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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
22 iulie 2020 
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 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. 3 puncte enumerarea straturilor pielii în ordinea în care sunt dispuse de la exterior spre interior  
b. 2 puncte  precizarea localizării melaninei în piele și în firul de păr   
c. 4 puncte explicarea rolurilor pigmentului pielii   
d. 4 puncte explicarea rolurilor pe care le au cele două formațiuni atașate de folicul pilos 
e. 2 puncte  prezentarea uneia dintre funcțiile pielii 
  

2. 15 puncte 
a. 2 puncte  precizarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească un pieptene bun 
b. 2 puncte precizarea modului în care trasează cărările despărțitoare în vederea realizării tunsorii 
c. 2 puncte  descrierea primei etape a realizării tunsorii 
d. 4 puncte:   
   - 2 puncte  descrierea tunderii părului în partea din spate a capului 
   - 2 puncte  descrierea tunderii părului în creștetul capului 
e. 3 puncte  descrierea tunderii părului în părțile laterale ale capului 
f.  2 puncte  explicarea modului în care se face colectarea părului rezultat în urma tunderii părului. 
 
 

3. 30 de puncte -  Masajul capilar manual simplu (pe uscat) 
a. 4 puncte explicarea scopurilor masajului capului; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, 
se acordă 2 puncte  
b. 4 puncte descrierea modului de curățare a pielii capului și a părului atunci când există mătreață; 
pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se acordă 2 puncte  
c. 2 puncte  precizarea sensului în care se execută toate mișcările de masaj 
d. 2 puncte  precizarea mișcării care se realizează la începutul masajului capilar 
e. 4 puncte descrierea primei etape a masajului; pentru răspuns incomplet sau parțial corect, se 
acordă 2 puncte  
f. 12 puncte : 
- 3 puncte  prezentarea modului de realizare a mișcării de presiune pentru hiperemie 
- 3 puncte  prezentarea modului de realizare a mișcării de presiune în zig-zag pe cărări 
- 3 puncte  prezentarea modului de realizare a mișcării de presiune circulară 
- 3 puncte  prezentarea modului de realizare a mișcării de presiune pentru mobilizarea totală a 
pielii capului 
g. 2 puncte descrierea executării ultimei mișcări din cadrul masajului capilar 
 
 

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  
 


