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CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARA TE 
VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

17 iulie 2019 
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. Pielea este învelișul protector al corpului.       10 puncte  
a. Enumerați straturile pielii în ordinea dispunerii lor de la exterior spre interior. 
b. Precizați localizarea keratinei tari. 
c. Numiți pigmentul pielii. 
d. Explicați rolurile pigmentului pielii. 
e. Precizați zonele în care glandele sebacee sunt foarte frecvente. 
 
2.  Discuțiile de consiliere au patru faze: de întâmpinare și contact, de informare, de consiliere și 
de încheiere și confirmare.      .    10 puncte 
a. Prezentați informațiile pe care coaforul le culege în faza de întâmpinare și contact. 
b. Explicați  consecințele uneia dintre greșelile ce pot surveni în faza de informare.  
c. Explicați scopurile utilizării materialelor demonstrative în faza de consiliere. 
d. Precizați două elemente de conținut ce fac parte din faza de încheiere și confirmare.   
                                                                                
3.  Coafarea părului pe baza ondulaţiei cu apă se încheie cu pieptănarea şi taparea părului.  
a. Descrieţi pieptănarea părului pentru eliminarea cărărilor după ce părul a fost uscat şi au fost 
scoase bigudiurile. 
b. Descrieţi modul în care se realizează taparea unei şuviţe de păr. 
c. Precizaţi distanţa de la care se pulverizează pe păr lacul fixativ.            10 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Alcătuiţi un eseu cu titlul „Pedichiura” folosind informaţia ştiinţifică adecvată.  
În acest scop, respectaţi următoarele etape: 
a. prezentarea pregătirii locului de muncă și a pedichiuristului;  
b. explicarea examinării și pregătirii clientei; 
c. descrierea tehnicii de lucru. 

 

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. Explicați semnificația conceptului de proiectare a unității de învățare.   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  


