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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

18 iulie 2013 
 

Probă scrisă 
Coafor stilist (maiştri instructori)  

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului 

maxim corespunzător.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parțiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
 
30 puncte 
Separarea zonelor de lucru: cantitatea de păr din partea superioară a capului (1punct), din părţile 
laterale (1 punct), din partea din spate (1 punct), necesară terminaţiei coafurii la ceafă (1 punct).   
           4 puncte 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte; pentru fiecare parte a capului menţionată se 
acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
Reguli de montare a bigudiurilor:        6 puncte 

- alegerea bigudiurilor în funcţie de şuviţa de păr ce urmează a fi rulată, şuviţa nu va fi mai 
lungă decât lungimea bigudiului şi nici mai lată decât diametrul acestuia,  

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, 0 puncte. 

- şuviţa se piaptănă, se ridică, se apleacă puţin în direcţia inversă sensului de rulare a 
bigudiului,  

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, 0 puncte. 

- şuviţa rulată pe bigudiu se fixează pe propria rădăcină 
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, 0 puncte. 
Uscarea părului         4 puncte 
- aplicarea fileului fără a mişca bigudiurile şi a deranja linia coafurii,  
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, 0 puncte. 

- aşezarea la casca de uscat părul 
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, 0 puncte. 
Pieptănarea părului          8 puncte 

- cu pieptene cu dinţi rari;  
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, 0 puncte. 

- periere în toate direcţiile pentru a elimina cărările despărţitoare, 
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, 0 puncte. 

- pieptănarea pentru a se imprima linia coafurii;  
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, 0 puncte. 

- aranjarea coafurii, care poate fi însoţită de taparea părului şi pulverizarea cu lac fixativ 
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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, 0 puncte. 
Taparea           8 puncte 

- se execută în direcţia în care se realizează coafura;  
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, 0 puncte. 

- se realizează astfel: se ridică şi se piaptănă şuviţa de păr,  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte. 

- firele scurte sunt împinse spre rădăcină cu ajutorul pieptenului sau al periei;  
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, 0 puncte. 

- finisarea- prin pieptănarea şuviţei tapate pe deasupra;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte. 

- se poate realiza fie pe toată suprafaţa capului şi se finisează, fie se tapează şi se finisează 
şuviţă cu şuviţă. 

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, 0 puncte. 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 

1. 15 puncte 
a. – 6 puncte 
Se acordă cate 2 puncte pentru fiecare modalitate de soluţionare precizată corect 
b. – 5 puncte 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare etapă 
c. – 4 puncte 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare valenţă specificată. 
 

2. 15 puncte 
a.  – 10 puncte 
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare exerciţiu corect formulat. 
 
b. – 5 puncte  
Se acordă câte 1 punct pentru prezentarea modului de evaluare a fiecărui exerciţiu.  

 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
 

- conceptul de finalităţi ale educației   5 puncte (răspuns parţial 3 puncte) 
- clasificare      5 puncte (răspuns parţial 3 puncte) 
- ideal       5 puncte (răspuns parţial 3 puncte) 
- scop       5 puncte (răspuns parţial 3 puncte) 
- obiective      5 puncte (răspuns parţial 3 puncte) 
- proceduri de operaționalizare    5 puncte (răspuns parţial 3 puncte) 

 
 


