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Probă scrisă 
KINETOTERAPIE 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Model 
 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 
1. Masajul.            30 de puncte 
Se acordă câte 6 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărui procedeu principal al 
masajului clasic. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă câte 3 puncte.  
          (5 x 6 puncte = 30 de puncte) 
 
2. Exerciţiile cu suspensie segmentară fixă.       30 de puncte 
 
a. Precizarea unui principiu metodic.        3 puncte 
Se acordă 3 puncte pentru precizarea corectă şi completă a oricărui principiu. Pentru răspuns parţial 
corect sau incomplet, se acordă 1 punct. 
b. Prezentarea tipurilor de suspensii segmentare fixe.     15 puncte 
Se acordă câte 5 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărui tip de suspensie 
segmentară fixă. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 3 puncte. 
          (3 x 5 puncte = 15 puncte) 
c.  Prezentarea aplicaţiilor terapeutice ale fiecărui tip de suspensii segmentare fixe. 12 puncte 
Se acordă câte 4 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a aplicaţiilor terapeutice aferente 
fiecăruia dintre tipurile de suspensie segmentară fixă. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se 
acordă câte 2 puncte.        (3 x 4 puncte = 12 puncte) 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Atitudinea global cifotică. 
a. Precizarea a trei elemente care pot fi observate examinând un subiect din profil, care pot conduce 
la diagnosticul de atitudine global cifotică.       6 puncte 
Se acordă câte 2 puncte pentru precizarea corectă şi completă a oricăror trei elemente. Pentru 
răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct.  (3 x 2 puncte = 6 puncte) 
b. Detalierea a trei obiective.         6 puncte 
Se acordă câte 2 puncte pentru detalierea corectă şi completă a oricăror trei obiective. Pentru 
răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct.  (3 x 2 puncte = 6 puncte) 
c. Crearea unui program corectiv format din nouă exerciții statice și dinamice.  18 puncte 
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare exercițiu corect și complet descris. Pentru răspuns parțial 
corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct.    (9 x 2 puncte = 18 puncte) 
 


