
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la veterinar - profesori  Varianta 3 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 1 din 1 

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
24 iulie 2019 
Probă scris ă 
VETERINAR 
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 (60 de puncte) 
1. 26 de puncte 
a. 4 puncte pentru definire hidrocefalie  
b. câte 3 puncte pentru oricare patru distocii fetale        4x3p=12 puncte 
c. 10 puncte pentru prezentarea etiologiei angustei pelviene dobândite. Pentru prezentare parțial 
corectă sau incompletă se acordă 5 puncte . 
 
2. 18 puncte 
a. 12 puncte  pentru prezentare diagnostic fascioloză la animalele în viață. Pentru răspuns parţial 
corect sau incomplet se acordă 6 puncte. 
b. 4 puncte  prezentare profilaxia în paramfistomoză. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet 
se acordă 2 puncte 
c. 2 puncte denumire agent etiologic al dicroceliozei 
 
3. 16 puncte 
a. 8 puncte prezentare caracteristici trahee la rumegătoare. Pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă 4 puncte 
b. 2 puncte precizarea particularităților pulmonilor la suine 
c. câte 2 puncte pentru menționarea oricăror trei mușchi ai laringelui  3x2p=6 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. 24 de puncte 
 - câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei caracteristici ale metodei   3x2p=6 puncte 
 - câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două argumente ale utilizării metodei  
  2x3p=6 puncte 
 - 10 puncte: 
      5 puncte  pentru exemplificarea utilizării studiului de caz în vederea formării/dezvoltării 
rezultatelor învăţării 
     5 puncte  pentru construirea unui caz corespunzător conţinutului 
- 2 puncte  pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată 
 
2. 6 puncte pentru argumentarea convingătoare a punctului de vedere formulat / argumentare 
neconvingătoare, superficială – 3 puncte . 
 
 


