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SPECIALIZAREA KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALĂ 

MASTER KINETOTERAPIE IN REEDUCAREA NEUROMOTORIE 
 

 

TEME PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ/DISERTAȚIE SESIUNEA 

AN UNIVERSITAR 2021-2022 
 

 
 
 

Prof. univ.dr Avramescu Taina 
LICENTA 
1. Leziuni musculare in contextul COVID 19 si impactul asupra ratei de accidente la sportivi 

2.  Solutii recente in practica kinetoterapiei in contextul pandemiei COVID 19. 

 
DISERTATIE 

1. Recuperarea coloanei vertebrale in hernia de disc 

2. Recuperarea in traumatismele genunchiului la sportivi 
3. Kinetoterapia in tumorile glandei pineale 

4. Condropatia genunchiului la sportive 
5.Kinetoterapia in coxartroza - abordari recente si necesitatea individualizarea tratamentului 

6. Kinetoterapia in recuperarea limfedemului 

7. Rolul kinetoterapiei in prevenirea si recuperarea herniei de disc lombare. 

 

 

Prof. univ.dr Vasilescu Mirela 

1.Obezitatea și exercițiul fizic 

2. Managementul kinetoterapeutic al disfuncțiilor respiratorii în distrofiile musculare 

 

Prof. univ.dr. Dănoiu Mircea 

LICENȚĂ 

1.Deviații fiziologice și patologice ale coloanei vertebrale- implicații kinetoterapeutice 

DISERTAȚIE 

1.Metode fizicale de recuperare în hemiplegia spastică 

2.Fizioterapia cu unde de șoc în combaterea spasticității 
3.Strategii de reabilitare a mersului post- accident vascular cerebral 

 

Prof. univ.dr. Rusu Ligia 
LICENȚĂ 
1.Evaluarea si recuperarea echilibrului 

2.Antrenamentul proprioceptive al membrului inferior 
3.Recuperarea mobilitatii in sechelele posttraumatice 

DISERTAȚIE 
1.Reeducarea controlului muscular in infirmitatea motorie centrala 

2.Recuperarea kinetica a stabilitatii piciorului 
3.Hemiplegia spastica – metode si tehnici kinetice de combatere 

 

Conf. univ.dr. Călina Mirela 
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1.Considerații privind dezvoltarea fizică la diverse loturi de  sporivi juniori 
2.Creșterea și dezvoltarea fizică indicatori ai stării de sănătate la copii de vârstă șco lară 

3.Rolul kinetoterapiei în tratamentul tulburărilor de creștere și dezvoltatre la copii 
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4.Rolul  kinetoterapiei  în  corectarea  deviațiilor  coloanei  vertebrale  în  plan  sagital  (cifoze,  lordoze, 

cifolordoze) 

5.Rolul kinetoterapiei în corectarea deviațiilor coloanei vertebrale în plan frontal (scolioze cu o singură 

curbură, scolioze cu 2 curburi) 

6.Rolul kinetoterapiei în corectarea cifoscoliozelor 

7.Rolul kinetoterapiei în corectarea deformațiilor toracelui 
8.Rolul kinetoterapiei în corectarea deficiențelor spatelui (spate cifotic, lordotic, plan) 

9.Rolul kinetoterapiei în corectarea deviațiilor și deformațiilor membrelor inferioare (genu varum, genu 
valgum, genu recurvatum, picior plat) 

10.Rolul kinetoterapiei în recuperarea sindroamele algofuncţionale ale coloanei vertebrale 
11.Aspecte privind masajul și kinetoterapia în patologia coifului rotatorilor umărului la sportivi 

12.Sindromul miofascial dureros: evaluare, diagnostic, abordare terapeutică 

 

Conf. univ.dr. Ilinca Ilona 

1.Importanța kinetoterapiei în recuperarea posttraumatică 

2.Rolul kinetoterapiei în recuperarea afecțiunilor degenerative 

3.Modalități de recuperare în tulburările de statică vertebrală 

 

Conf. univ.dr. Roșulescu Eugenia 
LICENȚĂ 
1.Tehnici si metode de evaluare, abilitare si reabilitare in afectiuni pediatrice 

2.Metode fizicale terapeutice in boli reumatismale degenerative sau cronice inflamatorii 

3.Agentii fizicali terapeutici in recuperarea sechelelor neuromusculare 

 

Conf. univ.dr. Zăvăleanu Mihaela 
1.Efectele playterapiei asupra abilităților motrice la copilul cu spitalizări multiple 
2.Efectele kinetoterapiei asupra creșterii și dezvoltării la copilul cu sindrom Down 

3.Terapia ocupațională și abilitățile funcționale la pacientul cu accident vascular cerebral 

4.Recuperarea manifestărilor spastice din paralizia cerebrală infantilă 

5.Rolul electroterapiei la pacientul cu sindroame algo-funcționale ale coloanei vertebrale 
6.Terapia ocupațională pentru menținerea abilităților funcționale la vârstnic 

7.Recuperarea pacientului cu osteonecroză de cap femural 

 

Conf. univ.dr. Enescu Bieru Denisa 

LICENȚĂ 

1.Prezentarea descriptivă a sistemului cardiovascular din punct de vedere anatomic și fiziologic. 
2.Eficiența kinetoterapiei în recuperarea pacienţilor cu afecțiuni cardiovasculare. 

3.Evaluarea capacităţii de efort cu ajutorul testelor de efort, la pacienții cardiaci cu recomandare medicală 
pentru recuperarea kinetică. 

4.Importanța kinetoterapiei în tulburările funcţionale cardiovasculare. 

5.Rolul terapeutic al metodelor kinetice în hipertensiunea arterială esenţială. 

6.Programul de exerciţii fizice aplicat în faza I-a de recuperare a pacienţilor post infarct miocardic acut. 

7.Programul de exerciţii fizice aplicat în faza II-a de recuperare a pacienţilor post infarct miocardic acut. 

8.Tratamentul valvulopatiilor cu ajutorul protocoalelor kinetice. 

9.Beneficiul recuperării kinetice la pacienţii cu arteriopatii. 

10.Programele kinetice folosite în terapia bolnavilor cu afecțiuni venoase cronice 
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DISERTAȚIE 

1.Pliometria - prezentare și analiza descriptivă. 

2.Eficiența tehnicilor pliometrice în recuperarea kinetică a sedentarilor. 

3.Scopul circuitelor pliometrice în performanța sportivilor. 

4.Influența metodelor pliometrice asupra calităților motrice. 

5.Beneficiile programelor de recuperare kinetică bazate pe exerciții pliometrice. 

 
Conf. univ.dr. Dragomir Mihai 

LICENȚĂ 

1.Contribuții la recuperarea deviațiilor coloanei vertebrale.Scolioza în S. 

2.Modalități de tratare a durerii în AND "sindrom dureros regional complex". 

3.Modalități kinetice de tratare a luxațiilor de cot. 

4.Noutăți în recuperarea afecțiunilor tibio-tarsiene la copil. 

5.Recuperarea principalelor deficiențe segmentare prin înot terapeutic. 

6.Rolul kinetoterapiei în durerile cervico-brahiale. 

7.Contribuții kinetice în tratarea pacienților cu maladia Lobstein. 

8.Rolul kinetoterapiei în recuperarea bolnavului Hemiplegic. 

9.Rolul kinetoterapiei în recuperarea stabilității mâinii. 

10.Noutatii in recuperarea si profilaxia genunchiolui la sportivi 

11.Metode si tehnici de recuperare a poliartritei reumatoide 

12.Rolul kinetoterapiei in recuperarea pacientilor cu infarct ischiemic cerebral 

13.Modalitati de recuperare kinetica la pacientii cu artroplastie totala de genunchi 

14.Contributii la tratamentul kinetic in fractura de platou tibial operat 

15.Modalitatii de recuperare kinetica dupa operatia  cezariana 

DISERTAȚIE 

1.Rolul kinetoterapiei in recuperarea coxartrozei primitive 

2.Noutatii in recuperarea cocsitei prin metode kinetice 

3.Modalitati de tratare a discopatiei lombare cu tehnici din kinetoterappie si masaj 

4.Mijloace si metode  de recuperare a afectiuni ortopedo-traumatice ale genunchiului. 

5.Noutatii in program de kinetoterapie pentru combaterea osteoporozei 

6.Recuperarea kinetica în afecţiunile  reumatismale ale articulaţiei coxo-femurale 

7.Programul de kinetoterapie in timpul sarcinii . Principii de aplicare 

8.Contributii la tratamentul kinetic al scoliozei in “C” 

9.Eficienta programelor de kinetoterapie in tratarea soldului protezat 

10.Modalitati de tratament kinetic in dezvoltarea motorie a copilului cu Sindrom Down 
 
 
Lect. univ.dr. Păun Elvira 

1.Refacerea transferurilor in reeducarea neuromotorie 

2.Reeducarea transferurilor în patologia neurologica 



 

3.Evaluarea si recuperarea neuromotorie in accidentele vasculare ischemice 

 

Lect. univ.dr. Băcănoiu Manuela 
LICENȚĂ 
1.Implicațiile terapiei kinetice în patologia discului vertebral 

2.Beneficii kinetoterapeutice în afecțiunile osteo-funcționale ale genunchiului 
DISERTAȚIE 

1.Strategii de recuperare prin activitate fizică în scleroza multiplă 
2.Intervenții   fizicale la pacienți cu boala Parkinson 

3.Recuperarea prin activități kinetice în afecțiuni neurodegenerative 

 

Lect. univ.dr. Ionescu Gheorghe 

LICENȚĂ 

1.  Rolul kinetoterapie în ameliorarea funcție respiratorii la pacienții obezi. 
2.  Importanța kinetoterapiei în recuperarea funcționalității genunchiului post artroscopie. 

3.  Rolul kinetoterapiei în recuperarea mâinii posttraumatice. 

4.  Recuperarea funcțională prin kinetoterapie a şoldului endoprotezat. 

5.  Kinetoterapia în recuperarea bolnavului cu proteza de șold simpla. 

6.  Rolul kinetoterapiei în recuperarea deficiențelor spatelui 

7.  Recuperarea genunchiului posttraumatic la sportivi 

8.  Aplicaţii ale kinetoprofilaxiei active în scopul prevenirii afecţiunilor specifice 

sportului de 

performanță. 

9.  Importanța kinetoprofilaxiei la pacienții cu osteoporoză. 

10.  Rolul kinetoprofilaxiei în prevenirea declinului musculo-scheletal la pacienții 

varstnici. 

 

Lect.univ.dr Tohaneanu Andrei 

LICENȚĂ 

1.Asistența socială a bătrânilor la domiciliu 

2. Asistența socială la copiii cu autism - studiu de caz 

3. Tehnici de promovare a vânzărilor în cabinetul de kinetoterapie 
4. Propuneri pentru îmbunătățirea marketingului serviciilor la cabinetul de kinetoterapie - 

studiu de caz 

5. Planul de afaceri ca instrument de management 
 
 
 
Asist. univ.dr. Burileanu Alin 

1.Importanta kinetoterapiei in ameliorarea durerilor lombare 

2.Rolul kinetoterapiei in recuperarea  postligamentoplastie 

3.Rolul exercitiului fizic in reeducarea postural 
 
 
 



 

SPECIALIZAREA KINETOTERAPIE 

SI MOTRICITATE SPECIALĂ 
 
 

TEME 

LICENȚĂ 

AN UNIVERSITAR 2021-2022 

CENTRUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN 
 

Prof. univ.dr. Dănoiu Mircea 
1.Optimizarea motricității umărului prin hidrokinetoterapie 

 

Conf. univ.dr. Dănciulescu Daniela 

1.Recuperarea kinetică în accidentele vasculare cerebrale soldate cu hemiplegie 

2.Explorarea aparatului respirator în sport 
3.Aspecte deontologice în relația kinetoterapeut – pacient 

4.Kinetoterapia în sindromul de tunel carpian 
5.Kinetoterapia în fractura de claviculă 

6.Kinetoterapia în distrofiile neuromusculare 
7.Kinetoterapia în afecțiunile reumatismale degenerative de coloană vertebrală 

 

Lect. univ.dr.Băcănoiu Manuela 
1.Avantajele terapiei hidrokinetice la preșcolari în patologia vertebrală 

2.Programe kinetoterapeutice în ameliorarea osteoporozei la adulți și seniori 

 

Lect. univ.dr. Ghiață Irina 

1.Terapia prin decompresie asociata kinetoterapiei in afectiunile coloanei vertebrale. 

2.Importanta kinetoterapiei in paralizia de sciatic popliteu extern. 

3.Interventa kinetoterapeutica la copiiii cu infirmitate motrica de origine cerebrala. 

4.Kinetoterapia in fractura de olecran operata. 

5.Kinetoterapia postfractura a capului si colului humeral. 

6.Recuperarea si calitatea vietii in boala Parkinson. 

7.Eficienta tratamentului fizio-kinetic in durerea cervicala. 

8.Interventia kinetoterapeutica la pacientii cu accident vascular cerebral. 

9.Rolul exercitiului fizic in tratamentului artritei reumatoide. 

10. Rolul tratamentului de recuperare fizica in tratamentul pacientilor la domiciliu. 

11. Importanta kinetoterapiei in patologia coloanei de incarcare biomecanica. 

12. Rolul activitatii fizice in problematica obezitatii. 

13. Kinetoterapia in sindromul de neuron motor peroferic – nervul radial. 

14. Kinetoterapia in sindromul de neuron motor periferic – nervul median. 

15. Eficienta programului kinetic in instabilitatea gleznei. 

 

Conf. univ. dr. Trăilă Liviu Alexandru 

LICENTA 

1. Aspecte clinice și de tratament kinetic în umărul dureros posttraumatic 

2. Rolul kinetoterapiei în recuperarea hemiplegiei adultului 

3. Kinetoterapia, o alternativă în combaterea obezității adultului 

4. Recuperarea spondilozei cervicale prin masaj și kinetoterapie 



 

5. Tratamentul kinetic în coxartroza operată 

6. Rolul kinetoterapiei în recuperarea gonartrozei 

7. Rolul kinetoterapiei în recuperarea periartritei scapulohumerale la sportivi 

8. Recuperarea prin kinetoterapie și masaj în entorsa gleznei 

9. Evaluarea și recuperarea herniei de disc lombară  

10. Rolul kinetoterapiei în recuperarea infarctului de miocard  

 


