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Probă scris ă 
MEDICINĂ GENERALĂ 

Profesori 
 

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) 

1. (10 puncte) 
a) defini ția pancreatitei acute hemoragico-necrotic ă                                                   3 puncte 

Pentru r ăspuns corect, dar incomplet 2 puncte 
b) diagnosticul diferen țial al acestei afec țiuni a pancreasului    3 puncte 
      Pentru r ăspuns corect, dar incomplet 1 punct 
c) principiile de tratament curativ ale bolnavului cu aceast ă suferin ță pancreatic ă 4 puncte 
      Pentru r ăspuns corect, dar incomplet 2 puncte       
        
      2. (10 puncte) 
a) defini ția infarctului miocardic                                                                                    3 puncte 
      Pentru r ăspuns corect, dar incomplet 2 puncte 
b) diagnosticul pozitiv în infarctul miocardic                                                               3 puncte 

Pentru r ăspuns corect, dar incomplet 2 puncte       
c) tratamentul medicamentos al anginei pectorale                         4 puncte   
      Pentru r ăspuns corect, dar incomplet 2 puncte 
 
      3.  ( 10 puncte) 
a) defini ția anemiei feriprive                                                                                           3 puncte 
      Pentru r ăspuns corect, dar incomplet 2 puncte 
b) diagnosticul pozitiv în anemia megaloblastic ă                                                         3 puncte 
      Pentru r ăspuns corect, dar incomplet 2 puncte 
 
c) principiile de tratament în anemia feripriv ă                                                               4 puncte  
      Pentru r ăspuns corect, dar incomplet 2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 

1.  (15 puncte) 
a) diagnosticul diferen țial dintre infec țiile bacteriene și cele virale         10 puncte 

Pentru r ăspuns corect, dar incomplet  5 puncte                                                                   
b) principiile de tratament în cazul infec țiilor perinatale de origine bacterian ă     5 puncte 
      Pentru r ăspuns corect, dar incomplet  3 puncte 
 

2. (15 puncte) 
a) diagnosticul pozitiv al convulsiilor copilului m ic                                                  5 puncte 
      Pentru r ăspuns corect, dar incomplet  3 puncte 
b) principiile de tratament în faza acut ă a crizei convulsive                                  10 puncte 
       Pentru r ăspuns corect, dar incomplet  5 puncte                                                                   
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SUBIECTUL al III-lea                                                        ___________                   (30 de puncte) 
a. Caracterizarea timpului instruc țional cu referire la folosirea eficient ă a acestuia;  6 puncte 

3 puncte pentru r ăspuns corect, dar incomplet. 
b. Prezentarea rolului rela ției profesor-elev în crearea unui climat educa țional favorabil;    

                                                                                                                                        6 puncte 
 3 puncte pentru r ăspuns corect, dar incomplet. 
c. Descrierea discu ției ca form ă de instruire frontal ă (care implic ă întreaga clas ă);  4 puncte 
 2 puncte pentru r ăspuns corect, dar incomplet  
d. Caracterizarea înv ățării în perechi ca form ă de instruire pe grupe.    6 puncte 

3 puncte pentru r ăspuns corect, dar incomplet.  
e. Exemplificarea înv ățarii în perechi, ca form ă de instruire pe grupe, pentru o tem ă de 
specialitate     

din domeniul pentru care sus ține ți concursul.                                                            8 puncte 
    4 puncte pentru r ăspuns corect, dar incomplet 


