
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

Pagina 1 din 1 
Probă scrisă la MEDICINĂ GENERALĂ (Profesori) Model 

 

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
20 aprilie 2017 

 
Probă scrisă 

MEDICINĂ GENERALĂ (Profesori) 
 

Model 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I             (60 de puncte) 

1. În evoluția infarctului miocardic se deosebesc mai multe perioade: prodromală, de debut, 
de stare și de convalescență. Definiți infarctul miocardic.     4 puncte 

2. Două forme particulare de anemii, relativ frecvente în populație, sunt anemia feriprivă și 
cea megaloblastică. Enumerați patru caracteristici ale sindromului anemic de tip feripriv.  
            4 puncte 

3. Bronșita cronică este un sindrom clinic caracterizat prin tuse, însoțită de creșterea 
secrețiilor bronșice. Prezentați cele două tipuri de bronșită cronică, în funcție de criteriul 
afectării funcției ventilatorii.            4 puncte 

4. Diabetul zaharat este o boală care a căpătat amploare în secolul XXI. Stabiliți criteriile de 
diagnostic diferențial între diabetul zaharat și cel insipid.               14 puncte 

5. Angina pectorală este expresia unei insuficiențe coronariene acute. Indicați tratamentul 
prompt în cazul crizei anginoase.           4 puncte 

6. În funcție de etiologie, se deosebesc două forme de hipertensiune arterială (HTA): HTA 
esențială și HTA simptomatică. Definiți, conform Organizației Mondiale a Sănătății, 
hipertensiunea arterială.         4 puncte 

7. Prognosticul anginei pectorale este nefavorabil în cazurile cu ereditate încărcată, infarct în 
antecedente sau diabet zaharat. Caracterizați starea de rău anginoasă.   4 puncte 

8. Două forme particulare de anemii, relativ frecvente în populație, sunt anemia feriprivă și 
cea megaloblastică. Precizați trei caracteristici comune și un element de particularitate 
pentru cele două tipuri de sindroame anemice.        4 puncte 

9. Astmul bronșic este o boală caracterizată prin reducerea generalizată, variabilă și 
reversibilă a calibrului bronhiilor. Descrieți astmul bronșic extrinsec comparativ cu cel 
intrinsec.                               14 puncte 

10. Pancreatita acută hemoragică este cea mai mare dramă a pancreasului, provocată de 
leziuni edematoase, hemoragice și necrotice, care poate surveni în afara oricărui proces 
inflamator. Indicați diagnosticul clinic al acestei boli de o severitate covârșitoare.  4 puncte 

 
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
Pentru o temă, la alegere, din programa de examen, se cere: 
II.1.  Formularea a trei obiective operaţionale precizând: comportamentul observabil, condiţiile de 
realizare / demonstrare a comportamentului şi criteriul de reuşită.               9 puncte 
II.2.  Elaboraţi, pentru  tema şi obiectivele alese:               21 puncte 
a.   o probă de evaluare cu trei itemi diferiţi pentru fiecare obiectiv; 
b. baremul de corectare al probei de evaluare (răspunsul corect pentru fiecare cerinţă şi 
distribuirea punctajului de 100 de puncte, dintre care 10 puncte se acordă din oficiu). 
 
 


