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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
20 aprilie 2017 

 
Probă scrisă 

ESTETICĂ ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC 
Maiștri instructori 

 
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. 16 puncte 
a. 6 puncte 
Pentru fiecare strat anatomic numit corect se acordă câte 2 puncte.   3x2p= 6 puncte 
 
b. 6 puncte Anexele pielii: 
Pentru precizarea corectă a grupei de anexe cornoase şi a fiecarei anexe din această grupă, se 
acordă câte 1 punct.          3x1p=3 puncte  
 
Pentru precizarea corectă a grupei de anexe glandular şi a fiecarei anexe din această grupă, se 
acordă câte 1 punct.          3x1p=3 puncte  
 
c. 4 puncte 
Pentru precizare corectă a pigmentului natural al pielii, se acordă 2 puncte; pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 
Pentru precizare corectă a stratului în care este produs pigmentul pielii, se acordă 2 puncte; 
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 
2. 14 puncte 
a. 4 puncte  
Pentru definirea corectă şi completă a piodermitelor, se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial 
corect sau incomplet, se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
b. 2 puncte  
Pentru precizarea corectă a regiunii afectate de perionixis, se acordă 2 puncte; pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
c. 8 puncte 
Pentru descrierea corectă şi completă a manifestărilor perionixisului, 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 zonelor afectate la debutul afecţiunii şi a modului în care 
se poate extinde, se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
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3. 30 de puncte 
- 4 puncte 
Pentru explicarea corectă şi completă a modului de realizare a testului de toleranţă, se acordă 4  
puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
- 4 puncte 
Pentru precizarea oricăror doi factori, se acordă câte 2 puncte.   2x2p= 4 puncte 
- 2 puncte  
Pentru precizarea fiecărei operaţii prealabile, se acordă câte 1 punct  2x1p= 2 puncte 
- 6 puncte 
Pentru precizarea corectă a alegerii vopselei pentru părul cu până la 30% fire albe, se acordă 2  
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru precizarea corectă a alegerii vopselei pentru părul cu 30%-70% fire albe, se acordă 2  
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
Pentru precizarea corectă a alegerii vopselei pentru părul cu peste 70% fire albe, se acordă 2  
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
-2 puncte 
Pentru precizarea corectă a proporţiei în care vopseau se amestecă cu oxidantul, se acordă 2  
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.  
- 12 puncte 
Pentru precizarea corectă a porţiunilor pe care se începe aplicarea vopselei în cazul părului cărunt, 
al celui cu şuviţe şi al celui cu o culoare uniformă, se acordă 4  puncte; pentru răspuns parţial 
corect sau incomplet, se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.  
 
Pentru descrierea corectă şi completă a modului în care se aplică vopseaua pe păr, 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 a timpului de aplicare a vopselei în vederea obţinerii unei culori 
uniforme, se acordă 2  puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.  
 
Pentru precizarea corectă a momentului spălării părului, se acordă 2  puncte; 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. 8 puncte 
Pentru enumerarea oricăror două avantaje ale metodei se acordă câte 2 puncte. 2x2p=4 puncte 
Pentru enumerarea oricăror două dezavantaje ale metodei se acordă câte 2 puncte.  

          2x2p=4 puncte 
c. 8 puncte 
Pentru integrarea a două mijloace de învățământ în procesul de predare – învățare se acordă câte 
4 puncte.           2x4p=8 puncte 
Pentru  răspuns incomplet sau parțial corect se acordă câte 2 puncte.    2x2p=4 puncte 
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. 
 
 


