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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
22 iulie 2020 
Probă scris ă 

ESTETICĂ ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC 
PROFESORI 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 
1. 15 puncte 
a. 6 puncte:  
    - 2  puncte - prezentarea  funcției de apărare a pielii împotriva factorilor fizici 
    - 4  puncte - prezentarea  funcției de apărare a pielii împotriva factorilor biologici.  
b. 4 puncte -  explicarea rolului pielii în termoreglare.    
c. 5 puncte prezentarea funcției de sensibilitate a pielii. Pentru răspuns parțial corect sau 
incomplet, se acordă 2 puncte .   
 
 

2. 15 puncte 
a. 3 puncte – precizarea a oricăror trei caracteristici ale virusurilor  3x1p=3 puncte 
b. 6 puncte:  
    -  2 puncte - prezentarea genomului.  
    -  2 puncte - prezentarea capsidei. 
    - 2 puncte  - prezentarea anvelopei.  
c. 6 puncte - descrierea manifestării unei viroze cutanate; pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă 3 puncte.   
 

 
3. 30 de puncte  - Coafarea părului.  
a. 2 puncte- enumerarea, în ordinea realizării, a etapelor unei coafuri bazată pe ondularea părului 
cu apă.  
 b. câte 2 puncte- prezentarea a două instrumente și a unui aparat folosite la realizarea coafurilor 
pe baza ondulării părului cu apă;        3x2p=6 puncte  
c. 4 puncte:  
    - 2 puncte- descrierea metodei de curățare, dezinfectare și sterilizare care se aplică materialului 
moale (prosoape, cerceafuri etc).  
    - 2 puncte- descrierea metodei de curățare, dezinfectare și sterilizare care se aplică ustensilelor 
care intră în contact cu pielea intactă și cu părul.  
d. câte 1 punct - precizarea a oricăror patru aspecte pe care coaforul trebuie să le observe la 
clienta sa în cadrul consilierii pentru a decide asupra coafurii pe care o va realiza 4x1p=4 puncte  
e. câte 2 puncte  - descrierea aspectului coafurilor potrivite fețelor de formă triunghi cu vârful în jos, 
rotundă și pătrată          3x2p=6 puncte  
f. 4 puncte - explicarea schemei de repartizare a volumelor de păr la executarea coafurilor. Pentru 
răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte . 
g. 4 puncte - descrierea unei coafuri specifice Greciei antice. Pentru răspuns parțial corect sau 
incomplet, se acordă 2 puncte . 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. 24 de puncte 
- precizarea oricăror două avantaje ale metodei indicate, conform cerinței  2x2p=4 puncte    
- precizarea mijlocului de învățământ utilizat, adecvat exemplificării cerute   4 puncte   
- precizarea formei de organizare, adecvată exemplificării cerute     2 puncte    
- precizarea unei activități de învățare adecvate exemplificării cerute    2 puncte    
- detalierea activității profesorului, conform cerinței       6 puncte   
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- detalierea activității elevilor, conform cerinței      6 puncte 
 
II.2. 6 puncte 
- formularea punctului de vedere personal                2 puncte       
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 4p./ argumentare 
neconvingătoare, superficială – 2p.                  4 puncte  
 
 


