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Probă scris ă 
Cosmetician 

Maiştri instructori 
 

Varianta 02 

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

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Realizaţi un eseu cu tema „Demachierea” după următoarea structură de idei: precizarea 
procesului din care face parte, definiţia, scopul demachierii, produsele folosite, tehnica demachierii. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

1. Lucrarile practice constau în executarea de către elevi, sub îndrumarea profesorului, a unor 
sarcini, în vederea utilizării cunoştinţelor teoretice la soluţionarea unor probleme practice.  

Precizaţi etapele avute în vedere la executarea unei lucrari practice  
            8 puncte 
 
2. Următoarea secvenţă de programă face parte din curriculumul pentru anul I, calificarea 

cosmetician. 
 

Modulul MASAJUL COSMETIC  
Competen ţe 
individuale 

Con ţinuturi  

C3- Execută 
masajul facial 
 

Selectarea produselor pentru masaj: produse pentru masaj: componente de bază, 
acţiune, efecte,criterii de selectare, mod de folosire.  
Pregătirea: exerciţii de gimnastică a mâinilor pentru menţinerea mobilităţii, operaţii 
pregătitoare pentru client. 
Realizarea masajului facial: tehnica de lucru. 
Adaptarea masajului facial: factori de adaptare, modalităţi de adaptare. 
Realizarea presopuncturii faciale: efecte, puncte de presopunctură, tehnica de 
lucru.  

(PROGRAMA MODUL MASAJUL COSMETIC, Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006) 
 

Proiectaţi, pentru un continut cuprins în secvenţa de programă prezentată mai sus, o lucrare 
practică după următoarea structură:       22 de puncte 

a. Precizarea deprinderii dezvoltate prin executarea lucrării.  
b. Selectarea conţinutului teoretic pentru executarea lucrării.  
c. Precizarea  resurselor materiale necesare la executarea lucrării. 
d. Specificarea operaţiilor tehnologice parcurse în executarea lucrării practice. 
e. Prezentarea unui instrument de evaluare a lucrării practice. 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
 


