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I. Preliminarii 
 

Unitatea de curs „Bazale masajului” este o disciplină fundamentală de specialitate, prevăzută pentru2 și4 

ani studii , se bazează pe cunoştinţele şi abilităţile căpătate de către elevi prin studierea unităţii de curs F.04.O.003 

Igiena şi microbiologia, F.04.O.004 Dermatologia. Cunoştinţele şi abilităţile prealabile pe care trebuie să le 

stăpânească elevul înainte de a începe studierea modulului sunt:  

- Aplicarea acțiunilor  de curățare și dezinfectare la locul de muncă. 

- Conștientizarea relaţiei complexe dinte factorii igienici și sănătatea clienților. 

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

- Schematizarea etapelor mecanismului de transmitere a infecției. 

- Explicarea  principalelor  riscuri  (infecţios,  chimic,  fizic)  pentru  starea  de sănătate  a 

persoanelor  legate de condiţiile de lucru. 

- Recunoaşterea analizatorului cutanat ca sistem de comunicare între organism şi mediul 

înconjurător. 

- Recunoașterea leziunilor cutanate elementare. 

- Însuşirea unor noţiuni de morfologie şi histologie a pielii şi a anexelor sale. 

- Prezentarea factorilor de risc şi a bolilor cutanate la locul de muncă. 

- Identificarea  manifestărilor infecţiilor cutanate. 

- Interpretarea  relaţiei dintre sistemul osos şi sistemul muscular. 

- Recunoaşterea grupurilor de muşchi. 

- Recunoaşterea  tipurilor de oase şi articulaţii. 

Conceptele fundamentale ale modulului „Bazale masajului” contribuielapromovarea lucrărilor de masare a 

corpului în saloanele de frumuseţe. 

Competenţele şi obiectivele propuse pentru modulul  „Bazale masajului” pot fi atinse prin antrenarea 

elevilor în diverse situaţii de învăţare ce presupune planificarea activităţilor educaţionale bazate pe îmbinarea 

metodelor şi mijloacelor de învăţare adecvate părților interesate, formării competenţelor profesionale şi aplicarea 

strategiilor eficiente centrate pe elev. 

Deprinderile, abilităţile acumulate vor permite elevilor să fie siguri în activităţile practice corespunzătoare 

lucrărilor îndeplinite/funcţiilor de masor. 

Studierea modulului la anul III de studii, permite elevilor racordarea rapidă la specialitatea aleasă şi 

dezvoltă capacitatea lor de a sintetiza  cunoştinţele de specialitate, înzestrându-i cu un aspect teoretico-practic şi un 

set de competenţe, valori şi atitudini care sunt menite să  asigure o integrare profesională optimă. 

Finalitatea modulului constă în formarea competenţelor profesionale aplicate în domeniul de activitate în 

câmpul muncii. 

 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 

Studierea unităţii de curs „Bazale masajului” de către elevii specialităţii 101210 „Frizerie şi cosmetică” 

urmăreşte formarea capacităţilor de acumulare a cunoştinţelor prin învăţare şi aplicarea acestora în activităţile 
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practice conform cerinţelor calificării profesionale. Totodată se dezvoltă şi capacitatea elevului de a-şi modifica 

potenţialul, de a comunica şi a conlucra în grup.  

În vederea dezvoltării carierei profesionale se pune accent pe formarea unei baze informaţionale a elevului 

care include competenţele de informare, de luare a deciziilor, rezolvare a problemelor, de autoevaluare a 

potenţialului individual. Acest factor contribuie la stăpânirea cunoştinţelor din diverse unităţi de curs studiate: 

F.04.O.003 Igiena şi microbiologia, F.04.O.004 Dermatologia, care la rândul său formează o bază fundamentală în 

vederea studierii unităţilor de curs prevăzute în planul de învăţământ: „Masaj reflexogen”, „Kinetoterapie”. 

 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei 
 

CS1. Respectarea normelor sanitaro-igienice la locul de muncă a masorului. 

CS2. Pregătirea clientului pentru procedurile de masaj. 

CS3. Îndeplinirea manevrelor fundamentale şi auxiliare ale masajului clasic. 

CS4. Executarea masajului general. 

CS5. Realizarea masajului pe regiuni. 

SC6. Îndeplinirea masajului anticelulitic. 

 

IV. Administrarea disciplinei 
 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 
evaluare 

Nr credite 
Total 

Contact direct 

Lucrul individual 
Prelegeri 

Practică/ 
Laborator 

5 120 30 30 60 Examen 4 

V. Unitățile de învățare 
 

Unități de competență Unități de conținut 

1. Condiţii şi reguli pentru practicarea masajului. 

UC1. Baele igieno-metodice ale masajului.  

UC2. Respectarea normelor sanitaro-igienice la locul de 

muncă a masorului.Reguli igienice in aplicarea masajului 

pentru masor si subiect. 

 

1.1. Incaperea utilajul ,programul de activitate al 
masorului ,mijloace de utilizare la executarea 
masajului. 

1.2. Reguli de igienă  

- igiena personală a masorului 

- aspectul exterior al masorului 

- cunoştinţele de bază a masorului 

- nivelul cultural al masorului 

- pregătirea subiectului pentru sedinta de 
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Unități de competență Unități de conținut 

 

UC3. Notiune de masaj , definirea ,clasificarea dupa 

forma ,tip, origine. 

 

 

UC4.Pregătirea pentru sedinta de masj.Examinarea si 

diagnosticarea suprafetei de masat,examenul vizual si 

palpatoriu. 

-  

masj,reguli de igiena personala. 

1.3. Clasificarea masajului. 

        -  definirea termenului „Masaj” 

- clasificarea masajului după: l; regiunea pe care se 
aplică; originea ,tipurile si formele de masaj, 
tehnica şi metodologia de aplicare. 

1.4. Examinarea suprafetei de masat; 

- examinarea vizuala a pielii 

- examinarea sistemului vascular 

- examinarea tesuturilor moi 
,muschilor,ligamentelor,articulatiilor 

- depistarea problemelor dermatologice 

- stabilirea traumelor osoase 

2. Manrele masajului clasic. 

UC5.  Îndeplinirea manevrelor fundamentale ale 

masajului clasic.Definirile fiecarei manevre in 

parte.Reguli  metodice si tehnici  de 

executare.Mecanismul de actiune ,efecte. 

 

 

 

 

 

UC6. Executarea manevrelor auxiliare ale         masajului 

clasic,ale netezirii ,frictiunii , framintatului ,vibratiilor. 

 

 

 

2.1. Manevrele fundamentale 

- netezirea: definiţia; tehnica de execuţie; reguli 
generale; efecte 

- fricţiunea: definiţia; tehnica de execuţie; reguli 
generale; efecte 

- frământatul: definiţia; tehnica de execuţie; reguli 
generale; efecte 

- tapotamentul: definiţia; tehnica de execuţie; 
reguli generale; efecte 

- vibraţiile: definiţia; tehnica de execuţie; reguli 
generale; efecte 

 

 

2.2. Manevre auxiliare- 

- mingiiere;tehnica executarii 

Geluitul ,hasuratul ,intersectia;tehnici de 
executare. 

- rulatu comprimatul ,adunatul ,deplasatull: 
definiţia; tehnica de execuţie; reguli generale; 
efecte 

- scuturatul  ,zdruncinatul: definiţia; reguli 
generale; efecte 

- extensia: definiţia; reguli generale; efecte 

-stoarcerea,stimulatul, ciupitul: definiţia; tehnica 
de execuţie; reguli generale; efecte 

- presiunile: definiţia; reguli generale; efecte 

 

3. Masajul clasic pe regiuni. 

UC7. Realizarea masajului pe diferite portiuni ale 
3.1. Masajul spatelui, gâtului şi a cefei 

- masajul spatelui: regiunile de bază; direcţiile de 
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Unități de competență Unități de conținut 

corpului.Pozitionarile corecte si comfortabile ale celui 
masat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC8. Executarea masajului general extins si masajului 
general redusl. 

masaj; manevre fundamentale; manevre 
secundare 
- masajul gâtului şi al cefei: direcţiile de masaj; 
manevre fundamentale; manevre 
secundare.Durata sedintei. 

3. 2. Masajul capului 
- direcţiile de masaj 
- manevre fundamentale 
- manevre secundare 
-metode de masare al scalpului 

3.3. Masajul regiunii fesiere 
- direcţiile de masaj 
- manevre fundamentale 
- manevre secundare 

3.4. Masajul  membrelor inferioare 
- masajul părţii posterioare a piciorului 
- masajul labei piciorului şi al tălpii 
- masajul părţii anterioare a gambei 
- masajul părţii anterioare a coapsei 

3.5. Masajul regiunii toracice 
- direcţiile de masaj 
- manevre fundamentale 
- manevre secundare 

3.6. Masajul membrelor superioare 
- masajul umărului 
- masajul braţului 
- masajul cotului 
- masajul antebrațului 
- masajul palmei 
- masajul degetelor 
 
 

3.7. Masajul general 
- succesiunea regiunilor de masaj general extins 
,durata sedintei. 
- succesiunea manevrelor de masaj 
- durata şedinţei de masaj general redus. 
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Unități de competență Unități de conținut 

4. Masajul anticelulitic. 

UC9.Celulita, definire,gradele de celulita,cauzele aparitiei 
,metode de combatere.Masajul anticelulitic . 

 

 

 

UC10. Executarea metodei contemporane ale masajului 
anticelulitic cu ventuze ,cu miere,cu bete de 
bambus.Asocierea masajului  cu exfolieri si impachetari. 

4.1. Masajul anticelulitic –metoda clasica 
- regulile generale ale masajului anticelulitic; 
- stabilirea şi examinarea zonelor problematice; 
- manevrele fundamentale şi auxiliare 
- manevrele speciale; 
- acţiunile clientului după procedura masajului 

anticelulitic. 
 

4.2. Masajul anticelulitic cu ventuze,cu miere ,cubete 
de bambus 
- regulile generale ale masajului anticelulitic; 
- stabilirea şi examinarea zonelor problematice; 
- manevrele fundamentale şi auxiliare 
- manevrele speciale; 
- succesiunea masajului anticelulitic cu exfolierile 

si impachetarile. 
 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare. 
 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare Numărul de ore 

 

 

Total Contact direct 
Lucrul 

Individual  

 
Prelegeri 

Practică/ 
Laborator 

1. Condiţii şi reguli pentru practicarea 
masajului 

46 8 2 36 

2. Manevrele masajului clasic 18 4 8 6 

3. Masajul clasic pe regiuni 36 14 20 2 

4. Masajul anticelulitic 20 4 0 16 

 Total 120 30 30 60 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor. 
 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalități de evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Condiţii şi reguli pentru practicarea masajului 

1.1. Scurt istoric al masajului. Referat 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 1 

1.2. Amenajarea locului de muncă a 
masorului. 

Argumentarea textuală/grafică 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 1 

1.3. Fişa de post a masorului. Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 2 

1.4. Cerinţele sanitaro-igienice către 
locul de muncă. Referat 

Prezentarea prin 
mijloace TIC 

Săptămâna 2 

1.5. Bolile profesionale ale masorului. Argumentarea textuală/grafică 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 3 

1.6. Recomandări clientului în timpul 
masajului. 

Referat 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 3 

1.7. Consilierea şi pregătirea 
clientului. 

Referat 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 4 

1.8. Varietatea mijloacelor cosmetice 
pentru masaj. 

Referat 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 4 

1.9. Specificul întrebuinţării  
mijloacelor cosmetice pentru 
masaj. 

Referat 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 5 

1.10. Fişa tehnologică de efectuare a 
exerciţiilor pregătitoare a 
masorului. 

Fişa Prezentarea fişei Săptămâna 5 

1.11. Indicaţiile pentru masaj. Fişa Prezentarea fişei Săptămâna 6 

1.12. Contraindicaţiile pentru masaj. Fişa Prezentarea fişei Săptămâna 6 

1.13. Efectele masajului. Referat 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 7 

1.14. Tipuri de masaj. Harta noţională Prezentarea Săptămâna 7 

1.15. Reguli metodice la efectuarea 
masajului. 

Referat 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 8 

1.16. Analizatorul cutanat. Planşa  Prezentarea planşei Săptămâna 8 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalități de evaluare 
Termeni de 

realizare 

1.17. Sistemul muscular al omului. Planşa Prezentarea planşei Săptămâna 9 

1.18. Sistemul osos al omului. Planşa Prezentarea planşei Săptămâna 9 

2. Manevrele masajului clasic. 

2.1. Procesul tehnologic de executare 
a masajului clasic. 

Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 10 

2.2. Reprezentarea grafică a 
manevrelor fundamentale.  

Desen elaborat Prezentarea desenului Săptămâna 10 

2.3. Reprezentarea grafică a 
manevrelor auxiliare. 

Desen elaborat Prezentarea desenului Săptămâna 11 

3. Masajul clasic pe regiuni. 

3.1. Masajul abdomenului. Argumentarea textuală/grafică 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 11 

4. Masajul anticelulitic. 

4.1. Mijloacele cosmetice pentru 
masajul anticelulitic.  

Referat 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 12 

4.2. Indicaţii pentru masajul 
anticelulitic. 

Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 12 

4.3. Contraindicaţii pentru masajul 
anticelulitic. 

Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 13 

4.4. Manevre auxiliare pentru masajul 
anticelulitic. 

Argumentarea textuală/grafică 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 13 

4.5. Procesul tehnologic de executare 
a masajului anticelulitic. 

Fişă  Prezentarea fişei Săptămâna 14 

4.6. Masajul anticelulitic manual cu 
ulei. 

Argumentarea textuală/grafică 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 14 

4.7. Exerciţiile recomandate după 
masaj. 

Argumentarea textuală/grafică 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 15 

4.8. Automasajul. Argumentarea textuală/grafică 
Prezentarea 

informației prin 
comunicare 

Săptămâna 15 
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VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate. 

 
1. Efectuarea exerciţiilor pregătitoare pentru mâinile masorului.  

2. Efectuarea manevrelor fundamentale. 

3. Efectuarea manevrelor auxiliare. 

4. Efectuarea masajului spatelui. 

5. Efectuarea masajului gâtului. 

6. Efectuarea masajului cefei. 

7. Efectuarea masajului capului. 

8. Efectuarea masajului membrelor superioare. 

9. Executarea automasajului. 

 

 
 

IX. Sugestii metodologice. 
 

Tehnologiile didactice aplicate în procesul instructiv educativ vor fi indicate explicit în proiectele didactice 

elaborate de fiecare profesor în funcţie de nivelul de pregătire şi progresul demonstrat atât de grupa de elevi în 

ansamblu, cât şi de fiecare elev în parte. La selectarea metodelor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare se va 

promova o abordare specifică, bazată în esență pe stimulare, pe individualizare, pe motivarea elevului şi dezvoltarea 

încrederii în sine. 

La alegerea strategiilor didactice se va ține cont de următorii factori: scopurile și obiectivele propuse; 

conținuturile stabilite; resursele didactice, nivelul de pregătire iniţială și capacitățile elevilor, competențele ce 

trebuie dezvoltate. Se recomandă o abordare didactică flexibilă, care lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor, conform opţiunilor metodologice ale fiecărui cadru didactic.  Profesorul va utiliza 

următoarele metode, procedee și tehnici de predare-învățare: prelegerea, explicația, conversația euristică, dialogul 

etc., precum și forme de lucru: frontal, individual şi în echipă.  

În proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul curriculum, atât la 

compartimentul competențe, cât și la conținuturile recomandate. În corespundere cu cerințele didactice, profesorul 

va planifica ore de sinteză şi evaluare, precum și activități practice.  

Cadrul didactic va stabili coerența între competențele specifice disciplinei, conținuturi, activități de 

învățare, resurse, mijloace şi tehnici de evaluare. De asemenea, în cadrul lecțiilor, profesorul va utiliza mijloace 

instrucționale de tipul: Evocare, Realizarea sensului, Reflecție, Extindere. 

Varietatea metodelor de predare-învățare-evaluare va asigura asimilarea mai lesne a materiei și servește ca 

instrument de stimulare a interesului elevilor față de disciplină și specialitate. 

Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conținut, propunându-le elevilor 

în acest scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor interactive de lucru cu elevii, cum ar fi 

discuția, comunicarea reciprocă, prezentarea. 
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Metodele de instruire recomandate pentru unităţile de învăţare. 

Unități de învățare Metodele recomandate 

Pregătirea şi aptitudinile executanţilor Explicaţia, lucrul cu manualul; 

Observaţia; 

Exerciţii. 

Reguli de igienă Explicaţia, instructajul, lucrul cu manualul;  

Observaţia; 

Lucru practic. 

Tipuri de masaj Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Examinarea şi diagnosticarea pielii 
clientului 

Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru cu planşe. 

Manevrele fundamentale Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 
tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Manevrele auxiliare Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 
tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Masajul spatelui, gâtului şi a cefei Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 
tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Masajul capului Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 
tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Masajul regiunii fesiere Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 
tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Masajul membrelor inferioare Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 
tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Masajul regiunii toracice Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 
tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 
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Unități de învățare Metodele recomandate 

Masajul membrelor superioare Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 
tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Masajul general Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 
tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Masajul anticelulitic cu miere Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 
tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Masajul anticelulitic cu ventuze Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 
tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale. 

Evaluarea pune în evidentă măsura în care se formează competențele specifice unității de curs.  

Inițial se va începe cu o evaluare a nivelului de cunoștințe din domeniul disciplinelor de cultură generală 

(anatomia şi fiziologia, biologie, chimia),şi a disciplinelor de specialitate Igiena şi microbiologia, Dermatologia care va 

oferi posibilitatea de diagnosticare a nivelului de pregătire a elevilor pentru disciplina „Bazele masajului”.  

De asemenea, se va aplica evaluarea formativă, care se va desfășura pe tot parcursul studierii disciplinei. În 

scopul unei evaluări eficiente se vor utiliza metode tradiționale și de alternativă, în funcție de cerințele unității de 

competentă.  Se vor utiliza următoarele  metode: observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind 

progresul personal; autoevaluarea; portofoliul elevului; realizarea proiectelor de grup. Metodele utilizate vor fi 

orientate spre valorificarea achizițiilor elevilor și stimularea lucrului în echipă. Pentru fiecare metodă, profesorul va 

elabora instrumentele de evaluare.  

De asemenea, lucrările practice ce dezvoltă capacități și aptitudini de analiză şi evidență, vor servi şi  ca 

mod de evaluare curentă. 

Evaluarea sumativă va fi proiectată în aşa mod, încât să asigure dovezi pentru elevi, cadre didactice şi 

angajatori cu informaţii relevante despre achizițiile în termeni de cunoștințe şi abilități în baza unor criteriilor 

definite explicit.  

La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă și sumativă, profesorul va ține cont de 

competențele specifice disciplinei. 

Produsele elaborate în cadrul studiului individual şi a lucrărilor practice, vor fi evaluate în bază de criterii și 

descriptori de evaluare. Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit şi să permită elevilor să 

demonstreze deţinerea/ stăpânirea competențelor specifice disciplinei.  
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Produse pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor cognitive 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Referat   Corespunderea referatului temei. 

 Coerenţa ţi logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Modul de structurare a lucrării. 

2. 
Argumentarea textuală/grafică 

  

 Corespunderea formulărilor temei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat. 

 Respectarea normelor literare. 

 Utilizarea corectă şi adecvată a mijloacelor orale 
de exprimare. 

 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor. 

3. 
Fişa 

 Relevanţa completării fişei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării 
fişei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific 
disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

4. 
Harta noţională 

 Punerea în evidenţă a subiectului general. 

 Elaborarea corectă a tabelei (schemei), de la 
noţiunile de bază spre cele specifice domeniului. 

 Organizarea corectă a informaţiei despre 
subiectul solicitat. 

 Corectitudinea logică a formulărilor. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus. 

5. 
Planşe  

 Relevanţa completării planşei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării 
planşei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific 
disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

6. 
Desen elaborat 

 Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice utilizate. 

 Gradul de transmitere a mesajului. 

 Corespunderea concepţiei, stilului, aşezării în 
pagină şi a design-ului grafic mesajului de 
transmis. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Originalitatea şi capacitatea de a ilustra, prin 
forme şi culori, prin poziţionarea compoziţiei în 
transmiterea mesajului preconizat. 

 Impactul vizual şi comunicativ. 

 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul de mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. 
Masajul capului 

 Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea 

operaţiilor în realizarea masajului. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii. 

 Productivitatea. 

2. 
Masajul spatelui, gâtului şi a 
cefei 

 Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea 

operaţiilor în realizarea masajului. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii. 

 Productivitatea. 

3. 
Masajul regiunii fesiere 

 Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea 

operaţiilor în realizarea masajului. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii. 

 Productivitatea. 

4. 
Masajul membrelor inferioare 

 Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea 

operaţiilor în realizarea masajului. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii. 

 Productivitatea. 

5. 
Masajul membrelor superioare 

 Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea 

operaţiilor în realizarea masajului. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii. 

 Productivitatea. 

6. 
Masajul cutiei toracice 

 Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea 

operaţiilor în realizarea masajului. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii. 
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 Productivitatea. 

7. 
Masajul general  

 Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea 

operaţiilor în realizarea masajului. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii. 

Productivitatea. 

8. 
Masajul anticelulitic 

 Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea 

operaţiilor în realizarea masajului. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii. 

 Productivitatea. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru a realiza cu succes formarea competențelor ce trebuie dezvoltate în cadrul unităţii de curs „Bazele 

masajului” trebuiede asigurat un mediu de învățare autentic, relevant și centrat pe elev. 

Lucrările practice și de laborator se desfășoară în laborator/atelier, care este dotat cu utilaje, echipamente 

și materiale necesare pentru realizarea lucrărilor practice și de laborator, în conformitate cu Nomenclatorul 

laboratorului/Atelierului. În vederea desfăşurării eficiente a procesului educaţional încăperile de studiu trebuie să 

corespundă anumitor cerinţe: 

1. Respectarea regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat corespunzător 

documentelor normative („Igiena instituţiilor de învățământ secundar profesional”, Hotărârea Ministerului 

Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Nr. 23 din 29.12.2005) 

2. Completarea cu materialele necesare: 

- Mobilier şcolar,conform condiţiilor ergonomice adecvate; 

- Proiectarea didactică pe ani de studii şi unităţi de curs; 

- Materiale didactice pentru activitate în auditoriu; 

- Suport didactic pentru evaluarea lucrărilor practice/laborator; 

- Manuale; 

- Curs de lecţii; 

- Indicaţii metodice; 

- Materiale suport pentru activitatea de învăţare individuală a elevilor ghidată de profesor; 

- Materiale pentru autoevaluare; 

- Materiale necesare pentru realizarea stagiilor de practică/lucrărilor practice şi de laborator; 

- Mijloace tehnice TIC: (calculator, proiector, ecran); 

- Mijloace tehnice: 

1. Utilaje: pat pentru masaj. 

2. Instrumente și materiale:şerveţele de unică folosinţă, mijloace antiseptice şi dezinfectante, 

ulei pentru masaj, talc,ventuze, miere. 

3. Echipamente:halat, prosop, cuvertură de unică folosinţă, bonetă. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. 
Fizioterapie – masaj terapeutic. A. Rădulescu, E. Teodoreanu. Ed. Medicală 2002, 
ISBN: 973-39-0491-0 

Internet 

2. 
Masajul, procedee tehnice, metode, efecte, aplicaţii în sport. Adrian N. Ionescu. Ed. 
ALL Bucureşti 1994, ISBN:  978-9739156554 

Internet 

3. 
Masoterapie – masaj şi tehnici complementare. Ioan Dan Aurelian Nemeş. Orizonturi 
universitare Timişoara 1999, ISBN 973-8109-79-5 

Profesor 
 

4. 
Косметология. Ю. Ю. Дрибноход. Ростов-на-Дону, «ФЕНИКС» 2012, ISBN 978-5-
222-18218-5 

Internet 

5. 
Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж. Быковская 
Татьяна Юрьевна, Семененко Любовь Андреевна,Козлова Людмила 
Валентиновна.  «ФЕНИКС»2010г, ISBN: 978-5-222-16926-1 

Profesor  

6. https://www.slideshare.net/CrsGabriel/sabinivanmasajulpentrutoti Internet 

7. https://www.slideshare.net/fagarasanuandreea/32188928-cartemasaj Internet 

8. http://www.medicinaestetica-corporala-faciala.ro/spa-descriere/masaj-anticelulitic/ Internet 

9. http://yanno.ro/ventuze-masaj/ Internet  

 

http://www.labirint.ru/authors/82058/
http://www.labirint.ru/authors/82058/
http://www.labirint.ru/authors/82060/
https://www.slideshare.net/fagarasanuandreea/32188928-carte

