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Probă scrisă 
MEDICINĂ GENERALĂ (Profesori) 

 

BAREM DE EVALUARE *I DE NOTARE  
Model 

• 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) 

1. Definirea infarctului miocardic                                                                                   4 puncte 
2 puncte pentru răspuns corect dar incomplet 

2. - câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru caracteristici ale sindromului anemic de 
tip feripriv                                4 x 1 punct = 4 puncte 

3. - câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două tipuri de bronșită cronică, în 
funcție de criteriul afectării funcției ventilatorii     2x 2 puncte = 4 puncte 
- câte 1 punct prezentarea corectă dar incompletă a fiecăreia dintre cele două tipuri de 
bronșită cronică, în funcție de criteriul afectării funcției ventilatorii  
(2 x 1 puncte = 2 puncte) 

4. Stabilirea criteriilor de diagnostic diferențial între diabetul zaharat și cel insipid. 
                                                                                                                                     14 puncte 

7 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  
5.  Precizarea tratamentului prompt în cazul crizei anginoase                                     4 puncte 

2 puncte pentru răspuns corect dar incomplet 
6. Definirea hipertensiumii arteriale, conform Organizației Mondiale a Sănătății         4 puncte 

2 puncte pentru răspuns corect dar incomplet 
7.   Caracterizarea stării de rău anginoasă                                                                    4 puncte 

2 puncte pentru răspuns corect dar incomplet 
8.  câte 1 punct pentru precizarea oricăror  trei caracteristici comune ale anemiei feriprive și 
anemiei       megaloblastice.                                                                    3 x 1 punct = 3 puncte 

      1 punct pentru oricare element de particularitate pentru cele două tipuri de sindroame      
      anemice.                                                                                                             1 punct 
9. Descrierea astmului bronșic extrinsec comparativ cu cel intrinsec                         14 puncte 

7 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  
10. Precizarea diagnosticului clinic al pancreatitei acute hemoragice                           4 puncte  
     2 puncte pentru răspuns corect dar incomplet 

 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
II.1.   (9 puncte) 
- câte 3 puncte pentru formularea oricăror trei obiective formulate, distribuite astfel:         
                                                                                                                                  3x3 p= 9 puncte 

1 punct pentru precizarea comportamentului observabil; 
1 punct pentru precizarea condiţiilor de realizare/ demonstrare; 
1 punct pentru precizarea criteriului de reuşită. 

 
II.2. (21 puncte) 
a. - câte 1 punct pentru oricare dintre cei nouă itemi corect elaborați, raportați la fiecare dintre     
   cele trei obiective operaționale precizate;                                                             9x1p= 9 puncte 
b. - câte 1 punct pentru precizarea răspunsului corect pentru fiecare item;   9x1p=9 puncte 
    - distribuirea punctajului indicat în cadrul baremului de evaluare și notare.             3 puncte 


