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EXAMENUL NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
14 iulie 2021 
Probă scrisă 

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC 
PROFESORI  

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 3 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 
1. 15 puncte 
a. 6 puncte: 
    - 3 puncte - precizarea localizării keratinei moi    
    - 3 puncte - precizarea localizării keratinei tari   
b. 5 puncte -  prezentarea turnover-ului epidermului  
c. câte 2 puncte - menționarea oricăror două roluri ale melaninei          2x2p=4 puncte  
 

2. 15 puncte 
a. câte 2 puncte precizarea inventatorului ondulației permanente (la cald) și a perioadei când 
această tehnică a fost introdusă pe piață 2x2p=4 puncte 
b. 4 puncte: 
    -  2 puncte - explicarea acțiunii soluției de permanent  
    -  2 puncte - explicarea acțiunii soluției de neutralizare 
c. 3 puncte - explicarea acțiunii negative a folosirii bigudiurilor care au urme de soluție de 
neutralizare asupra rezultatului ondulării permanente a părului 
d. 4 puncte: 

-  2 puncte - prezentarea realizării testului de toleranță la vopsea 
-  2 puncte - prezentarea deciziilor pe care le va lua coaforul în funcție de rezultatul testului.     

 

3. 30 de puncte  
a. 4 puncte- prezentarea pregătirii în vederea realizării pedichiurii unghiilor normale 
 b. câte 2 puncte- descrierea aplicării a oricăror două măsuri de igienă ce trebuie respectate la 
realizarea pedichiurii pentru unghii normale                                                              2x2p=4 puncte 
c. câte 2 puncte- prezentarea a oricăror două dintre instrumentele ce vor fi folosite (descriere, 
operații la care vor fi utilizate)                               2x2p=4 puncte 
d. 9 puncte: 
    - 2 puncte- descrierea operațiilor aplicate pieliței din jurul unghiilor  
    - 4 puncte- descrierea operației de scurtare a unghiilor 
    - 3 puncte- descrierea operației de pilire a unghiilor   
e. 5 puncte- prezentarea operațiilor de finisare a pedichiurii: 
    - 1 punct- dezinfectarea unghiilor 
    - 4 puncte- lăcuirea unghiilor 
f. 4 puncte- descrierea unei afecțiuni a unghiilor sau a pielii picioarelor a cărei prezență nu permite 
realizarea pedichiurii; 2 puncte descriere parțial adecvată.  
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. 18 puncte 
a. explicarea relației dintre rezultatele învățării și conținuturi        2 puncte 
b. descrierea unei metode adecvate formării/dezvoltării rezultatelor învățării, menționând două 
avantaje ale metodei           5 puncte 
   - precizarea metodei adecvate-1p 
   - descrierea metodei precizate - 2p 
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   - câte 1 punct menționarea oricărui avantaj al metodei  2x1p=2p 
c. precizarea unei forme de organizare a clasei                   1 punct  
d. câte 1 punct menţionarea oricăror două mijloace de învăţământ utilizate          2x1p=2 puncte 
e. câte 2 puncte argumentarea alegerii oricăror două mijloace de învăţământ din punctul de vedere 
al utilizării acestora în formarea/ dezvoltarea rezultatelor învățării    2x2p=4 puncte 
f. câte 2 puncte enumerarea oricăror două activități de învăţare     2x2p=4 puncte 
 
2. 12 puncte 
a. argumentarea alegerii metodei de evaluare       2 puncte 
b. descrierea metodei de evaluare         2 puncte 
c. câte 2 puncte menționarea oricăror două caracteristici          2x2p=4 puncte 
d. câte 2 puncte prezentarea oricărui avantaj și a oricărui dezavantaj ale metodei de evaluare 
descrise             2x2p=4 puncte 


