
Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului  
Domeniul: Agricultură/Creșterea animalelor 
Clasa: a XII-a 

Pagina 1 din 3 

Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2020 
 

Probă scrisă 
Profilul: Resurse naturale și protecția mediului 
Domeniul: Agricultură/Creșterea animalelor 
Clasa: a XII-a 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I            (20 de  puncte) 
I.A. 10 puncte  
Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare 
răspunsului corect:                 
 

1. Instrumentarul chirurgical utilizat în hemostază este: 
a) pensa anatomică și chirurgicală; 
b) lingura Wolkmann ; 
c) reneta ;   
d) pensa hemostatică. 

 

2. Din instrumentarul  cu întrebuințări speciale face parte : 
a) speculum bucal; 
b) sonde butonate; 
c) depărtătoare; 
d) aparat de perfuzie. 

 

3. Avortul nespecific evoluează obișnuit : 
a) enzootic; 
b) sporadic ; 
c) epizootic; 
d) cronic. 

 

4. Putrefacția fătului este produsă de : 
a) floră  bacteriană ; 
b) plăgi uterine; 
c) pierderea fătului ; 
d) histerotomie. 

 

5. Paraplegia antepartum reprezintă  : 
a) imposibilitatea fătării; 
b) incapacitatea femelei de a se ridica de trenul posterior ; 
c) aşezare transversală a fătului ; 
d) răsfrângerea peteților vaginali între buzele vulvei . 

 

6. Acul Hagedorn intră în categoria  : 
a) instrumente cu întrebuințări speciale ; 
b)  instrumente pentru puncții și drenaj; 
c) instrumente pentru sutură ; 
d) instrumente pentru secțiuni liniare și hemostază .  

 

7. Listele de inventariere se semnează de către comisia de inventariere: 
a) pe ultima filă; 
b) pe prima şi pe ultima filă;  
c) filă cu filă; 
d) nu se semnează. 
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8. Rezultatul final al inventarierii se scrie în: 
a) procesul verbal; 
b) bilanţul contabil; 
c) registrul inventar completat anual într-un singur exemplar; 
d) semestrial. 

 
9. Decizia de imputare se arhivează (un exemplar) la: 

a) secretariat; 
b) compartimentul financiar-contabil; 
c) la magazie; 
d) nu se arhivează. 

 
10. Din instrumentele pentru hemostază face parte : 

a) aparatul de perfuzie; 
b) garoul; 
c) drenul de cauciuc; 
d) reneta. 

 
I.B. 6 puncte 
Transcrieţi, pe foaia de concurs, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A 

dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals.  

                                                                                    

1. Lingura Wolkmann, cuțitul Bus, dalta, termocauterul  sunt instrumente chirurgicale pentru 

distrugerea și îndepărtarea țesuturilor.  

2. Inventarierea se finalizează cu stabilirea și înregistrarea în contabilitate a diferențelor constatate. 

3. Inventarierea se face de către contabilul șef. 

4. Una din funcţiile inventarierii este de calcul și evidență a stocurilor, consumurilor și a vânzărilor. 

5. Imposibilitatea femelei de a se ridica de trenul posterior înainte de fătare se întâlnește în 

paraplegia antepartum. 

6. Injecțiile sunt manopere obstetricale. 

 
I.C. 4 puncte  
În coloana A sunt   indicate tipuri de injecții , iar în coloana B- locul de elecție. Scrieţi, pe foaia de 
concurs, asocierile corespunzătoare.  
 
                                              

A. Tipuri de injecții B.  Locul de elecție 
1. Injecții intravenoase 

 
a. în cord 

2. Injecții intraperitoneale 
 

b. în mușchi 

3. Injecții subcutanate 
 

c. în venă 

4. Injecții intramusculare 
 

d. în peritoneu 

 e. subpiele 
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SUBIECTUL al II-lea          (30  de puncte) 
II.A. 10 puncte 

Completați, pe foaia de concurs,  spațiile libere cu termenii corecți.                    

a. Avortul  reprezintă legătura dintre ...(1)..și ... (2).. înainte de momentul parturiției. 

b. Modificările fătului mort sunt reprezentate de: mumifiere,   ...(3)… și ..(4)... .  

c. Pentru secționarea țesuturilor moi, ...(5).., mușchi și tendoane se folosește ...(6)... curb cu deget 

(Gerlach). 

d. Mumifierea fătului are loc în condiții de …(7)..., dacă după moartea  fătului gâtul uterin se 

menține …(8)…  

e. Instrumentarul pentru incizie și ...(9).. este  reprezentat de bisturiu și ..(10).. chirurgicale. 

  

II.B. 20 de puncte  

Răspundeți la următoarele cerințe:          

a. Precizați  etapele curățirii instrumentarului chirurgical.                  6 puncte 

b. Enumerați instrumentele pentru protecția țesuturilor.         2 puncte 

c. Enumerați pagubele produse de avort și clasificați avorturile.                 12 puncte  

 

SUBIECTUL al III-lea     (40 de puncte) 
III.A. Alcătuiţi un eseu cu titlul „Prolapsul Vaginal ”, după următoarea structură de idei:                                                                                                                                                       

a. definiție și etiologie;         

b. simptome;            

c. tratament.            

                                               
 
 
 

 


