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CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARA TE 
VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

17 iulie 2019 
 

Probă scris ă 
ESTETICĂ ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC 

MAIȘTRI INSTRUCTORI 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu  frac ţiuni de punct. Nu  punctaje intermediare, altele de cât cele precizate explicit în 

barem. 
•  10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a punctajului total 

ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 10 puncte 
a. 2 puncte pentru enumerarea straturilor pielii în ordinea dispunerii lor de la exterior spre interior  
b. 2 puncte pentru precizarea localizării keratinei tari  
c. 2 puncte pentru numirea pigmentului pielii  
d. 2 puncte pentru explicarea  rolurilor pigmentului pielii  
e. 2 puncte p entru precizarea  zonelor în care sunt foarte frecvente glandele sebacee 

 
2. 10 puncte 
a. 2 puncte pentru prezentarea  informațiilor pe care coaforul le culege în faza de întâmpinare și 
contact           
b. 3 puncte p entru explicarea  consecințelor uneia dintre greșelile ce pot surveni în faza de 
informare   
c. 3 puncte p entru explicarea  scopurilor utilizării materialelor demonstrative în faza de consiliere   
d. câte 1 punct  pentru precizarea oricăror două elemente de conținut ce fac parte din faza de 
încheiere și confirmare          2x1p=2 puncte  
 
3. 10 puncte 
a. 4 puncte pentru descrierea  pieptănării părului pentru eliminarea cărărilor după ce părul a fost 
uscat şi au fost scoase bigudiurile   
b. 4 puncte pentru descrierea  modului în care se realizează taparea unei şuviţe de păr   
c. 2 puncte p entru precizarea corectă a distanţei de la care se pulverizează pe păr lacul fixativ   
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a. 6 puncte : pregătirea locului de muncă și a pedichiuristului;  
b. 4 puncte:  explicarea examinării și pregătirii clientei 
c. 20 de puncte  - descrierea tehnicii de lucru:  
    - 4 puncte  curățarea pieliței și a șanțului periunghial   
    - 4 puncte  descrierea  scurtării unghiilor 
    - 4 puncte  descrierea  pilirii unghiilor   
    - 4 puncte  descrierea  dezinfectării unghiilor  
    - 4 puncte  descrierea  lăcuirii unghiilor  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două caracteristici ale metodelor clasice 
(tradiționale)  2x2p=4 puncte  
2. 6 puncte  pentru explicarea conceptului de proiectare a unităţii de învăţare 
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3. 20 de puncte 
a.  câte 2 puncte  pentru precizarea categoriei de clasificare în care se încadrează fiecare dintre 
cei doi itemi dați, astfel: A. item obiectiv; B. item semiobiectiv         2x2p=4 puncte 
- câte 2 puncte  pentru menționarea fiecăruia dintre cele două tipuri de itemi, astfel: A. item cu 
alegere multiplă; B. item de completare          2x2p=4 puncte 
b. câte 1 punct pentru menționarea  oricăror două avantaje pentru fiecare tip de item  

    2x1p+2x1p=4 puncte 
c. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două reguli de proiectare pentru fiecare tip de item 

    2x2p+2x2p=8 puncte 
 
 
 


