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Alegeţi răspunsul corect în ceea ce priveşte banda de butoane a programului
Microsoft Word (ribbon):
a. Instrumentele de lucru sunt organizate în grupuri logice numite tab-uri
b. Se află în partea de jos a ferestrei aplicaţiei
c. Nu se poate minimiza pentru a mări spaţiul de lucru

a
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Ce forma au referinţele relative (in cadrul programului Microsoft Excel)?
a. $A$1; $A$1:$C$7
b. A l, A1:C7
c. $A1 sau A$1
Ce forma au referinţele mixte (in cadrul programului Microsoft Excel)?
a. $A$1; $A$1:$C$7
b. A l, A1:C7
c. $A1 sau A$1
«
Ce forma au referinţele absolute (in cadrul programului Microsoft Excel)?
a. $A$1; $A$1:$C$7
b. A l, A1:C7
c. $A1 sau A$1
Cum se defineşte o celula (in cadrul programului Microsoft Excel)?
a. Prin referinţele ei
b. Prin numele foii din care face parte
c. Prin numele mapei din care face parte
Următoarele date din foaia de observaţie clinică generală fac parte din Setul
minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue
a. Diagnosticul la internare
b. Diagnosticul principal la externare
'>ţ
c. Diagnosticele secundare la externare
d. Diagnosticul la 72 ore de la internare
Cum se realizează divizarea celulelor unui tabel în cadrul aplicaţiei Microsoft
Word?
a. Se selectează celula/celulele ce trebuie divizate şi, din meniul TABLE, se alege
comanda SPLIT CELLS
b. Se selectează celula/celulele ce trebuie divizate şi, din meniul TABLE, se alege
comanda MERGE CELLS
c. Meniul FORMAT, comanda FONT
Pentru perioada în care un pacient are deschisă o fişă ^le spitalizare de zi - pe
parcursul unei singure zile sau pe parcursul mai multor zile, pacientul:
a. poate beneficia şi de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate altele
decât cele necesare acordării serviciilor medicale din spitalizare de zi, cu
respectarea condiţiilor de acordare a serviciilor medicale în ambulatoriu
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b. nu poate beneficia şi de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate altele
decât cele necesare acordării serviciilor medicale din spitalizare de zi, cu
respectarea condiţiilor de acordare a serviciilor medicale în ambulatoriu
Următoarele afirmaţii despre Microsoft Excel sunt false, cu excepţia:
a. Valorile din celule pot fi introduse manual, sau pot fi rezultateîn urma evaluării
unor formule
b. Prezenţa unei formule într-o celulă este identificată de caracterul & la
începutul acesteia
c. Rândurile sunt identificate prin litere (A, B, C...), iar coloanele prin cifre (1, 2,
3...)
Butonul Change Case (Aa) din tab-ul Home a programului Word prezintă
următoarele opţiuni. Alegeţi afirmaţiile false.
1 -sentence case transformă literele mari în litere mici şi invers
2 - lowercase afişează tot textul unui paragraf cu litere mici
3 - uppercase afişează tot textul unui paragraf cu litere mari
4 - capitalize each word transformă prima literă a fiecărui cuvânt în literă mare
5 - toggle case = transformă doar prima literă a unui paragraf în majusculă
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Alegeţi răspunsul corect:
a. Afirmaţiile 1 şi 4 sunt false
b. Afirmaţiile 4 şi 5 sunt false
c. Afirmaţiile 1 şi 5 sunt false
27

Următoarele afirmaţii despre nivelul fizic de organizare al reţelelor de
calculatoare sunt adevărate, cu excepţia:
a. La nivel fizic, unitatea de organizare a datelor este semnalul
b. Rolul fundamental al nivelului fizic este de a transforma semnalul în biţi
c. Biţii pot fi transmişi prin canale de comunicaţie cu ajutorul semnalelor

a
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Următoarele afirmaţii despre macrou (macro) în Microsoft Excel sunt adevărate,
cu excepţia:
a. Macroul reprezintă o succesiune de comenzi şi instrucţiuni ce au scopul de a
automatiza procese şi sarcini
b. Formatul xlsm conţine macrouri
c. Litera x din extensia xlsm semnifică faptul că documentul conţine macrouri

c
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Alegeţi răspunsul corect. 0 adresă IP:
i f
a. Este un şir de 32 de biţi
b. Identifică două lucruri: o reţea şi o staţie în cadrul acelei reţele
c. Ambele variante de mai sus sunt corecte

c
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Alegeţi răspunsul corect. în Microsoft Word, Hyphenatqm Options se referă la:
a. Opţiuni de adăugare a link-urilor
b. Opţiuni de despărţire în silabe a cuvintelor
c. Opţiuni de transformare a literelor mici în litere mari
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Alegeţi afirmaţia adevărată. în Microsoft Excel:
a. Dreptunghiul format la intersecţia dintre celulă şi coloană se numeşte rând
b. Dreptunghiul format la intersecţia dintre coloană şi rând se numeşte celulă
c. Dreptunghiul format la intersecţia dintre rând şi celulă se numeşte coloană
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Durata medie de spitalizare pe spital
a. Om zile spitalizare/(Bolnavi aflaţi la începutul perioadei + Bolnavi intrati in
cursul perioadei + Bolnavi transferaţi in cursul perioadei din alte secţii)
b. Om zile spitalizare/(Bolnavi aflaţi la începutul perioadei + Bolnavi intrati in
cursul perioadei)
MAC înseamnă:
a. Media Access Control
b. Modified Access Control
c. Multiple Access Control
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Tipurile de îngrijiri in regim de spitalizare continua conform Ord.1782/576/2006
sunt:
a) îngrijiri acute
b) îngrijiri comice
c) îngrijiri acute si cronice sau de recuperare
Următoarele afirmaţii despre fibra optică sunt adevărate, cu excepţia:
a. Este cel mai vechi mediu de transmisie
**
b. Are numeroase avantaje faţă de cablurile din cupru
c. Principalele dezavantaje sunt costul şi dificultatea manevrării şi instalării

c

Programul Microsoft Word oferă mai multe moduri de vizualizare a unui
document prin intermediul tab-ului View (Vizualizare). Selectaţi afirmaţiile
corecte din lista de mai jos.
1 - Prinţ Layout (aspect pagină imprimată) = afişează întreaga pagină, inclusiv
marginile şi tot conţinutul stocat (text, imagini, tabele, grafice)
2 - Web Layout (aspect pagină web) = afişează documentul în format pagină web
3 - Draft (ciornă) = prezintă avantajul editării rapide a textului (obiectele,
imaginile, anteturile şi subsolurile sunt afişate şi în acest mod)

a

a

Alegeţi răspunsul corect:
a. Afirmaţiile 1 şi 2 sunt corecte
b. Afirmaţiile 1 şi 3 sunt corecte
c. Afirmaţiile 1, 2 şi 3 sunt corecte
1
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SMDP inseamna:
/
a. Set minim de date la nivel de pacient
b. Set minim de date paraclinice
c. Studiu de monitorizare
d. Standard minim de date
e. Set minim de diagnostice si proceduri
Următoarele afirmaţii despre semnale sunt false, cu excepţia:
a. Un semnal este un fenoment fizic nemăsurabil, ce variază în spaţiu şi/sau timp

a

c

♦
b. Semnalele analogice, cel mai adesea, sunt cele folosite în tehnică şi au la bază
2 valori logice
c. Semnalele analogice variază continuu în timp şi nu au treceri bruşte de la o
valoare la alta
99

Organizarea şi clasificarea Unităţilor de primire a urgenţelor (UPU)
a) în municipiile reşedinţă de judeţ cu număr de locuitori sub 400.000, autorităţile
de sănătate publică vor asigura existenţa a cel puţin o UPU în cadrul spitalului
judeţean, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul ordin. în cazul în
care există în municipiul respectiv un spital judeţean sau regional de copii în
clădire separată, va fi asigurată funcţionarea, în cadrul spitalului respectiv, a unei
UPU sau CPU pediatrice în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
b) în municipiile reşedinţă de judeţ cu număr de locuitori sub 500.000, autorităţile
de sănătate publică vor asigura existenţa a cel puţin o UPU în cadrul spitalului
judeţean, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul ordin. în cazul în
care există în municipiul respectiv un spital judeţean sau regional de copii în
clădire separată, va fi asigurată funcţionarea, în cadrul spitalului respectiv, a unei
UPU sau CPU pediatrice în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
c) în municipiile reşedinţă de judeţ cu număr de locuitori sub 550.000, autorităţile
de sănătate publică vor asigura existenţa a cel puţin o UPU în cadrul spitalului
judeţean, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul ordin. în cazul în
care există în municipiul respectiv un spital judeţean sau regional de copii în
clădire separată, va fi asigurată funcţionarea, în cadrul spitalului respectiv, a unei
UPU sau CPU pediatrice în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
123 Care este termenul de valabilitate al cârdului naţional de sanatate:
a) 10 ani de la data emiterii
b) se prelungeşte, de la 5 la 7 ani, termenul de%alabilitate al cârdurilor naţionale
de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018
c) 5 ani de la data emiterii
100 Spitalele raportează in format electronic setul minim de date la nivel de pacient
in spitalizare continua SMDPC aferent pacienţilor externaţi, lunar la:
a) Ministerul Sanatatii
b) Casa Naţionala de Asigurări de Sanatate
c) Şcoala Naţionala de Sanatate Publica, Management si si Pefectionare in
Domeniul Sanitar.
122 In cadrul serviciilor medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru acelaşi
episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice se acordă:
a) maximum 3 consultaţii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului,
a
tratamentului şi a evoluţiei cazului
b) maximum 2 consultaţii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului,
a tratamentului şi a evoluţiei cazului
c) minim 3 consultaţii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a
tratamentului şi a evoluţiei cazului.
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Alegeţi afirmaţia adevărată. în Microsoft Excel, referinţa:
a. Este utilizată pentru a identifica o celulă
b. Este formată din litera coloanei şi cifra rândului celulei
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c. Ambele variante de mai sus sunt corecte
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Alegeţi răspunsul corect. în Microsoft Word, căutarea textului se realizează:
a. Utilizând panoul Navigation, deschis la apăsarea butonului Find din tab-ul
Home
b. Utilizând panoul Find, apăsând combinaţia de taste Ctrl+F
c. Ambele variante de mai sus sunt corecte

a

121

In cadrul serviciilor medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru situaţii de
urgenţă se acordă:
a) o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
constatată, pentru care s-a acordat, primul ajutor sau care a fost rezolvată la
nivelul cabinetului medical
b) o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
constatată, pentru care nu s-a acordat, primul ajutor sau care nu a fost rezolvată
la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0-18 ani pentru care se acordă
maximum 2 consultaţii.
Pentru perioada în care un pacient are deschisă o fişă de spitalizare de zi - pe
parcursul unei singure zile sau pe parcursul mai multor zile, pacientul:
a. poate beneficia şi de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate altele
decât cele necesare acordării serviciilor medicale din spitalizare de zi, cu
respectarea condiţiilor de acordare a serviciilor medicale în ambulatoriu
b. nu poate beneficia şi de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate altele
decât cele necesare acordării serviciilor medicale din spitalizare de zi, cu
respectarea condiţiilor de acordare a serviciilor medicale în ambulatoriu
în Microsoft Excel, pentru a lipi celule, se pot folosi următoarele opţiuni (Paste
Options). Alegeţi afirmaţiile corecte.
1 - Paste (Lipire) = lipeşte conţinutul celulelor, cu tot cu formatarea acestora
2 - Values (Valori) = lipeşte conţinutul celulelor, fără să păstreze formatarea
acestora
3 - Formatting (Formatare) = lipeşte doar formula celulelor, fără a păstra
formatarea acestora
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Alegeţi răspunsul corect:
a. 1 şi 2 sunt corecte
b. 1 şi 3 sunt corecte
c. 1, 2 şi 3 sunt corecte
55

Dacă în celula A l se află valoarea 5, iar în celula A2 se alfă valoarea 3, expresia
corectă ce va calcula suma valorilor din cele 2 celule, într-o celulă nouă, va fi:
a. (A1+A2)
b. =(A1+A2)
c. $A1+$A2
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La spitalizare de zi vizita durează maximum:
a. 10 ore pe zi
b. 12 ore pe zi
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c. 14 ore pe zi
Alegeţi răspunsul corect. Opţiunea dejipire Keep Text O n lyîn Microsoft Word:
a. Păstrează formatarea textului original
b. Elimină întreaga formatare iniţială a textului
c. Nu permite copierea textului respectiv
Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare
în regim de spitalizare continuă sunt:
'
a. severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient
b. predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului
c. nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice
d. epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de
asistenţă medicală
e. cererea pacientului
Următoarele afirmaţii sunt false, cu excepţia:
a. Mediul coaxial este unul digital
b. Mediul torsadat este unul digital
c. Ambele variante de mai sus sunt false
Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază asiguraţii sunt:
a. servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin
spitalizare continuă
b. spitalizare de zi
c. spitalizare de o zi
Decontarea lunară în limita sumei contractate spitalizare de zi, se face în funcţie
de:
a. total număr de cazuri/servicii realizate
b. numărul de cazuri/servicii raportate şi validate
c. tariful negociat pe serviciu/caz rezolvat
Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare continuă, acordate în
regim de spitalizare de zi sunt:
a. spitalizarea de zi ce are o durată de maxim 12 ore/vizită (zi)
b. spitalizarea de o zi
Cum se realizează unirea celulelor unui tabel în cadrul aplicaţiei Microsoft Word?
a. Se selectează celulele ce trebuie unite şi, din meniul TABLE, se alege comanda
SELECT
b. Se selectează celulele ce trebuie unite şi, din meniul TABLE, se alege comanda
CONVERT
c. Se selectează celulele ce trebuie unite şi, din meniul TABLE, se alege comanda
1 MERGE CELLS
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