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• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului 

maxim corespunzător.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parțiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 

1. Astmul cardiac (1p), dispneea faringiană (1p), bronșita astmatiformă (1p), dispneea 
nevrotică (1p)            4x1p=4puncte 

2. Angor spontan (1p) + descriere (1p), angor de decubit (1p) + descriere (1p), angor intricat 
(1p) + descriere (1p), starea de rău anginoasă (1p) + descriere (1p)                        8puncte 

3. Def: etapa finală a bolilor renale bilaterale, în special a: glomerulonefritelor cronice, 
nefrozelor și pielonefritelor cronice, HTA maligne, obstrucțiilor căilor urinare            3puncte 

4. A) definirea noțiunii de hemostază (3p); A) pansament compresiv (descrierea metodei – 
4p); B) forcipresură/pensarea vasului (descrierea metodei – 4p)              11puncte 

5. a) complex = operația Halstedt (1p); b) mamectomia simplă (1p); c) terapie iradiantă (1p); 
d) citostatice (1p)            4puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 

1. 15 puncte 
a. 7 puncte 

- câte 1 punct pentru fiecare particularitate menţionată  (2x1p=2 puncte) 

- 5 puncte pentru menţionarea etapelor de rezolvare     

b. 8 puncte 
- 3 puncte pentru corelarea elementelor de proiectare menţionate 

- 5 puncte pentru prezentarea scenariului didactic 
2. 15 puncte 

- câte 5 puncte pentru proiectarea fiecărei fişe parţiale corespunzătoare 
comportamentelor menţionate                           (3x5p=15 puncte) 
      

SUBIECTUL al III-lea                                      ( 30 de puncte) 
- conceptul de finalități ale educației          5 puncte (răspuns parțial corect) 
- clasificare             5 puncte (răspuns parțial corect) 
- ideal              5 puncte (răspuns parțial corect) 
- scop              5 puncte (răspuns parțial corect) 
- obiective             5 puncte (răspuns parțial corect) 
- proceduri de operaționalizare           5 puncte (răspuns parțial corect) 


