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• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
I.1. (10 puncte) 
 
a. definirea injecției intravenoase:          2 puncte 
    1 punct pentru răspuns corect dar incomplet 
b. câte 1 punct pentru numirea oricăror patru locuri de elecție ale injecției intravenoase: 
                        4 x 1 punct = 4 puncte 
c. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru complicații posibile ale injecției intravenoase: 
                                                                                                                         4 x 1 punct = 4 puncte 
I.2. (10 puncte) 
a. definirea sondajului duodenal:                                                                                          2 puncte 
    1 punct pentru răspuns corect dar incomplet 
b. câte 1 punct pentru precizarea oricăror patru scopuri ale sondajului duodenal: 
             4 x 1 punct = 4 puncte 
c. câte 1 punct pentru numirea oricăror patru accidente ale sondajului duodenal: 
             4 x 1 punct = 4 puncte 
I.3. (10 puncte) 
 
a. definirea pulsului:                        2 puncte 
    1 punct pentru răspuns parțial corect 
b. câte 1 punct pentru pentru descriere corectă a oricăror patru dintre factorii care influenţează 
pulsul:                 4 x 1 punct = 4 puncte 
c. câte 1 punct pentru enumerarea corectă a oricăror patru dintre situaţiile în care se 
înregistrează patologic tahicardia:         4 x 1 punct = 4 puncte  
 
 1.4. (15 puncte) 
 
a. definirea colicii biliare:                                                                                                       2 puncte 
    1 punct pentru răspuns corect dar incomplet 
b. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru dintre cauzele ale colicii biliare: 
                        4 x 1 punct = 4 puncte 
c. câte 1 punct pentru caracterizarea oricăror patru dintre semnele şi simptomele colicii 
biliare:                                                                                                              4 x 1 punct = 4 puncte 
 
d. câte 1 punct pentru precizarea oricăror cinci dintre  intervenţiile autonome si delegate ale 
asistentei medicale la pacientul cu colica biliară în spital:                                5 x 1 punct = 5 puncte 
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I.5. (15 puncte) 
  
a. definirea pneumoniei bacteriene:                    2 puncte 
    1 punct pentru răspuns parțial corect; 
b. câte 1 punct pentru enumerarea corectă a oricăror patru dintre circumstanţele de apariţie ale 
pneumoniei bacteriene:          4 x 1 punct = 4 puncte 
c. câte 1 punct pentru precizarea corectă a oricăror şase dintre manifestările de dependenţă ale 
pneumoniei pneumococice:           6 x 1 punct = 6 puncte 
d. câte 1 punct pentru  numirea corectă a oricăror trei dintre examenele paraclinice indicate ȋn 
pneumonia bacteriană acută:                                3 x 1 punct = 3 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
II.1. (16 puncte) 
 
a. definirea mijloacelor de invățământ:                                                                                  2 puncte 
    1 punct pentru răspuns corect dar incomplet. 
 
b. câte 2 puncte pentru menționarea oricăror trei funcţii specifice mijloacelor de învățământ: 
                                                                                                                       3 x 2 puncte = 6 puncte 
 
c. prezentarea modalităţilor de adaptare şi de integrare a mijloacelor de învăţământ pentru o temă 
din programa de specialitate la care se susține examenul:                                                   8 puncte 
    4 puncte pentru răspuns corect dar incomplet 

II.2. (14 puncte) 
 
a. definirea metodei proiectului:                                                                                            2 puncte 
    1 punct pentru răspuns corect dar incomplet 
 
b. câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror trei avantaje ale utilizării metodei proiectului: 
                                                                                                                       3 x 2 puncte = 6 puncte 
 
c. exemplificarea utilizării metodei proiectului pentru o temă din programa de specialitate la care se 
susține examenul:                                                                                                                 6 puncte 
    3 puncte pentru răspuns corect dar incomplete. 
 
 
 


