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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
4 august 2016 

 
Probă scris ă 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ 
(Maiștri instructori) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
Varianta 3 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 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 elec ție ale injecției intravenoase; 
                                   4 x 1 punct = 4 puncte 
c. - câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru complica ții  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 colicii biliare             2 puncte 
    1 punct  pentru răspuns corect dar incomplet 
b. - câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru cauze  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 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de punc țe) 
 
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 func ţii  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 
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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 incomplet 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. câte 3 puncte pentru explicarea fiecăruia dintre cele două concepte date             2x3p=6 puncte  
2. câte 2 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a fiecăreia dintre cele două forme de 
educație 2x2p=4 puncte  
3. câte 2 puncte pentru enumerarea oricăror trei tipuri de curriculum                         3x2p=6 puncte 
4. - numirea oricărei forme/oricărui tip de evaluare a rezultatelor și a progreselor școlare 2 puncte 
    - explicarea formei/tipului de evaluare: explicare adecvată – 4p./ explicare parțială – 2p. 4 puncte 
5. - câte 1 punct pentru precizarea oricărui avantaj și a oricărui dezavantaj ale utilizării formei de 
organizare date 2x1p=2 puncte 
    - câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui avantaj și dezavantaj precizat: prezentare 
adecvată – 3p./ prezentare superficială – 1p. 2x3p=6 puncte  
 


