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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 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 (30 de puncte) 
1. 10 puncte 
a. 2 puncte  bulbul este porţiunea terminală a rădăcinii, mai voluminoasă decât restul firului de 

păr; îmbracă papila dermică. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
b. 2 puncte  tija reprezintă porţiunea liberă a firului de păr 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
c. 6 puncte  structura anatomică a tijei are următoarele elemente, de la interior spre exterior: 

- măduva, formată din celule bogate în grăsimi  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

- scoarţa, formată din celule aflate în diferite stadii de keratinizare  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

- epidermicula, formată dintr-un singur rând de celule între care se află melanocitele (celule 
care secretă melanina)  

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 

2. 10 puncte 
a. 4 puncte Agenţii patogeni cauzali: 
- Dermatofiţi  din speciile: Tinea violaceum , Tinea mentagrophytes , Tinea rubrum. 
Pentru numirea oricăror doi agenţi patogeni cauzali  se acordă câte 2 puncte.        2x2p=4 puncte  
b. 6 puncte  
Procesul infecţios evoluează dinspre marginea liberă a unghiei spre rădăcină, prin îngroşarea şi 
distrugerea plăcii unghiale;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
Marginea liberă a unghiei prezintă în partea distală o zonă alb- gălbuie activă, cu un spaţiu liber 
între ea şi patul unghiei sau umplut cu un material grunjos, fărâmicios. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
Placa unghială se destramă ulterior, progresiv, spre matrice. La picior, dermatofitul se grefează pe 
unghia uneori îngroşată, galbenă, distrofică, cu care se confundă uşor. 
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Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 
3. 10 puncte  
a.  4 puncte   
- loţiuni de agrement - cu rolul de a curăţa, înviora, apreta părul şi de a-i da strălucire. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
- loţiuni de îngrijire - cu rolul de a combate anumite afecţiuni. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
b.  3 puncte  
- constă în frecarea pielii capului cu pulpa degetelor,  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
c.  3 puncte  
- de la contur spre creştet; 
Pentru răspuns corect, se acordă 1 punct;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte . 
- de la frunte  spre creştet; 
Pentru răspuns corect, se acordă 1 punct;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte . 
- de la ceafă  spre creştet. 
Pentru răspuns corect, se acordă 1 punct;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte . 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a. 8 puncte reguli ce uşurează executarea tunsorii:  

- spălarea părului  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  

- cărare despărţitoare de la frunte la ceafă şi de la o ureche la alta 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  

- alegerea unei şuviţe de păr la ceafă de aproximativ 2 cm, care se va tunde astfel încât firele 
de păr din imediata apropiere a urechii să fie la lungimea părului din mijlocul cefei sau ceva 
mai lungi. 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 2 puncte ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
 
b. 18 puncte  tehnica de lucru:  
- trasarea de cărări despărţitoare pentru alegerea şuviţelor de păr ce vor fi tunse; cărările trebuie 
să fie paralele cu linia de bază anterior tunsă; 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
- în creştet, părul se tunde pe dedesubt astfel încât lungimea părului să ajungă până la lungimea 
părului tuns la ceafă, dar fără a depăşi lungimea părului tuns anterior; se realizează aceeaşi 
operaţie şi de cealaltă parte a cărării despărţitoare şi apoi se piaptănă părul şi se îmbină cele două 
porţiuni;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 2 puncte ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
- se piaptănă părul în toate direcţiile pentru a se controla lungimea firelor de păr;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
- se tunde porţiunea din faţă;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
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- se trasează o cărare despărţitoare între tâmplă şi porţiunea tunsă anterior; se tunde această 
şuvinţă la lungimea părului tuns la spate;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
- se trasează cărări paralele până la cărarea din mijlocul capului pentru a alege şuviţe de păr ce 
vor fi tunse; şuviţele de păr se tund în jos spre ureche, astfel încât lungimea să fie egală cu cea a 
părului tuns la ureche;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 2 puncte ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
- aceeaşi operaţie se execută şi în partea cealaltă a cărării din mijloc. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
 
c. 4 puncte  Controlul tunsorii- se piaptănă tot părul pentru a verifica lungimea firelor de păr şi se 
fac retuşurile necesare. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 2 puncte ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
30 de puncte 
a. Pentru menționarea fiecărei metode se acordă câte 1 punct .          2x1p=2 puncte 
b. Pentru precizarea a câte două  caracteristici pentru fiecare dintre cele două metode se acordă 

câte 2 puncte .                                   2x2x2p=8 puncte 
c. Pentru menționarea fiecăreia dintre cele patru avantaje corespunzătoare celor două metode 

se acordă câte 3 puncte .                 4x3p=12 puncte 
d. Pentru prezentarea modalității de integrare a unui mijloc pentru fiecare metodă se acordă câte 

2 puncte.                            2x2p=4 puncte 
      Pentru fiecare exemplificare adecvată disciplinei de concurs se acordă câte 2 puncte.  
                  2x2p=4 puncte  
 


