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Farmacie -  mai ştri instructori 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit 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                                                                                                   30 de puncte 
I.1. 10 puncte 
     a. - câte 1 punct  pentru enumerarea fiecăreia  dintre cele  șase condi ții  de control de calitate 
folosite la verificarea capsulelor;                                                                      6 x 1punct = 6 puncte      
    b  Prezentarea condițiilor de conservare și ambalare a capsulelor;                                3 puncte   
       1 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet  
     c. Definirea  „Spansulelor”.                                                                          1 punct                                                                                                                               
I.2. 10 puncte 
     a.  Prezentarea modului de obținere al glicerolului și proprietățile fizico-chimice;           2 punct 
       1 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet 
     b.  - câte 1 punct pentru precizarea fiecăreia dintre cele  șase calit ăți ale glicerolului utilizat   
        în industria farmaceutică.                                                                          6 x1punct = 6 puncte                                                                                                                             
     c. Descrierea  proprietăților fizico-chimice ale propilenglicolului.                                     2 puncte  
         1 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet 
I.3. 10 puncte 
      a. - câte 1 punct pentru prezentarea fiecăreia dintre cele trei tipuri   de relații ale asistentului  
          de farmacie cu pacientul;                                                                      3 x1punct = 3 puncte 
      b. Definirea „Complianței pacientului” și ce implică aceasta;                                        4 puncte  
          2 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet 
      c. Enumerarea fiecăreia dintre cele trei roluri  de care depinde o bună sfătuire a pacientului.                                                                               
                                                                                                                          3 x1punct = 3 puncte 
       
SUBIECTUL al II-lea 30 de puncte 
II.1. 15 puncte                                                                          
       a. Definirea soluțiilor extractive apoase;                                                                         2 puncte                                                                                   
       b. Menționarea părților plantei care se infuzează;                                                          2 puncte  
       c. Descrierea  modului de pregătire a produsului  vegetal  pentru procesul de infuzare;  
                                                                                                                                              3 puncte                            
       d. - câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele patru grupe de produse vegetale    
          care fac excepție în procesul de umectare.                                          4 x 2puncte = 8 puncte 
                                                                                        
II. 2. 15 puncte                                                                                                                                                                                                                                                           
        a. Definirea comprimatelor acoperite;                                                                           2 puncte                                                                         
        b. – câte 1 punct pentru prezentarea fiecăreia dintre celor două criterii  de clasificare ale  
          comprimatelor acoperite;                                                                        2 x1punct = 2 puncte                    
        c. – câte 2 puncte pentru menționarea fiecăreia dintre cele trei metode  de acoperire a  
          comprimatelor acoperite;                                                                       3 x2puncte = 6 puncte     
        d. – câte 1 punct pentru enumerarea fiecăreia dintre cele  cinci substan țe (pelicule   
          gastrosolubile)  folosite la acoperirea  comprimatelor.                         5 x1punct = 5 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea  30 de puncte 
 
1. (20 puncte) 
a. Caracterizarea operaționalizării obiectivelor;       5 puncte  
    2 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet.  
b. - câte 3 puncte  pentru formularea oric ăror patru  obiective operaționale corespunzătoare unei    
    teme dintr-un modul de pregătire profesională ținând cont de precizările cerute;  
                                                                                                                        4x3puncte=12 puncte     
    - câte 1 punct  pentru formularea corectă, dar incompletă a oricăror patru  obiective    
   operaționale corespunzătoare unei teme dintr-un modul de pregătire profesională ținând cont de       
   precizările cerute.  
   (4x1punct=4 puncte);     
     - menționarea următoarelor elemente: clasa, conținutul/ unitatea de învățare, activitățile de     
    învățare, resursele didactice utilizate.                                                                             3 puncte  
   1 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
2. (10 puncte)  
  Descrierea oricărei metode didactice activ-participative;                 4 puncte  
  2 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
  - elaborarea unui exemplu de aplicare a metodei activ-participative descrise, pentru o secvență    
  de instruire corespunzătoare unui modul de pregătire profesională (elementele proiectării   
  didactice: modulul, clasa, conținutul/ unitatea de învățare, activitățile de învățare, resursele    
  didactice utilizate, scenariul didactic).          6 puncte  
  3 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
 


