle - B.O.N.D.S. 

The BONDS project (Build Opportunities for Nourishment by Doing Sports) aims to foster active 

citizenship through encouragement of participation in collective sports, physical activity and 

volunteering activity among citizens of all ages in all sort of environments, in order to raise 

awareness about fair-play, respect for others, solidarity, active citizenship, and nourishment for 

health. 

This questionnaire aims to identify rate participating in leisure-time physical activity, patterns 

in the daily physical activity of the respondents, and nourishment information, in order to 

improve their knowledge on health, culture, and active citizenship. This survey is conducted 

after the implementation of the sport and physical activities developed through the BONDS 

project. The main targeted respondents are the persons who have attended to the project 

activities. 

If you answer to this questionnaire, you agree with the following statement: "I am providing the 

responses in this questionnaire willingly and allow to the project team to analyze the data for 

project research means and publish the results of the survey." 

The respondents are anonymous and the results will be used for conducting a study on sports 

while receiving feedback on the development of project activities. 

If you are interested in the results of our study, please access the following link: 

* Required 

Have you participated in the activities organized through the BONDS project: "Build 

Opportunities for Nourishments by Doing Sports"? (If NOT, please stop the survey) * 

Yes 

No 

If yes, which event/s have you attended in the BONDS project? Please describe shortly. 

Please answer about your overall satisfaction: 

Very satisfied 

Satisfied 

Neutral 

Unsatisfied 

Very unsatisfied 

Organisation of the event 

Location of the event 

Choice of physical and sport activity/s 

The nourishment & health information I have received 

The things that I have learnt 

The behaviour of the team which organised the events 
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Organisation of the event 

Location of the event 

Choice of physical and sport activity/s 

The nourishment & health information I have received 

The things that I have learnt 

The behaviour of the team which organised the events 

Please check for each question the appropriate answer: 

Yes 

No 

Maybe 

Would you participate in future projects, such as the one you already did with BONDS? 

At the moment, are you following any diet? 

Would you wish to diet in the near future? 

In your opinion, the physical activities could improve your lifestyle? 

Have you learnt new things due to this project? 

Would you participate in future projects, such as the one you already did with BONDS? 

At the moment, are you following any diet? 

Would you wish to diet in the near future? 

In your opinion, the physical activities could improve your lifestyle? 

Have you learnt new things due to this project? 

If you have learnt new things due to the BONDS project, please describe some of them. 

Would you be interested to participate in training classes about nourishment and healthy 

lifestyle? * 

Yes - free events 

Yes - payble events (entrance taxes) 

No 

How often do you participate in sport and physical activities per month? * 

never 

once per month 

two times per month 

once per week 

two times per week 

three times per week 

four times per week 

five times per week 
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everyday 

twice or more per day 

Other: 

 

How much time do you spend usually on doing the sport / physical activity - the time you do 

one activity? * 

never 

less than 30 minutes (30") 

30 minutes (30") - under 1,5 hours (1h30") 

1,5 hours (1h30") - 3 hours (3h) 

more than 3 hours 

The intensity of your physical activities are (according to the World Health Organisation 

moderate physical activity is 150 min (2 hour and 30 minutes) per day): 

low 

moderate 

high 

In which type of physical activities are you participating? * 

Walking 

Running 

Dancing 

Cycling 

Swimming 

Water Polo 

Tennis 

Gym 

Football 

Basketball 

Hockey 

Martial arts 

Rugby 

Volleyball 

Handball 

Canoeing 

Equestrian 

Golf 

Sailing 

Squash 

Skating 

Roller-skating 
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Shooting 

Other: 

 

How do you rate your health in general? * 

poor 

good 

excellent 

Please indicate your weight: * 

Please indicate your height: * 

 

In your opinion, your weight is: * 

Too low 

Low 

Normal 

High 

Too high 

What is your opinion about the following volunteering statements (please select the answers 

that apply for you): 

I am currently volunteering in an organisation which implements projects about sports & 

physical activities 

In the past, I was volunteering in an organisation which implements projects about sports & 

physical activities 

In the future, I wish to volunteer in an organisation which implements projects about sports & 

physical activities 

I am not interested 

What is your gender? * 

Female 

Male 

Other/I do not wish to respond 

Please choose your age interval: * 

under 21 years old 

21-30 years 

31-40 years 

41-50 years 

over 50 years old 

What is your last level of education? * 

Secondary (highschool/vocational) 

Bachelor degree - university 
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Master degree - university 

PhD degree 

Postdoctoral degree 

Other: 

 

What is your occupation? * 

student - unemployed 

student - employed 

employed - management position 

employed - executive & administrative position 

self-employed or liberal economic activities 

pensioner 

Other: 

What is your main field of occupation? * 

not applicable 

health & sports 

education & science 

arts 

environmental field 

business administration 

energy 

construction 

tourism 

agriculture 

Other: 

 

Please choose your individual monthly income interval: * 

parents financial support/scholarships (this option is for students of all educational levels) 

less than 500 euros 

500 euros - 999 euros 

1000 euros - 1499 euros 

1500 euros - 1999 euros 

over 1999 euros 

Please choose your household monthly income interval: * 

less than 500 euros 

500 euros - 999 euros 

1000 euros - 1499 euros 
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1500 euros - 1999 euros 

over 2000 euros 

How many members has your family? 

1 

2 

3 

over 3 

How many children under 18 years old live in your home? * 

0 

1 

2 

over 2 

From which country-city are you? * 

Romania-Bucharest 

Italy-Margherita di Savoia 

Slovenia-Maribor 

Lithuania-Kaunas 

(per each country) other city 
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