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Probă scrisă 
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ 

MAIȘTRI INSTRUCTORI 
 

Varianta 2 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

   
I.1. Răspundeţi următoarelor cerinţe legate de recoltarea urinei:                10 puncte 

a) precizaţi scopul recoltării urinei;      
b) enumeraţi două dintre modalităţile de recoltare a urinei; 
c) descrieţi una dintre modalităţile de recoltare a urinei, la alegere. 
  I.2. Descrieţi injecția intradermică respectând următoarea structură:           10 puncte 
a) definiți injecția intradermică; 
b) menționaţi două dintre scopurile administrării medicamentelor prin injecție intradermică; 
c) precizaţi două locuri de elecție ale injecției intradermice; 
d) enumeraţi patru dintre complicațiile posibile ale injecției intradermice. 
  I.3. Răspundeţi următoarelor cerințe legate de clismă:                                 10 puncte 
a) numiţi două dintre scopurile efectuării clismei;      
b) enumeraţi patru tipuri de clismă;   
c) descrieţi pregătirea psihică a pacientului pentru efectuarea clismei; 
d) descrieţi pregătirea fizică a pacientului pentru efectuarea clismei. 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

   
II.1. Descrieţi pericardita acută respectând următoarea structură:               15 puncte 

a) definiţi pericardita acută; 
b) enumeraţi  patru dintre circumstanțele de apariție ale  pericarditei acute; 
c) numiţi şase dintre manifestările de dependență ale pericarditei acute; 
d) menționaţi trei investigaţii paraclinice indicate în pericardita acută. 

II.2. Precizaţi rolul asistentei medicale în îngrijirea pacientului cu pielonefrită acută: 
                                                                                                                       15 puncte 

a) definiţi pielonefrita acută; 
b) numiţi patru dintre manifestările de dependență ale pielonefritei acute; 

         c) menționaţi şapte dintre intervenţiile asistentei medicale la pacientul cu pielonefrită acută. 
         d) enumerați două dintre investigațiile de laborator indicate în pielonefrita acută. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 
 
Următoarea secvenţă face parte din curriculumul pentru specializarea Asistent medical 

generalist, anul I, modulul Nursing general 2.                                                  
  

 UNITATEA DE REZULTATE ALE 
ÎNVĂȚĂRII /REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII 

CONȚINUTURILE 
ÎNVĂȚĂRII 

CUNOSTINTE ABILITATI ATITUDINI 

15.1.8. 
Descrierea 
tehnicilor de 
administrare a 

15.2.8. Efectuarea 
diferitelor tipuri de 
injecții respectând 
procedurile standard.  

15.3.7. Asumarea responsabilă 
a operațiilor de administrare a 
medicamentelor prin injecții și  
pe alte căi, prin implicarea activă 

Administrarea 
medicamentelor pe 
cale parenterală: 
injecția 



Ministerul Educaţiei  
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Probă scrisă la asistenţă medicală generală - maiştri instructori Varianta 2 
Pagina 2 din 2 

medicamentelor 
prin injecții i.v., 
i.m., s.c., i.d. . 
 

15.2.10. 
Supravegherea 
reacțiilor pacientului la 
tratament pentru 
combaterea, în timp  
util, a efectelor 
adverse. 
. 

în echipele de lucru din unitățile 
sanitare. 
15.3.8. Manifestarea capacității 
de gestionare a riscurilor și de 
intervenție rapidă în cazul 
apariției de reacții adverse la 
medicamentele administrate pe 
diferite căi. 

intramusculară: 
definiție, scopuri, 
tehnica injecției. 
 

 
(OMEN nr. 3.499/2018 privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului 

de învățământ și a programelor școlare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, 
nivel 5, al Cadrului național al calificărilor.) 

 
 

În scopul dezvoltării rezultatelor învățării din secvența de mai sus:  
a. enumerați patru metode de învățare prin comunicare orală și patru metode de învățare bazate 

pe acțiunea reală; 
b. proiectați două activități de învățare, pentru formarea rezultatelor învățării din secvența de mai 

sus, utilizând două metode de învățare centrate pe elev, având în vedere: 
- descrierea organizării activității; 
- argumentarea alegerii metodei didactice pentru fiecare activitate; 
- exemplificarea modului de formare a rezultatelor învățării prin utilizarea acestor metode. 
c. menționați mijloacele de învățământ utilizate pentru fiecare metodă aleasă anterior și 

argumentați alegerea lor. 
 


