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Categorii de diagnostice pentru care activitatea fizică are efecte bine 
documentate de prevenire și tratament

Dependența de alcool Hipertensiunea arterială
Tulburări de anxietate Dislipidemiile
Astm bronșic Sindromul metabolic
Fibrilație atrială permanentă Migrena
Durerile cronice de spate și cervicale Osteoartrita
Anumite tipuri de cancer (de exemplu 
cancer de sân, colon, endometru)

Osteoporoza

Boală pulmonară obstructivă cronică Excesul de greutate și obezitatea
Boală coronariană Boala Parkinson
Demența Boala arterială periferică
Depresia Artrita reumatoidă
Diabetul zaharat tip I Accidentul vascular cerebral
Diabetul zahart tip II Lupusul eritematos sistemic
Insuficiența cardiacă cronică

EU/INSP (2019). EUPAP. Recomandări de activitate fizică specifice anumitor diagnostice.

















CAMPANIA  
NAŢIONALĂ  A  
INFORMĂRII 

DESPRE  
EFECTELE
ACTIVITĂȚII 

FIZICE
Iulie 2022 PLANIFICARE

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII











Aproape un sfert (22,9%) din repondenți 
au fost diagnosticați cu o boală cronică 
(de exemplu diabet zaharat, hipertensiune 
arterială, depresie, obezitate, astm 
bronșic, boală Parkinson, artrită 
reumatoidă, cancer).

Aproape 2% din repondenți se 
încadrează în categoria persoanelor cu 
dizabilități.







Aproape 75% din repondenți afirmă că
efectuează cel puțin 150 de minute (două
ore și jumătate) de activitate fizică aerobă
de intensitate moderată pe săptămână (de
exemplu mers în ritm rapid, dans
grădinărit, activități casnice, jocuri active
plimbatul animalelor de companie, activităț
în construcții, curățirea locuinței, căratul
unor greutăți sub 20 kg.)

Mai puțin de jumătate (44,4%) din
repondenți efectuează cel puțin 75 de
minute de activitate fizică aerobă intensă
pe săptămână (de exemplu alergat,
urcatul unui deal, ciclism în ritm rapid,
aerobic, înot rapid, diferite sportur, săpat,
căratul unor greutăți peste 20 kg).



Aproximativ două treimi (62,5%) din
repondenți efectuează în cel puțin 2 zile pe
săptămână activități de întărire musculară de
intensitate cel puțin moderată (de exemplu
căratul cumpărăturilor mai grele, ridicarea
copiilor, urcarea scărilor, utilizarea
echipamentelor de exerciții fizice).

Mai puțin de un sfert (22,2%) din repondenți
efectuează în cel puțin 3 zile pe săptămână
exerciții pentru echilibru (de exemplu statul
într-un picior, mersul pe vârfuri sau călcâie,
mersul în echilibru)









COMUNICAT DE PRESĂ 
-proiect-  

Campania națională a informării despre efectele activității fizice 

 

 

Direcţia de Sănătate Publică Olt organizează în luna iulie 2022 Campania națională a informării 
despre efectele activității fizice, cu sloganul „Prin mișcare, o sănătate mai bună!”. 

Campania se adresează adulților și vârstnicilor cu boli cronice și dizabilități. cu scopul de a îi informa  
despre îmbunătățirea stării de sănătate,  prin adoptarea unui program regulat de activitate fizică, 
adecvat stării de sănătate pentru adoptarea unui stil de viață activ, cu beneficii demonstrate științific 
asupra sănătății și stării de bine. 
 
Studiile europene indică faptul că românii se implică mult mai puțin în activități fizice față de 
media europenilor. În timp ce mai puțin de jumătate din europeni nu fac nici o activitate fizică, 
în România, procentul populației sedentare este de 63%. De asemenea, interesul pentru 
exerciții fizice și sport a scăzut cu 3 procente într-un interval de  patru ani.  
 
Campania își propune creșterea numărului de persoane  informate despreefectele benefice ale 
activității fizice și a consecințelor inactivității fizice și sedentarismului asupra sănătății fizice și psihice 
și despre nivelele minime de activitate fizică recomandate pentru persoanele cu boli cronice și 
dizabilități. 

 
Activitatea fizică este o sursă demonstrată științific de beneficii pentru sănătate. Prin activitate fizică 
se înțelege orice tip de mișcare, de la exerciții fizice și sport până la activități recreative – cum sunt 
plimbarea, mersul pe bicicletă, dansul - sau activitățile obișnuite din gospodărie - grădinărit, curățirea 
locuinței.  Conform Institutului Național de Sănătate Publică, cel puțin 25 de boli ale corpului și 
sistemului nervos pot fi prevenite, ameliorate sau tratate prin activitatea fizică.  

  
Organizația Mondială a Sănătății avertizează că, la nivel mondial, unul din patru adulți și patru din 
cinci adolescenți au un nivel insuficient de activitate fizică. Anual, aproape 5 milioane de decese ar 
putea fi evitate dacă populația lumii ar fi mai activă fizic. Persoanele cu un nivel insuficient de 
activitate fizică au un risc de deces cu 20 până la 30% mai mare comparativ cu persoanele care au 
un nivel corespunzător de activiate fizică. În cursul pandemiei COVID-19, nivelul de activitate fizică a 
scăzut considerabil în rândul tuturor categoriilor de populație.Mai multe studii efectuate pe perioada 
pandemiei au confirmat faptul că pacienții COVID-19 pozitivi cu un stil de viață sedentar au avut un 
risc sporit de spitalizare și deces datorat COVID-19 comparativ cu pacienții care au avut un nivel 
oarecare de activitate fizică. 

 
Din categoria bolilor a căror evoluție și prognostic pot îmbunătățite prin practicarea regulată a unui 
nivel minim de activitate fizică fac parte: obezitatea, diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterială, 
osteoporoza, anxietatea, depresia și cancerul. Pentru fiecare din aceste diagnostice, profesioniștii din 
domeniul sănătății pot indica pacientului tipul de activitate fizică recomandat, ca parte integrantă a 
unei intervenții complexe care include tratamentul farmacologic sau nonfarmacologic, modificările 
stilului de viață și contraindicațiile specifice condiției medicale. 
 
Coordonarea campaniei la nivel național este realizată de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional 
de Sănătate Publică.  
La nivel judeţean, coordonarea implementarii campaniei este asigurată de Compartimentul de 
Evaluare si Promovare a Sanatatii si Educatie pentru Sanatate din cadrul DSP Olt.  
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Nr.Crt Departament Telefon Interior 
 

1. Secretariat 0372394714 101 
2. Registratura 0372394713 102 
3. Contabilitate 0372394715 103 
4. Runos 0372394717 104 
5. Epidemiologie 0372394711 105 
6. Avize 0372394718 106 
7. Juridic 0372394719 107 
8. Dir.Economic 0372394710 110 
9. Achizitii 0372394712 111 




