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PROBĂ SCRISĂ 

ESTETICĂ ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC 
PROFESORI 

 
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. Favusul este o pilomicoză uscată.                  10 puncte  
a. Numiţi agentul patogen cauzal. 
b. Precizaţi particularităţile leziunilor specifice bolii. 
c. Descrieţi evoluţia afecţiunii.                                                                                        
 
2. Ondulația permanentă este o încrețire a părului pe cale artificială.           10 puncte  
a. Descrieți aplicarea soluției de permanent pe păr. 
b. Prezentați două reguli ce trebuie respectate la rularea șuviței de păr pe bigudiuri și la fixarea 
acesteia. 
c. Explicați modul în care se realizează neutralizarea permanentului. 

 
3. Masajul facial manual este una dintre îngrijirile faciale realizate de frizer.            10 puncte  
a. Descrieți mișcările de masaj din prima etapă a masajului facial manual. 
b. Explicați modul în care se realizează masajul facial manual în jurul ochilor. 
c. Descrieți realizarea masajului manual pe gât. 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Alcătuiţi un eseu cu titlul „Pielea” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 
În acest scop, respectaţi următoarele etape: 
a. prezentarea structurii straturilor pielii;  
b. explicarea funcțiilor epidermului;  
c. prezentarea structurii anexelor cornoase ale pielii. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Menționați două caracteristici ale metodelor clasice (tradiționale) de predare-învățare din 
perspectiva utilizării acestora la disciplina de concurs.      4 puncte  
 

2. Prezentați un avantaj și un dezavantaj ale utilizării formei de organizare pe grupe a clasei de 
elevi în activitatea didactică.          6 puncte  
 

3. Se dau următorii itemi: 
 
A. Igiena mâinilor lucrătorului este necesară, cu excepţia următoarelor situaţii: 
a) înainte de servirea mesei;  
b) în cazul spălării mâinilor cu un produs antibacterian şi apă; 
c) după folosirea toaletei; 
d) după efectuarea unor operaţiuni care duc la contaminarea mâinilor 
 

B. Foarfecele este sterilizat prin metode ..(1) sau ...(2).. 
 
Pentru fiecare dintre itemii dați: 
a. precizați în care categorie de clasificare a itemilor se încadrează, conform gradului de  
obiectivitate oferit în corectare, menționând totodată tipul de item din cadrul categoriei pe care ați 
identificat-o; 
b. menţionaţi două avantaje pentru fiecare tip de item; 
c. precizaţi două reguli de proiectare pentru fiecare tip de item.                20 de puncte  
 


