
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII 

Colegiul de Industrie Ușoară, m. Bălți 

 

 

 

 

 

 

Curriculum   disciplinar 

F.04.O.003 – Igiena şi microbiologia 

Specialitatea : 101210 Frizerie și cosmetică 

Calificarea: 311945 Tehnician cosmetică și frizerie  

 

 

 

2017 

 



 

2 / 10 

Director  

Curriculumul a fost elaborat în cadrul Proiectului Europe Aid/133700/C/SER/MD/12  

"Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională  

în Republica Moldova",  

implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene 

 

            Autori : 

1. Musteaţă Liliana, medic, profesor Colegiul “Mondostud – Art”; 

2. Plahov Victoria, grad didactic I, medic, profesor Colegiul „Mondostud- Art”; 

3. Titirenco Ecaterina, GDD, CIU; 

4. Postovan Aliona, GDD, CIU. 

 
 

Recenzenţi: 
1. Edu Inga. Grad didactic superior, Colegiul de Industrie Uşoară, m. Bălţi. 

2. Mamedova Irina, Cosmetolog SRL „Magic –Spa”, Salon de frumuseţe „Estelle”,or. Bălţi, Str. Alexandru cel Bun , 5, MD – 
3100; 

3. Verginea Prisăcari ,medic dermato- cosmetic ,fondatorul companiei  SPA ABBIS Cosmetics. 
4. Beșleaga Vera, director, Compania Internațională “Global Fashion”, Centrul de Frumusețe “Eros  –Group”S.R.L. 

 
 
 

 

Adresa  Curriculumului în Internet: 

Portalul naţional al învăţământului profesional tehnic  

http://www.ipt.md/ro/produse-education 

 

http://www.ipt.md/ro/produse-education


 

3 / 10 

Cuprins 

1. Preliminări ...........................................................................................................4 

2.  Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională.......................4 

3. Competenţele profesionale specifice modulului..................................................4 

4. Administrarea modulului......................................................................................5 

5. Unităţile de învăţare.............................................................................................6 

6. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare.....................................7 

7. Studiu individual ghidat de profesor....................................................................7 

8. Sugestii metodologice...........................................................................................8 

9. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale............................................9 

10. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii...........................11 

11. Resursele didactice recomandate elevilor..........................................................11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 / 10 

 

I. Preliminarii 

                  Curriculum disciplinar pentru domeniul Igienă și microbiologie este prevăzut pentru elevii fac studii la 
specialitatea 101210 Frizerie și cosmetică cu termen de studii 2și 4 ani . Pe parcursul ultimilor ani au avut loc 
modificări esenţiale în tehnologiile  industriale de producere, ceea ce a contribuit la formarea unor  condiţii specifice 
ocupaţionale ale angajaţilor. În fiecare caz concret, condiţiile ocupaţionale se caracterizează printr-o gamă largă de 
factori de risc, care influenţează starea funcţională a organismului şi starea de sănătate a persoanelor respective. 
Studierea disciplinei, permite elevilor racordarea cât mai rapidă la specialitatea aleasă şi dezvoltă capacitatea lor de 
a sintetiza  cunoştinţele de specialitate, înzestrându-le cu un aspect tehnic şi un set de competenţe, valori şi atitudini 
care sunt menite de a asigura o integrare profesională optimă. Finalitatea disciplinei constă în formarea 
competențelor, aptitudinilor specifice disciplinei și valorificarea  creativităţii elevului. 

                   Elaborarea acestui curriculum are drept scop crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev în a asimila 
materialul într-un ritm individual, transferarea cunoştinţelor acumulate dintr-o zonă de studiere în alta. 

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

,,Igiena și microbiologia” reprezintă un compartiment al biologiei, care studiază legitățile vieții și dezvoltarea 
microorganismelor în unitatea lor cu mediul înconjurător. 

 Are  scopul de a oferi studenţilor cunoştinţe din domeniul menţinerii sănătăţii oamenilor, profilaxiei maladiilor de 
etiologie infecţioasă şi neinfecţioasă şi prelungirea duratei de viaţă. 

 În realizarea cu succes a activităţii profilactice, fiecare specialist  trebuie să posede cunoştinţe despre: acţiunea 
factorilor mediului de viaţă asupra sănătăţii, măsurile de optimizare a mediului ambiant, de preîntâmpinare a 
îmbolnăvirilor, de menţinere a sănătăţii. 

Studenții care studiază această disciplină sunt motivaţi de profesor  prin faptul că materiile studiate vor fi utile 
pentru dezvoltarea profesională  a elevului şi accentuează importanţa rolului pe care îl are disciplina dată, în 
formarea unui specialist de forţă. 

Cunoaşterea particularităţilor din domeniul  disciplinei „Igiena și microbiologia” contribuie la crearea mecanismelor 
adaptive, la sporirea capacităţii de supraviețuire  în condiţiile economice efective a economiei naţionale. 

Accentul pus pe esenţializarea, calitatea informaţiilor în actul de predare şi nu pe cantitatea conţinuturilor de predat 
determină dinamizarea pozitivă a motivaţiei. 

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competenţele specifice sânt definite la nivelul disciplinei de studiu, având un grad mai avansat de generalitate şi de 
complexitate. 

CG1. Interpretarea  informațiilor științifice de specialitate din perspectiva principiilor de organizare și funcționare a 
lumii vii. 

CG2.  Asimilarea  principalelor noțiuni, concepte și legități specifice domeniului de studiu. 
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CG3.  Promovarea   acțiunilor  de prevenire de bază, cum ar fi ordinea, curăţenia, semnalizarea  și întreținerea 
generală, asigurarea  continuității  şi controlului acestora. 

CG4. Identificarea   particularităţilor structurale şi funcţionale ale grupelor de microorganisme cu rol în industrie 
pentru obţinerea de produşi activi, cu importanţă pentru comunitatea umană.  

CG5. Distingerea   aspectelor legate de antigene şi anticorpi şi rolul lor în starea de sănătate a organismului uman. 

CG6. Interpretarea   principalelor  riscuri  (infecţios,  chimic,  fizic)  pentru  starea  de sănătate  a persoanelor  legate 
de condiţiile de mediu. 

CG7. Identificarea  conceptelor, principiilor, metodelor și tehnicilor de interpretare inter – și transdisciplinară a 
datelor privind sistemele biologice. 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 
evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 

Lucrul individual 
Prelegeri Practică/ Seminar 

IV 60 30 - 30 examen 2 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. IGIENA 

Descrierea  principalelor  riscuri  (infecţios,  chimic,  fizic)  
pentru  starea  de sănătate  a clienților şi a personalului,  
legate de condiţiile de mediu (aer,apă, suprafețe). 
 

− UC1.   Definirea  principalelor noțiuni, concepte și 
legități specifice domeniului de studiu. 

 
− UC2. Aplicarea acțiunilor  de curățare și 

dezinfectare la locul de muncă. 
 
 

− UC3. Conștientizarea relaţiei complexe dinte 
factorii igienici și sănătatea clienților. 

 
 

− UC4.   Prevenirea  îmbolnăvirilor clienților prin 
scăderea expunerii la factorii de risc ai mediului. 

  
− UC5.   Evitarea  pericolelor chimice şi 

microbiologice generate de utilizarea apei în scop 
potabil sau recreaţional.  

 

 
 
1. Introducere şi concepte.  

- Pericole din mediu care pot afecta sănătatea umană, 
sănătatea mediului şi promovarea sănătăţii. 

 
2. Igiena individuală. Norme tehnice privind întreținerea, 
curățarea și  dezinfectarea incintelor, suprafețelor și   
echipamentelor de lucru. 
 
3.  Norme specifice de: 

a.  igiena referitoare la tratament și machiaj cosmetic.  
b.  igiena referitoare la   manichiură și pedichiură. 
c. Norme specifice referitoare la coafură, frizerie și bărbierit 

 
4. Factorii  de  risc  ai  mediului  în  relaţie  cu sănătatea  clienților   

şi  a personalului. 
 
5. Pericole chimice generate de consumul apei - elemente de 

patologie hidrică neinfecţioasă. 
Managementul igienei.  

- Controlul dăunătorilor.  

2. MICROBIOLOGIA  
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

Implementarea şi integrarea cunoştinţelor din domeniul 
microbiologiei în activitatea de frizer - cosmetolog. 
UC1. Clasificarea  și nomenclatura  microorganismelor. 
 
 
 
UC2. Interpretarea  caracteristicilor şi structurii 
organismelor microbiologice, a acţiunii lor asupra 
organismului uman a acestora. 
 
UC3. Reproducerea   modului de acţiune a 
microorganismelor patogene asupra omului.  
 
UC4. Schematizarea etapelor mecanismului de transmitere 
a infecției. 
 
UC5.  Explicarea  principalelor  riscuri  (infecţios,  chimic,  
fizic)  pentru  starea  de sănătate  a persoanelor  legate de 
condiţiile de lucru. 

1.  Bazele clasificării și morfologia microorganismelor. 
Răspândirea microorganismelor în natură. 

- Bacterii  
- Micoplasme 
- Spirochete  
- Viruși 
- Rickettsiile  

 
1. Patogeneza și virulența microorganismelor. 
 
 
2. Rolul microorganismelor în procesul de infecție.  
 
3. Mecanismul transmiterii infecției. Formele procesului de 
infecție. 
 
4. Agenții infecțiilor deosebit de periculoase: 

- Microorganismele patogene anaerobe 
- Microbacteriile patogene 
- Spirochetule patogene 
- Virușii ARN 
- Virușii ADN 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1.  Introducere şi concepte. Pericole din mediu care 
pot afecta sănătatea umană; sănătatea mediului şi 
promovarea sănătăţii. 

4 2 - 2 

2. Igiena individuală. Curățare, dezinfectare, sterilizare. 
Normele de igiena pentru spatiile in care se 
desfășoară serviciile. 

4 2 - 2 

3. Norme specifice de: 
a.  igiena referitoare la tratament și machiaj 

cosmetic.  
b.  igiena referitoare la   manichiură și 

pedichiură. 
c. Norme specifice referitoare la coafură, 

frizerie și bărbierit. 

4 2 - 2 

4. Factorii  de  risc  ai  mediului  în  relaţie  cu 
sănătatea  clienților   şi  a personalului. 

4 2 - 2 

5. Pericole chimice generate de consumul apei - 
elemente de patologie hidrică neinfecţioasă. 
Managementul igienei. Controlul dăunătorilor.  

6 2 - 4 

6. Bazele clasificării și morfologia microorganismelor. 10 4 - 6 
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7. Răspândirea microorganismelor în natură. 4 2 - 2 

8. Patogeneza și virulența microorganismelor. 4 2 - 2 

9. Rolul microorganismelor în procesul de infecție.  6 4 - 2 

10. Mecanismul transmiterii infecției. Formele 
procesului de infecție 

6 4 - 2 

11. Agenții infecțiilor deosebit de periculoase.  8 4  4 

 Total 60 30 - 30 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. IGIENA 

Igiena și lucrul în echipă. Proiect  Comunicare  Săptămâna 1 

Norme de igiena privind personalul care   

efectuează serviciile. 

Proiect  Comunicare  Săptămâna 2 

Regimul de utilizare a substanțelor periculoase. Referat  Comunicare  Săptămâna 3 

Cerinţe  igienico-sanitare şi de structură 
funcţională a locului de muncă : circuitele  
funcţionale şi cerinţe generale de igienă de la 
locul de muncă.  

Prezentare Power-Point Derulare de 
prezentare 

Săptămâna 4 

Substanţe  antiseptice  şi  dezinfectante  utilizate  
pentru  asigurarea  condiţiilor  igienico-sanitare  

Prezentare Power-Point Derulare de 
prezentare 

Săptămâna 5 

2. MICROBIOLOGIA 

Particularităţile  structurale şi funcţionale ale 
microorganismelor: 
 - virusuri  
- bacterii. 

Proiect Comunicare  Săptămâna 6 

Microflora organismului uman Prezentare Power-Point Derulare de 
prezentare 

Săptămîna7 

Exzotoxinele și endotoxinile  Referat Comunicare  Săptămâna 8 

Dinamica dezvoltării bolilor infecțioase Studiu de caz Cuminicare  Săptămâna 9 

Cocii patogeni. Spirochetele patogene. Investigație Comunicare Săptămâna 10 

Agenții patogeni a hepatitei. Virușii oncogene. Proiect  Comunicare Săptămâna 11 

VIII. Sugestii metodologice 

În vederea realizării eficiente a demersului didactic se utilizează diverse metode şi tehnici de învățământ: 

Nr. Unități de învățare Metode didactice 

De comunicare De explorare De acțiune De 
raționalizare 
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1. Introducere şi concepte. 
Pericole din mediu care 
pot afecta sănătatea 
umană; sănătatea 
mediului şi promovarea 
sănătăţii 

Prelegerea  
Explicația 

Observația  Exerciții  

2. Igiena individuală. 
Curățare, dezinfectare, 
sterilizare. 

Explicația 
Descrierea  
Instruirea prin 
tehnici video 

Observația 
Demonstrarea 
imaginilor 

Exerciții 
Elaborarea 
proiectelor 

 

3. Pericole chimice 
generate de consumul 
apei - elemente de 
patologie hidrică 
neinfecţioasă. 

Prelegerea  
Explicația 
Instruirea prin 
tehnici video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor  

Exerciții 
 

 

4. Factorii  de  risc  ai  
mediului  în  relaţie  cu 
sănătatea  clienților   şi  a 
personalului. 

Explicația 
Descrierea  
Instruirea prin 
tehnici video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor 
Modelarea  

Elaborarea 
proiectelor 

 

5. Managementul igienei. 
Controlul dăunătorilor. 

Problematizarea  Observația 
Studiul de caz  

Investigați
a 

 

6. Bazele clasificării și 
morfologia 
microorganismelor. 
 

Explicația 
Descrierea  
Instruirea prin 
tehnici video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor 
 

Elaborarea 
proiectelor 

Metode 
algoritmice 

7. Răspândirea 
microorganismelor în 
natură. 

Explicația 
Descrierea  
Instruirea prin 
tehnici video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor 
 

Exerciții   

8. Patogeneza și virulența 
microorganismelor. 

Problematizarea  
Metoda 
făuritorilor 

Studiul de caz  Elaborarea 
proiectelor 

Metode 
algoritmice 

9. Rolul microorganismelor 
în procesul de infecție 

Metoda 
mozaicului 
Instruirea prin 
tehnici video  

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor 

Investigați
a  

 

10. Mecanismul transmiterii 
infecției. Formele 
procesului de infecție 

Explicația 
Descrierea  
Problematizarea  

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor 

Exerciții  Metode 
algoritmice 

11. Agenții infecțiilor 
deosebit de periculoase 

Explicația 
Descrierea  
Problematizarea 
Instruirea prin 
tehnici video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor 

Elaborarea 
proiectelor 

Metode 
algoritmice 

IX. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Pe parcursul modulurilor la disciplină,  pe lângă metodele tradiționale de apreciere a cunoştinţelor elevilor,  se 
folosesc și metode moderne de evaluare a competențele profesionale dobândite în cadrul disciplinei, care vor fi 
evaluate în baza produselor elaborate de către elevi conform criteriilor indicate în tabel. 

Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

Proiectul  Validitatea proiectului   gradul în care acesta acoperă unitar și coerent, logic și argumentat 
tema propusă.  
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Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

 Completitudinea proiectului   felul în care au fost evidenţiate conexiunile și perspectivele 
interdisciplinare ale temei, competentele și abilităţile de ordin teoretic și practic și maniera 
în care acestea servesc conţinutului ştiinţific. 

 Elaborarea și structura proiectului   acurateţea, rigoarea și coerența demersului ştiinţific, 
logica și argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor.  

 Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, bogăţia și varietatea surselor de 
informare, relevanța și actualitatea acestora, semnificaţia datelor colectate s.a. 

Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conţinutul surselor primare. 

 Coerenţa şi logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Nivelul de erudiţie. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

 Corespunderea modului de redactare cu cerinţele ghidului instituţiei. 

Investigaţia  Definirea şi înţelegerea problemei investigate. 

 Colectarea şi organizarea datelor obţinute. 

 Comentariul comparativ al surselor de documentare. 

 Descrierea observaţiilor. 

 Interpretarea personală a rezultatelor cercetării. 

 Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele. 

 Rezumarea celor constatate într-o concluzie exprimată succint şi raportată la ipoteza 
iniţială. 

 Modul de prezentare. 

Prezentare 

 Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 

 Modul de amplasare elementelor grafice şi imaginilor în corespundere cu conţinutul 
teoretic. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării  legăturilor (relaţiilor) dintre elementele grafice şi imagini şi 
conţinutul teoretic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale elementelor grafice şi imaginilor. 

Studiu de caz   

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus.  

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora;  

 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea adecvată a cazului analizat.  

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor.  

 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi formularea. 

 

La disciplina  Igiena și microbiologia  sunt prevăzute 2 evaluări sumative – conform unităților de învățare. Fiecare 
evaluare sumativă  constă din proba scrisă sub formă de test (ce este alcătuit conform algoritmului: matrice, item, 
barem de verificare și de notare). 

 La examenul de promovare la disciplina Igiena și microbiologia  nu sunt admişi elevii cu media anuală sub nota 5, 
precum şi elevii care nu au recuperat  produsele de la studiul individual. 
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Examenul de promovare la disciplina  Igiena și microbiologia  se susţin pe bilete (probă  orală), fiecare bilet 
conţinând câte 3 întrebări din diferite compartimente ale disciplinei: contact direct, studiu individual. 

X. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile unde se petrec lecţiile de Igiena și microbiologia  trebuie să corespundă Regulilor şi normativelor sanitaro-
epidemiologice de stat „Igiena instituţiilor de învățământ secundar profesional” (Hotărârea nr.23 din 29.12.2005).  

În scopul realizării procesului de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale disciplina Igiena și 
microbiologia  va beneficia de tot echipamentul aflat în dotarea sălilor de biologie și chimie: tablă şi set de 
instrumente pentru ea planșe, mulaje, microscop, dar și de proiector, ecran, calculator, conexiune la rețeaua 
Internet. 

XI. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. crt. Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ procurată 
resursa 

Numărul de exemplare 
disponibile 

1. Cerkes F., Bogoiavlenskaia L.B., Belskaia N.A., 
Microbiologie.  Editura Știința, Chișinău, 1994 

Profesor  1 

2. Cursul privind insusirea notiunilor Fundamentale de 
igiena Modul 1. 
Fundatia pentru formare profesionala si invatamant 
preuniversitar – viitor  
Scoala tehnica “George Constantinescu” 
Cluj napoca, 2013. Colegiul tehnic “Edmond Nicolau” 
www.igiena.centruldecalificare.ro/wp-
content/uploads/2014/.../Prezentare-Igiena-1.pd.. 

Rețeaua internet - 

3. Cursul privind insusirea notiunilor Fundamentale de 
igiena. 
Fundatia pentru formare profesionala si invatamant 
preuniversitar – viitor  
Scoala tehnica “George Constantinescu” 
Cluj napoca, 2013. Colegiul tehnic “Edmond Nicolau” 
http://www.igiena.centruldecalificare.ro/wp-
content/uploads/2014/09/Prezentare-Igiena-2.pdf 

Rețeaua internet - 

 


