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11 iulie 2018 
 

Probă scris ă 
ESTETICĂ ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC 

Maiștri instructori 
 

Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. După localizare, micozele superficiale sunt clasificate în epidermofiții, onicomicoze și 
pilomicoze.                    10 puncte  

a. Definiţi pilomicozele. 
b. Menționați două exemple de pilomicoze. 
c. Descrieți manifestarea clinică a uneia dintre pilomicozele date ca exemplu la punctul b. 

 
2.   Ondulația permanentă este o încrețire a părului pe cale artificială.    10 puncte 

a.   Enunțați principiul permanentului rece. 
b.   Explicați cele două acțiuni prin care este obținut permanentul rece.  

      c.  Precizați două cauze ale unui permanent nereușit.                                                                                  
 
3.   Mustățile sunt de mai multe feluri, deosebindu-se mustăți scurte, lungi, subțiri, stufoase și late.        

a. Precizați dacă lucrările de mustăți sunt realizate înainte sau după bărbierit. 
b. Precizaţi locul de unde începe lucrarea de realizarea a mustății indiferent de tipul acesteia. 
c. Descrieți etapele de realizare a mustăților (indiferent de tipul acestora). 
d. Dați un exemplu de mustață și descrieți aspectul ei.     10 puncte  

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Alcătuiţi un eseu cu titlul „Masajul gambei” folosind informaţia ştiinţifică adecvată.  
În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

a. precizarea scopului masajului;  
b. descrierea tehnicii de lucru. 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Următoarea secvenţă face parte din curriculumul  pentru clasa a X-a, învăţământ profesional: 

URÎ 7: TUNSORI  PENTRU FEMEI  
Con ţinuturile înv ăţării Rezultate ale înv ăţării (codificate conform SPP)  

Cuno ştin ţe Abilit ăţi Atitudini  
7.1.9. Descrierea 
tehnicii de tuns 
pentru tunsorile 
realizate cu briciul 
sau lama de tuns 
 

7.2.6. Executarea 
tunsorilor clasice 
pentru femei 
 

7.3.5. Realizarea 
tunsorilor clasice 
pentru femei 
conform  tehnicii de 
lucru 
 

Tunsori pentru femei realizate cu briciul 
sau lama de tuns (tunsoarea în unghi, 
tunsoarea ovală, tunsoarea în linie 
dreaptă): 
- tehnica de lucru pentru fiecare dintre 
tunsorile  realizate cu briciul sau lama 
de tuns 

(Curriculum pentru  clasa a X-a, învățământ profesional , domeniul de pregătire Estetica și igiena corpului 
omenesc,  anexa  4 la OMEN 3915/18.05.2017)  
- menționați o metodă complementară de evaluare adecvată activităţii de instruire/pregătire 
practică ;  
- argumentați alegerea  metodei menționate din punctul de vedere al utilităţii acesteia în vederea 
dobândirii rezultatelor învățării din secvența dată;  
- precizați două avantaje ale metodei menționate;  
- exemplificați modalitatea de evaluare prin metoda aleasă, pe baza conținutului și a rezultatelor 
învățării din secvența dată.                             20 de puncte  
2. Prezentați două  funcții ale mijloacelor de învăţământ  utilizate în predarea–învăţarea disciplinei 
de concurs.                10 puncte 


