
 
 

DIPLOMA EUROPEANĂ DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ 
 

EXAMENUL PARTEA I 
 

INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI 
 

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE A FACE VREUN SEMN PE FOAIA 
DVS DE RĂSPUNS. FOILE DE RĂSPUNS SUNT PROIECTATE PENTRU A PUTEA FI CITITE DE 

COMPUTER. FOLOSIŢI UN CREION HB. DACĂ FACEŢI VREO GREŞEALĂ, FOLOSIŢI O 
RADIERĂ PENTRU A O ŞTERGE. NU FOLOSIŢI STILOU SAU PIX. NU ÎMPĂTURIŢI SAU ÎNDOIŢI 

FOAIA DE RĂSPUNSURI. 
 

Acest test constă în 60 de întrebări cu răspuns multiplu la alegere, în formă de broşură cu o FOAIE 
DE RĂSPUNS separată. 
Fiecare întrebare are cinci răspunsuri posibile : A, B, C, D şi E. Fiecare variantă de răspuns poate fi 
adevărată sau falsă. Este posibil ca toate cele cinci răspunsuri, din orice întrebare, să fie adevărate, 
toate cinci - false, sau orice altă combinaţie intermediară. 
Pentru fiecare răspuns trebuie să hotărâți dacă este adevărat sau fals, marcând decizia Dvs. cu o bifă 
sau cruciuliță în dreptul lui în BROȘURA CU ÎNTREBĂRI.   

 
EXEMPLU: 

1. Tiopental: A. este un oxibarbituric 

B. este derivat din pentobarbital 

     C. este solubil în apă  

D. poate cauza depresie miocardică  

   E. este contraindicat la pacienţii care suferă de porfirie acută 

intermitentă 
 
Atunci când sunteţi mulţumit de deciziile Dvs. transferaţi şi înregistraţi răspunsurile Dvs., marcându-le  
pe FOAIA DE RĂSPUNS. În dreptul numărului fiecărei întrebări de pe FOAIA DE RĂSPUNS sunt  
cinci coloane marcate A, B, C, D şi E. În fiecare coloană sunt câte două cerculețe marcate “T” 
(TRUE/adevărat) şi “F” (FALSE/fals).  Dacă consideraţi că un răspuns este adevărat, colorați 
cerculețul marcat cu “T”; dacă dvs. credeţi că un răspuns este fals, colorați cerculețul marcat cu „F”. 
 
De exemplu, dacă ați decis că răspunsurile B, D şi E sunt  adevărate, iar răspunsurile A şi C sunt 
false pentru întrebarea propusă mai sus, trebuie să marcați aceasta colorând cerculețele 
corespunzătoare pe FOAIA DE RĂSPUNS, aşa cum se arată mai jos. 
 

     

        
 

 
Pentru fiecare răspuns corect se va acorda un punct pozitiv. PENTRU UN  RĂSPUNS INCORECT NU 
EXISTĂ NICI O PENALIZARE. Pentru un răspuns lăsat necompletat nu se va acorda nici o notă. 
CANDIDAŢII TREBUIE SĂ RĂSPUNDĂ LA TOATE ÎNTREBĂRILE.  
 
Pentru notarea Dvs. la acest examen se va ține cont doar de răspunsurile marcate pe FOAIA DE 
RĂSPUNS; notițele din BROȘURA CU ÎNTREBĂRI vor fi ignorate, aceastea fiind doar pentru uzul 
Dvs. personal. 
 
În colțul din stânga sus, pe FOAIA DE RĂSPUNS va fi notat numărul Dvs de candidat. Vă rugăm să 
verificaţi dacă este corect. 
 

ÎN CAZ DE NERESPECTARE A ACESTOR INSTRUCŢIUNI,  
CALCULATORUL POATE SĂ RESPINGĂ FOAIA DVS. DE RĂSPUNS. 


