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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 
Cosmetician 

Maiştri instructori 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 02 

 
• 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 prin 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) 

2 puncte 
 precizarea procesului din care face parte: procesul de curăţare 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte; pentru răspuns incomplet, se acordă 1 
punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
4 puncte  
defini ţia: este procedeul prin care se îndepărtează de pe piele praful, impurităţile încrustate în 
stratul cornos, deşeurile cutanate, reziduurile fardurilor, surplusul de grăsime, transpiraţia  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns incomplet, se acordă 2 
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
2 puncte  
scopul demachierii: pregătirea pielii în vederea examinării 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte; pentru răspuns incomplet, se acordă 1 
punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
3 puncte 
 produsele folosite: loţiuni spumoase, creme de demachiere, emulsie/ lapte demachiant 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 puncte, câte 1 punct pentru fiecare produs precizat 
corect; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
19 puncte  
tehnica demachierii 

- 2 puncte Pregătirea clientei: izolarea părului clientei cu bonetă sau faşă elastică, 
protejarea hainelor 

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

- 6 puncte Demachierea ochilor: înainte de demachierea feţei şi a decolteului; se pun 2 
dischete demachiante umezite sub cilii pleoapelor inferioare, clienta este rugată să închidă 
ochii, cosmeticiana cu o dischetă demachiantă umezită cu produs demachiant şterge 
genele cu mişcări de sus în jos, se strânge tamponul de sub ochi şi se şterge cu el printr-o 
mişcare circulară pleoapa superioară şi sprânceana 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 6 puncte; pentru răspuns incomplet, se acordă 3 
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

-  4 puncte Demachierea buzelor: se şterg cu o dischetă demachiantă umezită în produs 
demachiant, cu mişcări circulare repetate, în timp ce cu o mână se susţin muşchii din 
regiunea învecinată gurii 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns incomplet, se acordă 2 
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
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- 5 puncte Aplicarea laptelui demachiant: aplicarea cu degetele prin mişcări de mângâiere 
pe faţă, pe gât şi decolteu pe următoarele direcţii: din mijlocul bârbiei spre ureche, de la 
comisura gurii spre ureche, de la comisura gurii spre şanţul nazo- labial, de-a lungul 
arcadei zigomatice până spre tâmplă, pe marginile superioare ale nasului spre frunte, se 
coboară în jos spre gât şi decolteu, unde laptele se întinde prin mişcări de du-te- vino; 
mişcări de effleurage pentru a amesteca emulsia cu impurităţile de pe piele 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 puncte; pentru răspuns incomplet, se acordă 2 
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

- 2 puncte Îndepărtarea laptelui demachiant- cu 2 dischete demachiante, simultant pe 
aceleaşi direcţii ca la aplicare 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte; pentru răspuns incomplet, se acordă 1 
punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

1. 8 puncte 
- Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare etapă precizată corect 
2. 22 puncte 
- Se acordă câte 4 puncte pentru cerinţele a,b,c  dezvoltate corect. Se acordă câte 2 puncte 

pentru cerinţele a,b,c  dezvoltate parţial corect sau incomplet; 
- Se acordă câte 5 puncte pentru cerinţele d,e dezvoltate corect. Se acordă câte 2 puncte 

pentru cerinţele d,e dezvoltate parţial corect sau incomplet; 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare            2 puncte  
• învățare și evaluare            2 puncte  
• predare și evaluare            2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  
 
 


