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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 20 aprilie 2017 

 
Probă scrisă 

ESTETICĂ ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC 
Profesori 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Model 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 
1. 15 puncte 
a. 6 puncte 
Pentru enumerarea corectă şi completă a formaţiunilor anatomice responsabile de sensibilitatea 
tactilă se acordă câte 2 puncte. 3x2p=6 puncte 
b. 6 puncte 
2 puncte 
Pentru precizarea corectă a tipului de sensibilitate asigurat de corpusculii Krause şi corpusculii 
Ruffini se acordă 2 puncte. 
4 puncte 
Pentru precizare corectă a specializării corpusculilor Krause şi corpusculilor Ruffini se acordă câte 
2 puncte. 2x2p=4 puncte 
c. 3 de puncte 
Pentru numirea corectă a corpusculilor responsabili de sensibilitatea la presiune se acordă 3 
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
 
2. 15 puncte 
a. 2 puncte 
Pentru numirea corectă a efectorilor imunităţii umorale se acordă 2 puncte; pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
b. 2 puncte 
- vaccinare. 
Pentru precizare corectă a modului în care se obţine imunitatea activă artificială se acordă 2 
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
c. 4 puncte 
Pentru clasificarea corectă a imunităţii pasive se acordă câte 4 puncte. 2x2p= 4 puncte 
d. 7 puncte 
Pentru precizarea corectă şi completă a modului în care se obţine imunitatea pasivă naturală se 
acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte; pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
Pentru precizarea corectă şi completă a modului în care se obţine imunitatea pasivă artificială se 
acordă 3 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct; pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
 
3. 30 de puncte 
a. 4 puncte   Precizarea categoriei de tunsori : 
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Pentru precizarea corectă a categoriei de tunsori, se acordă 4 puncte; pentru răspuns incorect sau 
lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
b. 26 de puncte  Tehnica de lucru 
Pentru descrierea corectă şi completă a trasării cărărilor despărţitoare, se acordă 2 puncte; pentru 
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru descrierea corectă şi completă a tunderii şuviţei de 2 cm de la ceafă, se acordă 2 puncte; 
pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru descrierea corectă şi completă a tunderii şuviţei paralele cu linia unghiului, se acordă 2 
puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru descrierea corectă şi completă a tunderii şuviţelor de păr de la spate, se acordă 2 puncte; 
pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru descrierea corectă şi completă a tunderii şuviţelor din creştet, se acordă 1 punct; pentru 
răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru precizarea corectă a modului în care se tunde părul în partea cealaltă a cărarii, se acordă 1 
punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru precizarea realizării controlului celor doua porţiuni tunse la spatele capului, se acordă 1 
punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru precizarea corectă a modului de împărţire a părului din faţă, se acordă 2 puncte; pentru 
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru descrierea corectă şi completă a tehnicii de tundere a părului din faţă, se acordă 5 puncte; 
pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru descrierea corectă şi completă a tehnicii de tundere a părului din părţile laterale, se acordă 
6 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte; pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru precizarea realizării controlului tunsorii, se acordă 2 puncte; pentru răspuns parţial corect 
sau incomplet, se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a. 4 puncte 
Pentru precizarea oricăror două caracteristici se acordă câte 2 puncte.        2x2p=4 puncte 
b. 4 puncte 
Pentru enumerarea oricăror două avantaje ale metodei se acordă câte 1 punct. 2x1p=2 puncte 
Pentru enumerarea oricăror două dezavantaje ale metodei se acordă câte 1 punct.  

          2x1p=2 puncte 
c. 12 puncte 
Pentru descrierea unei forme de organizare a activităţii didactice se acordă 8 puncte. Pentru  
descriere schematică se acordǎ 4 puncte.  
Pentru integrarea a două mijloace se acordă câte 2 puncte.      2x2p=4 puncte 
Pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
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d. 8 puncte 
Pentru caracterizarea relaţiei profesor-elev în contextul utilizării acestei metode se acordă 4 
puncte. Pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
Pentru caracterizarea relaţiei elev-elev în contextul utilizării acestei metode se acordă 4 puncte. 
Pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
2 puncte se acordă pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei/limbajului de specialitate. 
 
 


