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1.Coloana vertebrală –articulatii (tip, elemente componente); muschii spatelui (planuri; pentru 

planul I si II -origine, insertie, inervatie, actiune pentru fiecare muschi); miscari (tip, grade de 

libertate, muschii principali pentru fiecare miscare si regiune). 

2. Umar -articulatii (tip, elemente componente); muschii umărului (origine, insertie, inervatie, 

actiune pentru fiecare muschi); miscari (tip, grade de libertate, muschii principali pentru fiecare 

miscare). 

3. Cot -articulatii (tip, elemente componente); muschii bratului (origine, insertie, inervatie, 

actiune pentru fiecare muschi); miscari (tip, grade de libertate, muschii principali pentru fiecare 

miscare). 

4. Articulatia radiocarpiana (tip, elemente componente); muschii antebratului (actiune, 

inervatie); miscari (tip, grade de libertate, muschii principali pentru fiecare miscare). 

5. Articulatia coxofemurală (tip, elemente componente); muschii bazinului (origine, insertie, 

inervatie, actiune pentru fiecare muschi); miscari (tip, grade de libertate, muschii principali 

pentru fiecare miscare). 

6. Articulatia genunchiului (tip, elemente componente); muschii coapsei (origine, insertie, 

inervatie, actiune pentru fiecare muschi); miscari (tip, grade de libertate, muschii principali 

pentru fiecare miscare). 

7. Articulatia gleznei (tip, elemente componente); muschii gambei (origine, insertie, inervatie, 

actiune pentru fiecare muschi); miscari (tip, grade de libertate, muschii principali pentru fiecare 

miscare). 

8. Sistemul nervos-maduva spinarii, configuratie exterioara si interioara, caile medulare de 

conducere ascendente si descendente 

9. Sistemul nervos-nervul spinal, plexuri nervoase 

10. Sistemul nervos –nervii cranieni 

11.Testarea articulara aumarului: pozitii preferentiale de start, pozitionarea goniometrului(brat 

fix,brat mobil, centru de pivotare) 

12.Testarea articulara acotului si articulatiilor radiocubitale: pozitii preferentiale de start, 

pozitionarea goniometrului (brat fix ,brat mobil ,centru de pivotare) 

13.Testarea articulara a soldului: pozitii preferentiale de start , pozitionarea goniometrului (brat 

fix,brat mobil,centru de pivotare 

14.Testarea articulara a genunchiului si gleznei:pozitii preferentiale de start pozitionarea 

goniometrului (brat fix , bratmobil, centru de pivotare). 

15.Testarea coloanei vertebrale: indice menton-stern; indice tragus acromion; indice menton 

acromion; indice degete sol; indice Ott ;indice Schober 

16.Bilant muscular: reguli generale; obiective; cotarea bilantului muscular,tehnica 

17.Testarea musculaturii care asigura miscarile in articulatiile umarului: muschii care efectueaza 

miscarea, pozitia FG, palparea musculaturii, pozitia AG 

18.Testarea musculaturii care asigura miscarile in articulatiile cotului si articulatiileradiocubitale: 

muschii care efectueaza miscarea, pozitia FG, palparea musculaturii, pozitia AG 

19.Testarea musculaturii care asigura miscarile in articulatiasoldului: muschii care efectueaza 

miscarea , pozitia FG, palparea musculaturii, pozitia AG 



20.Testarea musculaturii care asigura miscarile in articulatiilegenunchiului si gleznei: muschii 

care efectueaza miscarea , pozitia FG, palparea musculaturii, pozitia AG 

21.Tehnicile kinetologice: tehnicile anakinetice (imobilizarea şi posturarea); tehnicilekinetice 

statice (contracţia izometrică şi relaxarea musculară); tehnicile kinetice dinamice active (reflexe 

şi voluntare); tehnicile kinetice dinamice pasive (tracţiuni, sub anestezie, pură asiatată, 

autopasivă, mecanică, pasivo-activă, prin manipulare). 

22.Exercițiul fizic terapeutic: definiţie, efecte, principii de bază ale exerciţiului fizic;exerciţiile 

aplicative cu caracter corectiv (mers cu structură corectivă, exerciţii de târâre, exerciţii de 

echilibru, suspensii, exerciţii de redresare). 

23.Somatoscopia. Somatometria. Calcularea indicilor de dezvoltare fizică generală. 

24.Deficienţele fizice: definiţie, clasificare, cauze. 

25.Creşterea şi dezvoltarea normală a corpului: definiţie, caracteristici, factori care influenţează 

procesele de creştere şi dezvoltare fizică,evaluare, somatoscopia, somatometria. Tulburările de 

creştere şi dezvoltare: deficienţe prin creştere şi dezvoltareinsuficientă (hiposomia, nanosomia), 

deficienţe prin creştere şi dezvoltare excesive (hipersomia, gigantismul), deficienţele prin 

creştere şi dezvoltare nearmonioasă (acondroplazia, acromegalia). Măsuri de prevenire şi 

corectare a tulburărilor de creştereşi dezvoltare. 

26.Formarea şi educarea atitudinii corecte a corpului. Atitudinea corectă a corpului: elementele 

care asigură atitudinea corectă a corpului;formarea atitudinii corecte a corpului. 

27.Deficienţele de atitudine globale (global cifotică, global lordotică, global rigidă, 

globalasimetrică), caracteristici, cauze, obiectivele şi mijloacele gimnasticii corective. 

28.Atitudinile deficiente segmentare ale corpului (cap şi gât, umeri, omoplaţi, membre 

superioare, cutie toracică, perete abdominal, bazin şi member inferioare): caracteristici, 

obiectivele şi mijloacele gimnasticii corective. 

29.Deviaţiile coloanei vertebraleîn plan sagital (cifoze, lordoze, cifo-lordoze): definiţie, 

clasificare, caracteristici, obiectivele şi mijloacele gimnasticii corective. 

30.Deviaţiile coloanei vertebraleîn plan frontal (scolioze): definiţie, clasificare, caracteristici, 

obiectivele şi mijloacele gimnasticii corective. 

31.Controlul motor(controlul muscular, coorodonarea, echilibrul)  

32.Stretchingul-definitii, tipuri  

33.Tehnici de facilitarea neuroproprioceptivă  

34.Recuperarea umărului posttraumatic (fazele recuperării)  

35.Recuperarea mersului-etape, reguli  

36.Recuperarea în neuropatiile periferice  

37.Recuperarea în accidentele vascularecerebrale Examenul va fi tip grilă cu răspunsuri multiple 

sau unice. 
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