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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. 
• 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 (30 de puncte) 
1. 10 puncte 
a. 4 puncte pentru descrierea unei afecțiuni a unghiei care împiedică realizarea manichiurii  
b. 2 puncte pentru descrierea modului de aplicare a lacului pe unghii  
c. câte 1 punct pentru explicarea aplicării lacului de unghii cu scop corector pentru oricare două 
 tipuri de unghii.            2x1p=2 puncte  
d. 2 puncte pentru explicarea soluției pentru corectarea lacului aplicat și neuscat 
 
2. 10 puncte 
a. 2 puncte pentru descrierea  primei etape de tundere a părului.           
b. 2 puncte pentru explicarea  modului de tundere a perciunilor. 
c. 4 puncte pentru prezentarea tunderii părului în zona superioară a capului   
d. 2 puncte pentru descrierea  aspectului caracteristic tunsorii carre. 
 
3. 10 puncte 
a. 2 puncte pentru  explicarea principiului decolorării părului.  
b. 4 puncte pentru descrierea  modului în care se realizează decolorarea părului pentru prima dată 
c. 4 puncte pentru explicarea motivului pentru care, în prima etapă a realizării decolorării, 
decolorantul nu se depune pe rădăcina firelor de păr. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a. 2 puncte  pentru precizarea scopului ondulației părului cu apă 
b. 4 puncte pentru explicarea avantajelor realizării ondulelor directe 
c. 2 puncte pentru precizarea zonelor de repartizare a volumelor de păr la executarea coafurilor  
d. 6 puncte:   

- 2 puncte - alegerea bigudiurilor în funcție de șuvița de păr 
- 2 puncte  - relația dintre lungimea și lățimea șuviței și lungimea și diametrul bigudiului 
- 2 puncte -  modul de rulare pe bigudiu și fixarea șuviței de păr 

e. câte 2 puncte  pentru prezentarea efectelor a oricăror două greșeli ce trebuie evitate la 
montarea părului pe bigudiuri        2x2p=4 puncte 
f. 12 puncte:  

- câte 1 punct - precizarea oricăror două tipuri de melci    2x1p=2 puncte 
- câte 2 puncte - precizarea scopului realizării a două tipuri de melci  2x2p=4 puncte 
- câte 3 puncte - precizarea modului de executare a celor două tipuri de melci   

2x3p=6 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
III.1. 18 puncte 
a. 6 puncte:  
- câte 1 punct  pentru precizarea oricăror două activități de învățare  2x1p=2 puncte    
 - câte 2 puncte  pentru descrierea modului de organizare pentru fiecare dintre cele două activități 
de învățare precizate          2x2p=4 puncte   
b. câte 1 punct  pentru menționarea unei metode didactice pentru fiecare dintre cele două activități 
de învățare precizate          2x1p=2 puncte   
c. câte 1 punct  pentru justificarea alegerii celor două metode didactice             2x1p=2 puncte   
d. câte 4 puncte  pentru exemplificarea utilizării fiecăreia dintre cele două metode didactice 
 2x4p=8 puncte   
 

III.2. 12 puncte 
- câte 4 puncte  pentru precizarea oricăror două reguli de proiectare/condiţii de elaborare   
               2x4p=8 puncte  
- câte 2 puncte  pentru precizarea oricăror două avantaje ale utilizării acestui tip de item  
               2x2p=4 puncte  
 
 
    
 
 
 
 


