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Probă scris ă 
MEDICINĂ GENERALĂ 

(Profesori) 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

VARIANTA 1 
 

• 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.  Stadializarea clinică a bolii;                                                                                              2 puncte                                             
     1 punct  pentru raspuns corect dar incomplet 
b.  – câte 1 punct  pentru stabilirea diagnosticului diferențial pentru  oricare patru afec țiuni ; 
            4 x 1 punct  =  4 puncte  
c.  Principiile de tratament curativ;          4 puncte 
     2 puncte  pentru raspuns corect dar incomplet 
        
           2.    Preciza ți:   (10 puncte) 
a. Definiția insuficienței respiratorii cronice;                                                                          3 puncte 
     2 puncte pentru răspuns corect dar incomplet 
b. Clasificarea clinică a IRC, după etapa respirației pulmonare afectate;       3 puncte  
      1 punct  pentru răspuns corect dar incomplet  
c. Tratamentul medicamentos administrat în (IRC);                     4 puncte  
      2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet  
      

3.  (10 puncte) 
a. Definirea cancerului bronhopulmonar;                                                                            3 puncte  
      2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 
b. Descrierea simptomatologiei de debut a acestuia;                                                          4 puncte 
      2 puncte , pentru raspuns corect dar incomplet  
c. - câte 1 punct  pentru enumerarea fiecăreia dintre cele trei semne  radiologice  

                                                                                                   3 x 1 punct = 3 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 

1. (15 puncte) 
a.  Diagnostic diferențial între angina stabilă și cea instabilă;                                             10 punc te 
     5 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet  
b.  Caracterul durerii în infarctul miocardic acut, (diagnostic pozitiv);                                  5 puncte  
     3 puncte  pentru raspuns corect dar incomplet  
 

2.  (15 puncte) 
a. Definiția sindromului anemic;                                                                                         5 puncte  

 3 puncte  pentru raspuns corect dar incomplet  
 b.   Diagnosticul diferențial dintre anemia feriprivă și anemia megaloblastică;                  10 puncte  
      5 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 
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III.1.    (14 puncte) 
   - menţionarea temei din programa de specialitate;                                                            2 puncte 
   - câte 1 punct  pentru menționarea oricăror două metode  didactice  de învățământ;    
                                                                                                                            2x1punct= 2 puncte 
a. - câte 1 punct  pentru precizarea oricarei etape a lecţiei în care poat fi integrate fiecare dintre  
    cele două metode  de învăţământ menționate;                                            2x1punct=2 puncte  
b. - câte 2 puncte  pentru  menționarea  oricărei forme de organizare a activităţii didactice pentru  
    fiecare dintre cele două metode  menționate;                                              2x2puncte= 4 puncte 
    - câte 1 punct  pentru  menționarea  corectă dar incompletă a oricărei forme de organizare a  
    activităţii didactice pentru fiecare dintre cele două metode  mențiomate; (2x1punct= 2 puncte) 
c. - câte 2 puncte  pentru prezentarea oricărei modalități de valorizare a muncii elevului în cadrul     
    lecţiei pentru fiecare dintre cele două metode  menționate;                           2x2punct= 4 puncte 
    - câte 1 punct  pentru prezentarea corectă dar incompletă, a oricărei modalități de valorizare a  
    muncii elevului în cadrul lecţiei pentru fiecare dintre cele două metode  menționate;                                
    (2x1punct= 2 puncte) 
 
III.2.    (16 puncte) 
    - câte 2 puncte  pentru proiectarea oricăror doi itemi  cu alegere multiplă;  2x2puncte= 4 puncte 
    - câte 1 punct  pentru proiectarea corectă dar incompletă a oricăror doi itemi  cu alegere   
     multiplă;( 2x1punct= 2 puncte) 
    - câte 1 punct  pentru elaborarea  detaliată a răspunsului corespunzător pentru fiecare dintre cei       
    doi itemi  cu alegere multiplă proiectați;                                                          2x1punct= 2 puncte  
    - câte 2 puncte  pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în    
    elaborarea fiecăruia dintre cei doi itemi cu alegere multiplă proiectați;        2x2puncte= 4 puncte  
 
    - proiectarea unui item de tip rezolvare de probleme;                            2 puncte  
    - elaborarea detaliată a răspunsului corespunzător al itemului proiectat;                          2 puncte  
    - corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea itemului de tip  
    rezolvare de problemă.           2 puncte  

 
 


