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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

18 iulie 2013 
Probă scrisă 

Medicina veterinară  
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

 
• 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 

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

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

a. Definiție:                                                                                                                  10 puncte 
 
Prin colică la cal se înțelege manifestarea clinică a unei dureri, de obicei abdominală, 
manifestată prin neliniște, agitație, autoascultație, culcări și ridicări frecvente, adoptarea 
unor atitudini nefiziologice în stațiune și în mers, transpirații 
 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 10 puncte, pentru răspuns parțial complet se 
acordă 5 puncte. 
 

b. Tablou clinic                                                                                                            20 puncte 
- Colici adevărate                                                                                                                1 p 
- Colici false                                                                                                                        1 p 
 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. 
 
- Intensitatea colicilor poate fi variată, nu numai în funcție de boala care o determină, ci 
chiar de la individ la individ, clasificându-se în colici ușoare, grave, dramatice                  4 p                                                                                
 
Pentru  răspuns corect  și complet se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parțial corect și 
complet se acordă 2 puncte. 
  
Colicile  ușoare se  manifestă prin:                                                                                     5 p 
- neliniște, scurmat cu membrele anterioare,   lovirea abdomenului cu unul din membrele 
pelvine, autoascultația, încercări de urinare și defecare,mers cu  membrele  semiflexate                                                                                                        
 
Pentru oricare 5 manifestări precizate corect se acordă câte 1 punct.      (5x1p= 5 puncte) 

 
             Colicile grave se manifestă prin:                                                                                        5 p 
            - tendință de culcare, adoptarea mai frecventă a decubitului   sternoabdonimal urmat de 
            ridicarea mai mult sau mai puțin grăbită  sau de adoptarea unor atitudini nefiziologice, 
            decubit dorsal, rostogolire, poziția în genunchi, sau a cîinelui șezând, perioade de liniște.          
 
            Pentru oricare 5 manifestări precizate corect se acordă câte 1 punct.   (5x1 p= 5 puncte) 
 
             Colicile foarte grave se manifestă prin:                                                                              4 p 
            -agitație extremă, trântirea animalului de la înălțimea picioarelor, pierderea instinctului de 
            conservare, pauza dintre manifestări este scurtă, transpirații abundente. 
           Pentru oricare 4 manifestări precizate corect se acordă 1 punct.( 4x1=4puncte) 
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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 3p) 
- clasificare       5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- ideal        5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- scop        5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- obiective       5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- proceduri de operaționalizare               5 puncte (răspuns parțial 3p) 

 


