
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN 
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE FIZIOKINETOTERAP 

PROBA SCRISA 

1 . Evaluarea funcţiei articulare - bilanţ articular 
2. Evaluarea funcţiei musculare - bilanţ muscular 
3 . Evaluarea posturii şi alinierii corpului 
4. Analiza mersului 
S . Tehnici de kinetoterapie 
6. Tehnici de facilitare neuroproprioceptivă 
7. Exerciţiu fizic terapeutic 
8. Bazele procedurale ale exerciţiului fizic 
9. Obiectivele de bază în kinetoterapie 
l O. Relaxarea 
11. Corectarea posturii ş1 aliniamentul corpului 
12. Creşterea mobilităţii articulare 
L 3. Creşterea forţei musculare 
14. Creşterea rezistenţei musculare 
J 5. Creşterea coordonării, controlului şi echilibrului 
16. Corectarea deficitului respirator 
17. Antrenamentul la efort 
18. Tehnici de kinetoterapie în recuperarea periartritei scapulo-humerale 
19 Tehnici de kinetoterapie în recuperarea şoldului degenerativ 
20. Tehnici de kinetoterapie în recuperarea şoldului posttraumatic şi operat 
2 l. Tehnici de kinetoterapie în recuperarea genunchiului degenerativ 
22 . Tehnici de kinetoterapie în recuperarea genunchiului posttraumatic şi operat 
23 . Metodologia de kinetoterapie în spondilita anchilozantă 
24. Metodologia de kinetoterapie în scolioze 
25 . Kinetoterapia de recuperare în lombosacralgie 
26. Kinetoterapia de recuperare după hernia de disc lombară operată 
27. Kinctoterapia de recuperare în hemipareza spastică 
28. Kinetoterapia de recuperare în paraplegii (parapareze) 
29. Hidrokinetoterapia - efectele irnersiei 
30. Indicaţii şi contraindicaţii pentru hidrokinetoterapie 
31. Hidromasajul 
3 2. Elemente de termoterapie 
3 3. Masajul terapeutic - tehnici de bază 

34. Indicaţu şi modalităţi tehnice de masaJ 
35 Contrninclicaţiile masajului 
36. Elemente de ergoterapie - definiţie, obiective, principii 
37. Ergoterapia în sechelele post-traumatice 
38. Ergoterapia în suferinţele neurologice 
39. Ergoterapia în bolile reumatismale 
40. Ortezare 

r 



BIBLIOGRAFIE 
1. Dr. Tudor Sbenghe - Kinetologie Profilactică, Terapeutică şi de Recuperare - Editura Medicală, Bucureşti , 1987 (1 - 26) 

2. Dr. Jaroslav Kiss - Fiziokinetoterapia şi Recuperarea Medicală î11 afecţiunile aparatului locomotor - Editura Medicală, 

Bucureşti , 2007 (27 - 28) 
3. Prof Dr. Adriana Nica - Compendiu de Medicină Fi zicfl ş i K.ecuperare - Editurn Universitara Cnrol Davila, Bucureşti , 

1998(29-39) 
4. Prof Dr. Adriana Nica - Compendiu de Ortezare - Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2000 (40) 

PROBA INTERVIU 
1. Tehnici de evaluare a mobilităţii articulare: bilanţul articular. 
2 . Tehnici de evaluare a forţei musculare: testing muscular după scala l -5 . 
3 . Tehnici de evaluare a coordonării si echilibrului. 
4. Tehnici de evaluare a sensibilităţii. 
5. Tehnici de evaluare a activitatii uzuale zilnice. 
6 . Tehnici de kinetoterapie pasiva: posturi, mobilizări, scripetoterapie. 
7. Exerciţii de kinetoterapie activa pentrn forţa s.i rezistenta: statice, dinamice, isokinetice. 
8. Tehnici de kinetoterapie de coordonare si echilibru. 
9 . Tehnici de facilitare neuromusculara proprioceptiva 
1 O. Tehnici de hidrokinetoterapie la cada sau in bazin. 
11. Tehnici de ortezare articulara. 
12. Tehnici pentru mecanoterapie: masaj , tracţiuni, manipulări . 
13. Tehnici de terapie ocupationala pentru recuperarea prehensiunii si mersului. 
14. Tehnici de terapie respiratorie: posturi de drenaj , kinetoterapie respiratorie. 
15. Metode utilizate in kinetoterapie: Kabat, Bobath, Klapp, Cotrel, Williams, Frenkel, Codrnan. 


