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CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMAN Ă UMANĂ
(CCPU)

Denumire ofertă:

Evaluarea dezechilibrelor musculare prezente la nivelul trunchiului

Descriere:

- Această metodă de măsurare a forţei musculare la nivelul trunchiului, pe
direcţiile principale de mişcare, oferă o imagine obiectivă asupra modului în
care trunchiul, sub acțiunea forțelor musculare ce acționează asimetric tinde
să se deformeze și oferă posibilitatea de a se interveni înaintea instalării
oricărei deficiențe funcționale sau anatomice a coloanei vertebrale

- Diagramele forțelor măsurate arată clar existența acestor dezechilibre,
modul de distribuție al forțelor în jurul coloanei vertebrale și tipul
deficiențelor coloanei vertebrale care se vor instala în timp cifoza, lordoză
sau formele scoliozei)
- Procedura de testare: Se poziționează subiectul pe un cadru metalic
urmând ca acesta să acționeze prin contracție musculară, pe direcția de
mișcare indicată, asupra unui traductor de forță. Programul software are ca
obiectiv culegerea datelor transmise de traductorul de forță interfață - fig.
, prelucrarea și transpunerea lor pe o diagramă intuitivă vedere
transversală - fig. , vedere sagitală – fig. și vedere frontală - fig.4.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Tarif estimativ:

- Durata de execuție: 15-20 min./subiect

Responsabil:

Conf. dr. Zenovia Stan

15 – 25 lei/subiect evaluat (reducere pentru grupuri)
Facultatea de Educație Fizică și Sport

Departamentul de Educație Fizică și Jocuri Sportive
Date de contact:

Laboratorul de Evaluare Motrică și Somato-Funcțională
Str. Gării nr.

, Corp A, sala A

Email: zenoo_stan@yahoo.com
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Fig. 4

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMAN Ă UMANĂ
(CCPU)

Denumire ofertă:

Activită i de recuperare a dezechilibrelor musculare măsurate la
nivelul trunchiului

Descriere:

- În urma rezultatelor evaluării cu sistemul pentru determinarea
dezechilibrelor musculare prezente la nivelul trunchiului, la cerere, pot fi
efectuate ședinţele de reechilibrare musculară

- Trunchiul constituie o parte foarte importantă a aparatului locomotor.
Acesta este alcătuit din cavitatea toracică şi cavitatea abdominală, ambele
având ca liant comun coloana vertebrală la extremităţile căreia se regăsesc
inferior bazinul şi membrele inferioare cu rol în locomoţie iar superior
membrele superioare folosite cu precădere în activităţi de prehensiune.
Depistarea şi evidenţierea dezechilibrelor musculare, ca urmare a unei
evaluări obiective, oferă bazele unei strategii pentru stabilirea şi selectarea
celor mai bune metode, procedee şi tehnici ce pot pune în valoare activiatea
de recuperare ţinându-se cont de particularităţile subiecţilor testaţi: vârstă,
sex, posibilităţile fizice ale acestora, etc.

- Este utilizat exerciţiul fizic ca mijloc principal în remedierea
dezechilibrelor musculare constatate la nivelul trunchiului şi creşterea forţei
musculare globale (tonifierea musculaturii abdominale, tonifierea întregii
musculaturi extensoare de la nivelul trunchiului, reechilibrea valorilor
forțelor musculare pe toate planurile trunchiului .
- Metoda folosită: determinarea dezechilibrelor musculare prezente la
nivelul trunchiului pentru evaluările intermediare și finale
- Aparatura folosită: aparatura specifică sălilor de reechilibrare musculară
Tarif estimativ:

- Durata de execuție: minim ședințe

Responsabil:

Conf. dr. Zenovia Stan

20-

lei/ședință/subiect

-

minute /săptămână

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Departamentul de Educație Fizică și Jocuri Sportive
Date de contact:

Laboratorul de Evaluare Motrică și Somato-Funcțională
Str. Gării nr.

, Corp A, sala A

Email: zenoo_stan@yahoo.com
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CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMAN Ă UMANĂ
(CCPU)

Denumire ofertă:

Evaluarea stării dezvoltării fizice

Descriere:

- Pentru asigurarea eficientă a stării de sănătate, părintele trebuie să știe
mai întâi dacă organismul copiilor care este alcătuit în baza unor elemente
componente legate între ele și subordonate întregului este normal dezvoltat

- Laboratorul oferă posibilitatea evaluării stării de dezvoltare fizică
stomatoscopie și antropometrie și în urma raportării valorilor obținute la
etaloanele naționale, se pot face recomandări specifice domeniului sau pot fi
îndrumați către medicul specialist
- Metoda folosită: teste specifice de evaluare

- Aparatura folosită: taliometru de perete, cântar profesional, pelvimetru
Martin, cântar digital Momert, cadru somatoscopic, set dispozitiv pentru
evaluarea mâinii, dinamometru pentru evaluarea forței lombare și scapulare
Tarif estimativ:

- Durata de execuție: 30-40 minute/subiect

Responsabil:

Conf. dr. Zenovia Stan

20 –

lei/ședință/subiect. reducere pentru grupuri

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Departamentul de Educație Fizică și Jocuri Sportive
Date de contact:

Laboratorul de Evaluare Motrică și Somato-Funcțională
Str. Gării nr.

, Corp A, sala A

Email: zenoo_stan@yahoo.com
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CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMAN Ă UMANĂ
(CCPU)

Denumire ofertă:

Evaluarea func ională

Descriere:

- Specialiștii domeniului medicinei psihosomatice au observat că există
legături foarte mari între capacitatea respiratorie, felurile respirației,
sistemul circulator, sistemul limfatic și starea de sănătate a omului

- Laboratorul oferă posibilitatea evaluării funcționale și în urma raportării
valorilor obținute la etaloanele naționale, se pot face recomandări specifice
domeniului sau pot fi îndrumați către medicul specialist
- Metoda folosită: teste specifice de evaluare
- Aparatura folosită:

 Spirometru ALPHA (parametri pulmonari măsuraţi: VC, FVC, FEV ,
FEV1/FVC, PEF, FEF50, PIF, IVC, FEV6, etc.);
 MIR – SPIROMETRU SPIROBANC se pot măsura
de parametri ai
volumelor şi debitelor pulmonare la
de subiecţi pe memoria interna
fără a fi conectat la priza ;
 TENSIOMETRU MICROLIFE (Măsoară valorile tensiunii arteriale ;

 PULSOXIMETRU măsoară pulsul și determină raportul procentual dintre
conţinutul actual în O2 al hemoglobinei şi capacitatea maximă de
transport a hemoglobinei);

 T90 - BANDA DE ALERGARE pantă înclinată, puls cardiac, teste de
condiție fizică: testul Cooper, testul de mers km, contact puls cardiac,
etc.).

Tarif estimativ:

- Durata de execuție: 30-40 minute/subiect

Responsabil:

Conf. dr. Zenovia Stan

20 –

lei/ședință/subiect. reducere pentru grupuri

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Departamentul de Educație Fizică și Jocuri Sportive
Date de contact:

Laboratorul de Evaluare Motrică și Somato-Funcțională
Str. Gării nr.

, Corp A, sala A

Email: zenoo_stan@yahoo.com
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CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMAN Ă UMANĂ
(CCPU)

Denumire ofertă:

Evaluare ini ială / intermediară / finală

Descriere:

- Anamneză, măsurare şi evaluare motrică funcţională pe baza diagnosticului
clinic complet, vizat de medic

Tarif estimativ:

- Durata de execuție: 20-30 minute/subiect

Responsabil:

Prof. dr. Laurenţiu-Gabriel Talaghir

lei/ședință

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Departamentul de Sporturi Individuale și Kinetoterapie
Date de contact:

Laboratorul de măsurare şi evaluare a capacităţilor coordinative
Str. Gării nr.

, Corp A, sala A

Email: gtalaghir@ugal.ro
Telefon: 0745033806
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CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMAN Ă UMANĂ
(CCPU)

Denumire ofertă:

Kinetoterapie activă / pasivă

Descriere:

- Kinetoterapie activă individual sau de grup
- Kinetoterapie pasivă individuală pentru segmental afectat
- Activităţile fizice recomandate vor urmări starea generală a persoanei

Tarif estimativ:

- Durata de execuție: 90 minute

Responsabil:

Prof. dr. Laurenţiu-Gabriel Talaghir

45-

lei/ședință

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Departamentul de Sporturi Individuale și Kinetoterapie
Date de contact:

Laboratorul de măsurare şi evaluare a capacităţilor coordinative
Str. Gării nr.

, Corp A, sala A

Email: gtalaghir@ugal.ro
Telefon: 0745033806
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CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMAN Ă UMANĂ
(CCPU)

Denumire ofertă:

Kinetoterapie pasivă – masă elonga ie

Descriere:

- Decomprimarea spaţiului intervertebral în funcţie de patologie şi de IMC
- Tracţiune efectuată în axul lung al corpului

Tarif estimativ:

- Durata de execuție: 20 minute

Responsabil:

Prof. dr. Laurenţiu-Gabriel Talaghir

35 lei/ședință

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Departamentul de Sporturi Individuale și Kinetoterapie
Date de contact:

Laboratorul de măsurare şi evaluare a capacităţilor coordinative
Str. Gării nr.

, Corp A, sala A

Email: gtalaghir@ugal.ro
Telefon: 0745033806
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CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMAN Ă UMANĂ
(CCPU)

Denumire ofertă:

Kinetoterapie pasivă – membru inferior / membru superior – aparat
fizioteck

Descriere:

- Redobândirea unghiului fiziologic al segmentului operat / afectat

Tarif estimativ:

- Durata de execuție:

Responsabil:

Prof. dr. Laurenţiu-Gabriel Talaghir

-20 minute

35 lei/ședință

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Departamentul de Sporturi Individuale și Kinetoterapie
Date de contact:

Laboratorul de măsurare şi evaluare a capacităţilor coordinative
Str. Gării nr.

, Corp A, sala A

Email: gtalaghir@ugal.ro
Telefon: 0745033806
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CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMAN Ă UMANĂ
(CCPU)

Denumire ofertă:

Kinetoterapie pasivă – Analizator masă corporală

Descriere:

- Calcularea IMC (incice de masă corporală)
- Calculul cantităţii de minerale, proteine, ţesut adipos şi masă musculară
repartizată pe segmente corporale.

Tarif estimativ:

- Durata de execuție:

Responsabil:

Prof. dr. Laurenţiu-Gabriel Talaghir

minute

100 lei/ședință

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Departamentul de Sporturi Individuale și Kinetoterapie
Date de contact:

Laboratorul de măsurare şi evaluare a capacităţilor coordinative
Str. Gării nr.

, Corp A, sala A

Email: gtalaghir@ugal.ro
Telefon: 0745033806
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CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMAN Ă UMANĂ
(CCPU)

Denumire ofertă:

Kinetoterapie pasivă – fizioterapie SCHOCH WAVE (unde de şoc)

Descriere:

- Transmiterea de unde de şoc pe osteofite indiferent de localizare

- 15-60 şedinţe până la distrugerea completă a osteofitului
- Efect antalgic decontracturant / relaxant

Tarif estimativ:

- Durata de execuție:

Responsabil:

Prof. dr. Laurenţiu-Gabriel Talaghir

minute

100 lei/ședință

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Departamentul de Sporturi Individuale și Kinetoterapie
Date de contact:

Laboratorul de măsurare şi evaluare a capacităţilor coordinative
Str. Gării nr.

, Corp A, sala A

Email: gtalaghir@ugal.ro
Telefon: 0745033806
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CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMAN Ă UMANĂ
(CCPU)

Denumire ofertă:

Alte tratamente complementare

Descriere:

- Masaj segmentar
- Curent TENS

Tarif estimativ:

- Durata de execuție:

Responsabil:

Prof. dr. Laurenţiu-Gabriel Talaghir

-30 minute

35 lei/ședință

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Departamentul de Sporturi Individuale și Kinetoterapie
Date de contact:

Laboratorul de măsurare şi evaluare a capacităţilor coordinative
Str. Gării nr.

, Corp A, sala A

Email: gtalaghir@ugal.ro
Telefon: 0745033806
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