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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
VARIANTA 2 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor, în limita punctajului 

maxim corespunz ător.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru rezolv ări 

par țiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I          (45 de puncte) 
 
Aplicarea metodelor de evaluare şi a principiului progresivităţii în entorsa de cot stâng. 
 
a. Detalierea modalităţii de evaluare a amplitudinii articulare a cotului. 
 
Se acordă câte 7 puncte  pentru menţionarea corectă şi completă a modalităţii de plasare a 
fiecărei componente a goniometrului. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 
4 puncte.        (3 x 7 puncte = 21 de puncte) 
Se acordă 9 puncte  pentru menţionarea corectă şi completă a poziţiei preferenţiale a membrului 
superior al subiectului. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 5 puncte.  
 
b. Argumentarea aplicării principiului progresivităţii în elaborarea unui program kinetic pentru cazul 
prezentat.          15 puncte 
 
Se acordă 15 puncte  pentru argumentarea corectă şi completă a aplicării principiului progresivităţii 
în elaborarea unui program kinetic. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 8 
puncte. 
 
SUBIECTUL al II-lea         (45 de puncte) 
 
Elaborarea unui program kinetic format din 8 exerciţii pentru corectarea cifozei toracale 
compensată lombar, în elaborare urmărindu-se respectarea structurii exerciţiului fizic terapeutic. 
 
Se acordă câte 5 puncte  pentru fiecare exerciţiu, corect şi complet elaborat. Pentru răspuns 
parţial corect sau incomplet, se acordă câte 3 puncte.  (8 x 5 puncte = 40 de puncte) 
 
Se acordă 5 puncte  pentru utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. 
 


