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PRELIMINARII 

 

Curriculumum este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de 

pregătire a tehnicienilor în termen de 2 și 4 ani studii  pentru învăţămîntul  profesional tehnic 

postsecundar și se  bazează  pe  următoarele principii generale:                                                                                                                                                                          

- asigurarea corelaţiei cu cerinţele pieţii muncii;                                                                                     

- asigurarea  continuităţii și coerenţei între nivelele educaţionale ;                                                                      

- corelarea etapelor funcţionale  ale dezvoltării curriculare: proiectare, implementare, 

evaluare;                         

- orientarea formării profesionale spre finalităţi,exprimate în termeni de rezultate. 

 

La elaborarea curriculumului au stat la bază următoarele acte: 

 Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 -2020; 

 Strategii de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional tehnic pe anii2013-2020( Hotărîrea     

Guvernului RM nr.97 din 14.02.2013; 

 Constituţia RM art. 35 și art. 43 ; 

 Recomandările  Parlamentului și Consiliului European privind stabilirea Cadrului  European 

al  Calificărilor  pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (aprilie 2008); 

 Concluziile Consiliului European din 12 mai 2015;  

 Declarația de la Copenhaga din 30 noiembrie 2012; 

 Calificările pot fi obţinute conformNomenclatorului domeniilor de formare profesionalăal 

specialităţilor şi calificărilor  pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar  nonterţial apr Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr 853 din 

14.12.2015; 

 Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional tehnic pentru anii 2013 -2020; 

 Nomenclatorul  domeniilor de formare  profesională al specialităţilor şi calificărilor pentru 

pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundarnontertiar; 

 Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesonal tehnic; 

 Codul de etică al cadrului didactic aprobat de Ministerul Educaţiei; 

 

Funcţiile curriculumului sunt: 

- act normativ al procesului de predare – învăţare-evaluare și certificare în contextul unei  

pedagogii axate pe competenţe; 

- reper pentru  proiectarea didactică și desfăşurarea  procesului educaţional orientat pe formare  

de competenţe; 

- componentă de bază pentru elaborarea  strategiei de evaluare și certificare ; 

- vector al procesului educaţional spre formare de competenţe; 

-componență fundamentală pentru elaborarea manualelor tipărite și electronice; 

Beneficiarii  curriculumului: 

- profesorii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar; 

- autorii de manuale şi de ghiduri metodologice; 

- elevilor care îşi fac studiile la specialitate; 

- membrilor comisiilor pentru examinare și calificare;  
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- membrilor comisiilor de identificare și recunoaştere a rezultatelor învăţării dobîndite; 

           Curriculum de faţă a fost conceput în corespundere cu prevederile documentelor 

strategice de politici nominalizate mai sus, în baza analizei necesităţilor de formare  iniţială şi 

continue. 

 

 

MOTIVAŢIA UTILITATEA MODULUIUI PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

 

Paradigma disciplinară se va realiza dintr-o perspectivă metodologică ce presupune 

conceperea unitară a procesului de învăţământ. Curriculum este organizat pe unităţi de învăţare,  

are ca scop  formarea la specialişti a unor competențe specifice de utilizare în cadrul activităţii de 

machior.   Curriculumul se raportează la un set de valori, care indica diferite tipuri de rezultate 

dezirabile ale învăţării, formulate în special în termeni de competenţe. El defineşte natura și 

organizarea ofertei de educaţie pentru tineri. Curriculumul poate defini clar,în ce mod și cum 

vom efectua învăţarea, ce rezultate ale studiului se aşteaptă la finalul procesului educaţional,ce 

volum de cunoştinţe vor avea discipolii. Curriculumul va stabili în calitate de rezultate ale 

învăţării  următoarele manifestări  comportamentale ale absolvenţilor: 

• atitudine pozitivă pentru învăţarea continuă;   

• deschidere  pentru schimbări tehnologice în domeniu de activitate profesională; 

• gândire critică și dezvoltare de problemă;   

• creativitate și inovare;     

• raportul cu schimbările din piaţa muncii; 

• prelucrarea rapidă a volumelor mari de informaţie şi luarea în baza lor a unor decizii 

personale; 

• abordarea creativă a sarcinilor profesionale; 

• capacităţi de lucru în echipă; 

• autocunoaştere și încredere în sine;  

• integritate și eficienţă în muncă; 

• învăţare și spiritul antreprenorial; 

 

Schimbările care trebuie sa le provoace educaţia în comportamentul elevilor, în primul 

rând sunt legate de interesele și nevoile acestora,  din punct de vedere a formarii profesionale și 

în general. Evoluţia tehnologiilor moderne accentuează  necesitatea și importanța studiului 

relaţiei socio-economice și a pieţii muncii, de aceia e nevoie ca obiectul să facă o pregătire 

temeinica a elevului în; 

 accentuarea abilităţilor  profesionale în timpul predării;  

 aprofundarea  specialistului  în domeniul studiat;   

 determinarea  limitelor de  studiului în dermatologie, anatomie ca ştiinţă; 

 cunoaşterea proprietăţilor fizice și chimice a produselor naturale,șintetice sau artificiale; 

 utilizarea corectă a echipamentelor și aparatajului din domeniu dat;  

 studierea tuturor  produselor cosmetice decorative obţinute în cadrul cercetări și testării acestora; 

Machiorul este specialistul care este obligat să cunoască specificul fiecărui produs 

cometic decorativ, astfel cursul respectiv va familiariza discipolii cu stilurile de machiaj, 

produsele cosmetice utilizate și oportunitățile de realizare a unui șir de lucrări  practice variate 

prevăzute de program.Deasemenea este necesar ca, specialistul să cunoască  epocile istorice și 

evoluția machiajuluiîn acest sens. 
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Disciplinase finisează cu un examen care  testează abilităţile teoretice și  practice  ale 

persoanelor implicate în procesul de studii. Cunoştinţele vor asigura baza teoretică a  

competenţelor, abilităţile  vor reprezenta latura acţionară, iar atitudinile și caracteristicile de 

personalitate vor forma nivel profesional a fiecărui  discipol în parte.   

 

COMPETENȚE PROFESIONALE SPECIFICE MODULULUI 

 

CS 1.Aprecierea calității produselor cosmetice  decorative de make-up. 

CS 2.Întreținereainstrumentelor, ustensilelorşiaechipamentului make-up. 

CS 3.Stăpânirea tehnicilor moderne de aplicare a machiajului. 

CS 4.Stabilirea rezistenței în timp produselor make-up în urma realizării machiajului. 

CS 5. Identificarea ingredientelor naturale și sintetice din componența produselor make-up. 

CS 6. Selectarea corectă a produse cosmetice decorative ținînd cont de scopul propus. 

 

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de 

credite Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri  Practică/seminar 

S.07.O.005. 150 30 30 90 examen 5 

 

 

UNITATĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

1. Noțiuni generale despre cosmetica decorativă 

 

U.C.1. 

Selectareasurselornecesarepentrui

nformareacorecta. 

U.C.2. Înțelegerea temenilor de 

specialitate 

U.C.3. 

Cunoaștereaconținutuluiproduselo

rcosmetice decorative 

 

U.C.4. Recunoașterea principiilor 

de organizare a locului de muncă 

U.C.5. Întelegerea importanței 

dress codului machiorului 

 

 

1.1Noțiuni 

generaledespreorigineaa

parițieiproduselorcosmet

ice decorative 

- modalități deobținere 

aproduselorcosmetice, pe 

calenaturală. 

-  

componențachimicășiefect

e adverse 

1.2Etica profesională a 

machiorului : 

- dress cod 

- loc de muncă 

 

A1.Descrierea metodelor de obținere a 

produselor make-up 

A2.Identificarea ingredientelor de 

bază din componența produselor 

A3.Descriereaefectelor adverse ale 

fiecărui component chimic 

A4.Organizarealocului de 

muncăînstudioul make-up 

A5.Identificareacompartimentelortruse

icosmetice 

 

A6.Enumerareafuncțilorfiecareipiese 

din setul de pensule 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

U.C.6.Clasificarea instrumentelor 

în machiaj 

U.C.7.Clasificarea pensulelor 

după destinație 

U.C.8.Cunoașterea ustensilelor 

necesare în procesul de lucru 

U.C.9. 

Recunoaștereaaccesorilormake-up 

și a materialelor de unicăfolosință 

- instrumente în machiaj 

1.3Componența trusei 

demachiaj 
- setul de pensule 

- produse cosmetice 

decorative 

- materiale și accesorii 

- ustensile 

 

 

 

A7. 

Completareatabeluluimaterialelorșiacc

esorilor make-up 

A.8.Identificarea produselor de 

îngrijirecosmetică a tenului. 

 

2. Normesanitareigieniceși reguli de protecție a muncii 

U.C.10.Identificarearegulilor de 

deigienăcetrebuierespectateîntimp

ulședinței de machiaj 

U.C.11.Cunoaștereametodelorde 

dezinfectare a instrumentelor 

U.C.12. Selectare produselor de 

dezinfectare și curățare a 

pensulelor 

U.C.13.Recunoașterea 

modalităților practice de lucru cu 

produselecosmetice decorative 

îndependență de 

consistențaacestor 

U.C.14. Specificareabolilorce pot 

fi 

dobînditeîncazulnerespectăriiregul

ilorsanitaro-

igieniceîntimpulședinței de make-

up 

U.C.15. 

Identificareacauzeloraparițieialerg

iilor, întimpulședinței de machiaj. 

U.C.16. Recunoaștereasoluțiilor 

de curățare a pensulelor din păr 

natural 

U.C.17. Clasificareasoluțiilor de 

curățare a pensulelor din 

părsinteticșipăr 

U.C.18.Recunoașterearegulilorspe

cifice de 

dezinfecțieainstrumentelorînfuncți

e de marerialul din care e 

confecționatinstrumentul de lucru 

2.1 Reguli de igiena în 

timpul ședinței de 

machiaj; 

- amenajarea șiîntreținerea 

studioului make-up 

-  igienizarea și curățarea 

locului de muncă 

- curățarea și dezinfectarea 

setului de pensule 

 

2.2 Reguli igienice de 

utilizare a produselor 

cosmetice decorative în 

funcție de consistența 

acestora. 
- reguli și modalități de 

utilizare a produselor de 

consistență lichidă 

- modalități de utilizare a 

produselor de consistență 

cremoasă 

- reguli de utilizare a 

produselor de consistență 

solidă 

- utilizarea paletei de lucru 

și a ustensilelor în timpul 

lucrului 

2.3Întreținerea și 

dezinfectarea 

instrumentelor de 

machiaj 

- curățarea setului de 

pensule și dezinfectarea 

acestuia 

- dezinfectarea 

instrumentelor din metal 

- igienizarea ustensilelor 

A.9.Respectarea regulilor de igena la 

locului de muncă 

A.10.Descriereametodelor  

dedezinfectare a suprafețelorînstudioul 

make-up 

A.11.Utilizarea piselor din setulde 

pensuledupădestinațieacestora. 

 

A.12.Determinarea tehnicii de lucru cu 

produsecosmetice decorative de 

consistențăcremoasă 

A.13. Descriereariscurilor de 

sănătateîncazulnerespectăriiregulilorig

ienico- sanitare 

A.14.Menționareacelormai practice 

metode de dezinfectare  ainventarului 

make-up 

A.15.Clasificareametodelor de 

curațareainstrumentelorșiustensilelor 

A.16.Identificarea metodelor de 

dezinfecțieainstrumentelor dim metal 

A.17.Selectarea celormairapideși 

practice metode de dezinfectare a 

trusei make-up 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

                                        3. Produsecosmetice decorative 

U.C.19.Specificarea  funcțiilor 

fundamentale a produselor de 

înfrumusețare 

U.C.20.Clasificarea  produsele  de 

îngrijire a tenului după vîrstă 

U.C.21. Identificarea produselor 

de îngrijire ce au SPF înalt. 

U.C.22.Estimarea indicatorilor de 

calitateaiproduselor de make-up 

U.C.23. Cunoaștereatermenului de 

valabilitatepentrufiecareprodus 

make-up 

U.C.24. 

Recunoaștereaingredientelornatura

ledin compozițiachimica 

arujurilorșistabilireabeneficiilorac

estorapentrupiele 

U.C.25.Explicareatehniciiclasice 

de aplicare a produselor de 

consistențăcremoasă- fond de ten, 

bază de față, bronzer 

U.C.26. 

Selectareaschemelornetradiționale 

de aplicareailuminatorului 

U.C. 27.Sistematizareapractică a 

cunoștințelorcevizeazăprodusele 

cosmetic decorative. 

3.1.Clașificarea și 

funcțiile produselor 

cosmetice decorative 

-clasificarea produselor de 

machiaj în funciție de zona 

aplicării 

-  funcțiile produselor de 

îngrijire a tenului 

-clasificarea produselor 

decorative după categorii 

de vîrstă 

3.2.Componența chimică 

și consistența produselor 

cosmetice decorative 

- ingredienteleși 

compoziția chimică a 

produseloe de make-up 

-caracteristica  produselor 

cremoase și lichide 

- termenul de valabilitate a 

produselor 

- indicatorii ai calitații 

produselor de 

înfrumusețare 

3.3.Tehnici de aplicare a 

produselor cosmetice 

decorative 

- tehnicileclasice de 

aplicare a produselor 

make-up 

- tehnicileinovatorii de 

aplicare a 

produselormake-up 

- scheme de make-up 

Evaluarenr 1 

A.18. 

Recunoaștereatipurilorproduselorcosm

etice decorative 

A.19. 

Descriereafuncțilorfiecăruiprodus 

make-up 

A.20.Selectareaproduselorînfuncție de 

vîrstășitipul de piele 

 

A.21. Descriereacomponențeichimice 

a produselor 

A.22. 

Descriereastructuriifiziceșiconsistenței

produselor de înfrumusețare 

A.23.Determinarea 

calitățiipentrufiecareprodusmake-up 

A.24.Recunoasterea celormai 

practicetehnici de aplicare a 

produselor make-up 

A.25.Identificareatehnicilorinovatorii 

de aplicare a produselor make-up 

A.26. 

Identificareacelormairapidetehnicilor 

de aplicare a produselor cosmetic 

decorative 

4.Colorimetria înmachiaj 

U.C.28.Specificareaposibilităților 

de formare a cerculuicromatic 

U.C.29.Recunoașterea 

culorilorterțiareșicomplimentare 

U.C.30. 

Specificareaposibilitățilorde 

formarea cerculuiacromatic 

U.C.31.Enumerareatipurilor de 

contrastelor 

U.C.32.Selectareaschemei 

demachiajpentrufemeilece au 

4.1.Cerculcromatic 
 - formarea cercul cromatic 

- culorile primare și 

secundare 

- gamareceși caldă de 

culori 

4.2.Contrastele și 

asocierile de culori: 

- tipurile de contraste 

- avatajele asocierii de 

culori 

A.27. Descriereamodului de formare 

acerculuicromatic 

A.28. 

Deosebireaculorilorprimareșisecundar

e 

A.29. Recunoașteriacerculuiacromatic 

A.30. 

Recunoaștereainfluențeipsihologicea 

culorilorcalde 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

parul blond 

U.C. 33.Selectareaschemei 

demachiajpentrufemeilece au 

parulroșcat 

U.C. 34.Selectareaschemei 

demachiajpentrufemeile brunet 

U.C. 35.Selectareaschemei 

demachiajpentrufemeileșatene 

 

 

- nuanțeleși tonurile de 

culori în make-up 

4.3.Machiajul în funcție 

de culoarea parului 

- asocieri  în funcție de 

culoare irisului 

- alegerea tonurilor optime 

în dependență de culoarea 

tenului 

- memorizarea nuanțelor 

make-up  perfecte în 

funcție de culoarea părului 

Lucrarea practică nr. 1 

A.31.Descriereamodului de obținere a 

tonuluișinunanței 

A.32.Aprecierea 

culorilorperfectepentrufemeiablondași

brunetă 

A.33. Memorarea asocierilor de culori 

recomandate pentru șatene și roșcate 

A.34. Explicarea gamelor de culori 

recomandate pentru accentuarea 

culorii irisului 

5.Sculptarea feței 

 

U.C.36. 

Identificareaproporțilorfacialeidea

lerecunoscuteînmachiaj 

U.C.37. 

Identificareatuturorformelor ale 

ochilorșiabaterileacestora 

U.C.38.Alegereagamei de 

produserecomandatepentrutenul 

gras, uscat, deshidrat 

U.C.39.Evaluarea factorilorceduc 

la 

formareaprețurilorproduselormake

-up. 

U.C.40.  Selectareatehnicii de 

corecțieînfuncție de 

formelespecific ale pomeților 

U.C.41. Selectareatehnicii de 

corecțieînfuncție de 

formelespecific ale ochilor 

 

5.1. Idealul de frumusețe 

recunoscut în machiaj  

- proporții faciale în make-

up 

- trasăturile frumoase ale 

ochilor 

- forma ideală a feței, 

pomeților și buzelor 

5.2. Produsele corecție 

faciale 
- corecția facială umedă 

- corecția facială uscată 

- scheme de corecție mixtă 

5.3. Tehnici  desculptare 

a feței 
- produsele de textură 

uscată 

- produsele de corecție de 

textură cremoasă 

- avantajele utilizării 

produselor inovatorii în 

materie de corecție facială 

Lucrarea practică nr.2 

 

A.35. Descriereaproporțiilorșia 

trăsăturilorideale ale feței. 

A.36.Clasificarea formelor anatomice 

ale ochilor 

A.37. Clasificarea formelor anatomice 

ale buzelor 

A.38.Identificareaavantajelorprodusel

or 2:1  

A.39. 

Descriereaproprietățilorproduselor 

cosmetic decorative inovatorii 

destinate corecției 

A.40. Repartizarea schemelor de 

corecție în funcție de forma feței 

A.41.Complectarea tabelului privind 

produselor specifice corecției 

facialecremoase 

 

 

6.Stilizarea sprîncenelor 

U.C.42.Stabilireafuncțieiesențiale 

a sprîncenelor 

U.C.43. Identificareaformelorde 

bazăale sprîncenelor 

U.C.44. 

Enumerareapărțilorcomponente 

ale uneisprîncene 

U.C.45.Recunoașterea tehnici 

6.1. Structura și forma 

sprîncenei 
- părțile componente ale 

sprîncenelor 

-  formele sprâncenelor 

-  forma ideală a sprîncenei 

6.2.Tehnici de corecție a 

sprîncenelor 

-  metode clasicede 

A.42. Identificarea proporțiilor 

sprîncenei 

A.43. Recunoașterea consecutivității 

etapelor de pensare a sprîncenelor 

A.44. Selectarea formei sprîncenei în 

funcție de forma feței 

A.45. Identificarea tehnicilor noi de 

pensare a sprîncenelor 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

destilizare a sprîncenelor utilizate 

la nivel internațional.  

U.C.46.Determinarea timpului 

optim de desfășurare a procedurei 

de stilizare a sprîncenelor 

U.C.47. Identificareaproduselor 

make-up ce au rol de fixare a 

fomeisprîncenei 

U.C.48. Selectarea produselor 

cestimuleazăcreștereafirului de păr 

U.C.49.Recunoașterea 

gameicoloristicerecomandatepentr

uaobțineefectul de sprîncene 

delicate șinaturale. 

 

pensare 

- metode moderne de 

pensare 

-  tehnicicombinate de 

pensare a sprîncenelor 

6.3. Stilizarea 

sprîncenelor 

- metode de stilizare  prin 

tehnica creion  

- metode de stilizare prin 

tehnica gel 

- produse destinate 

stilizării sprîncenelor 

Lucrarea practică nr.3 

A.46. Menționarea produsele și 

instrumentele utilizate pentru 

procedură de stilizare a sprîncenelor 

A.47. Recunoașterea tehnicii de 

stilizarea sprîncenelor pe bază de gel 

A.48.Explicarea avantajelor utilizării 

tehnicilor combinate de stilizare a 

sprîncenelor 

 

7.Tipuri de gene  false 

U.C.50.Determinareacalitățiigenel

or false 

U.C.51.Cunoaștereatermenilor de 

valabilitateaadizivului 

U.C.52.Recunoaștereaingredientel

or din 

compozițiachimicaaadizivului 

U.C.53.Explicarea tehniciiclasice 

de aplicare a genelor de tip 

bandășismocuri 

U.C.54.Identificareaetapelorspecif

ice de aplicare a genelor pe 

bază de magnet 

U.C.55.Sistematizarea practică a 

cunoștințelorce se referă la 

genele false 

7.1.Tipurilegenelor false 

- formelegenelor false 

- volumulgenelor false 

- mărimilegenelor false 

7.2. 

Etapeleaplicăriigenelor 

de tip smocuri 

- etapelegenerale de 

aplicare a smocurilor 

-etapelespecifice de 

aplicare a genelorsmocuri 

- alegereacorectă a 

formeigenelorsmocuri 

7.3. Tehnica de aplicare a 

genelor de tip bandă 

- indicatorii de calitatea 

genelorbandă 

- modalități de aplicăre a 

genelorbandă 

- 

etapeleaplicăriigenelorban

dă 

Lucrarea practică nr.4 

A.49Specificareacriteriilor de 

apreciere a calitățiigenelor false 

A.50. Descriereamodalitățilorde 

obținere a volumuluigenelor 3D 

A.51. Enumerareaetapelor de aplicare 

a genelor de tip smocuri 

A52. Alegereaformeigenelor false 

înraport cu forma ochilorclientei 

A.53.Recunoașterea 

celormairapidetehnici de aplicare a 

genelorbandă 

A.54.Identificareatehnicii 

de aplicarea genelor pe bază de 

magnet 

8. Tipuri de machiaj 

U.C.56.Recunoașterea 

specificuluimachiajului de zi 

U.C.57.Alegereagamei de 

culoriutilizateînmachiajulde zi 

U.C.58. Enumerarea greșelelor 

frecvente la realizarea machiajului 

de zi 

U.C.59. 

8.1. Machiaj de zi 

- specificulmachiajului 

- gama de culoriutilizată 

- produselecosmetice 

decorative  

8.2. 

Etapeleaplicăriimachiaju

lui de zi 

A.55.Identificareaproduselor de make-

up recomandatepentrumachiajul de zi 

A 

56.Menționareacelormaiinovatoriiprod

usecosmeticedecorativeutilizateînmac

hiajului de zi 

A.57.Stabilireagamei de 

culoripotrivitemachiajului de zi 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

Identificareaetapelormachiajului 

de zi 

U.C.60. 

Recunoaștereaproduselorcosmetce 

decorative destinate machiajului 

de zi 

U.C.61. 

Stabilireaavantagelorutilizăriiprod

uselor de make-up pe bază de 

ingredient naturale 

U.C.62. Selectareaproduselor 

cosmetic decorative destinate 

tenului gras și a celuiuscat 

U.C.63. Alegereaceleimairapide 

scheme a machiajului de zi 

 

- etapelegenerale 

- etapelespecifice 

- succesiuneaetapelorde 

aplicare a machiajului de 

zi 

8.3.Tehnicarealizăriimac

hiajului de zi 

- tehnicaclasică de aplicare 

a machiajului 

- tehnicispecifice de 

aplicare amachiajului 

- produselecosmetice 

decorative 

inovatoriirecomandate la 

realizareamachiajului de 

zi. 

Lucrarea practică nr.5 

 

A.58.Enumerareaetapelorgenerale de 

aplicare a machiajului de zi 

A.59.Explicareanecesitățiirespectăriisu

cesiuniietapelormachiajului de zi 

A.60Recunoaștereatehniciispecifice de 

aplicare a machiajului de ziînfuncție 

de vîrstăclientei 

 

 

 

 

 

 

U.C.64.Determinareaposibilitățilo

r de creare a schemeimachiajului 

de searăînfuncțiescopulpropus 

U.C.65.Recunoaștereaculorilorce 

sunt utilizate la 

realizareamachiajului de seară 

U.C.66.Enumerareamodalităților 

de asortare a 

culorilorutilizateînmachiaj cu 

coafurașivestimentațiaclientei 

U.C. 

67.Stabilireacalitățiimachiajuluiînr

aport cu prețcerut pe piață 

U.C.68. 

Stabilirearecomandărilorpentru 

schema de machiajde 

searăîndependență 

deculoareairisuluiclientei 

U.C.69.Identificareaschemelor de 

corecțieutilizate la 

realizareamachiajului de seară 

8.4. Machiaj de seară 

-  

specificulmachiajuluidesea

ră 

- gama de 

culorirecomandată 

- produselorcosmetice 

decorative 

recomandatemachiajului 

de seară 

8.5. 

Etapeleaplicăriimachiaju

lui de seară 

- etapelegenerale 

- etapelespecifice 

- scheme ale machiajului 

de seară 

8.6.Tehnicarealizăriimac

hiajului de seară 

-tehnicaclasică de aplicare 

a machiajului 

- tehnicimodern de 

aplicarea machiajului 

- produselecosmetice 

decorative necesarela 

realizareamachiajului de 

seară. 

Lucrarea practică nr.6 

A.61.Descriereaspecificuluimachiajulu

i de seară 

A.62. Clasificarea schemelor 

machiajului de seară 

A.63.Enumerarea etapelor specifice a 

machiajului de seară 

A.64. Alegerea celor mai reușite 

combinații de culori la realizarea 

machiajului de seară 

A.65.Selectareaschemele de corecție a 

formelor ochilor la realizarea 

machiajului de seară 

A .66. 

Descriereafuncțilorproduselorcosmetic

edecorative destinate machiajului de 

seară 

A.67.Identificareaavantajelorprodusel

or 2:1 

 

U.C.70. Aplicareacunoștințelor 

din domeniulanatomieifeței la 

realizareaconturinguluifacial la 

8.7.Machiaj de mireasă 

- asortareaculorilor 

machiajului în funcție de 

A.67.Identificareagamei de 

culorifolositeînmachiajulmiresei 

A.68. Elaborareaschemei de machiaj 



 

12 
 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

realizareamachiajuluimiresei 

U.C.71. Identificareaschemelorde 

make-up de 

mireasărecunoscuteînîntreagalume 

U.C.67.Cunoaștereatuturorprodus

elorcosmetice decorative 

foloșiteînmachiajul de nuntă 

U.C.68.Stabilireaindividualaaetap

elor de aplicarea 

machiajuluimireseiînfuncțiede 

vîrstaclientei 

U.C.69.Alegereagamei de 

culoripotrivite cu 

culoareairisuluiclientei 

U.C.70.Stabilirea corectă a 

timpului de 

realizăriimachiajuluiînfuncție de 

stilulmachiajului 

U.C.71.Formareauneiviziunigener

aledespreprețulșicalitateamachiaju

lui de mireasă 

U.C.72. Evaluareaeruorilorceduc 

la eșuareamachiajuluimiresei. 

culoare buchetului miresei 

- produsele recomandate în 

dependență de tipul tenului 

- nuanțeleperfecte în make-

up miresei 

-  

specificulmachiajuluimires

ei 

- produselecosmetice 

decorative necesarare la 

realizareamachiajului de 

mireasă 

8.8. 

Etapeleaplicăriimachiaju

lui de mireasă 

- etapelegenerale 

- etapelespecifice 

- 

importanțarespectăriifiecăr

eietape la 

realizareamachiajuluimires

ei 

8.9.Tehnicarealizăriimac

hiajului de mireasă 

- tehniciclasice de aplicare 

a machiajului 

- tehnici pe bază de 

acuarelă 

-produselecosmetice 

decorative 

inovatoriișirezistenterecom

andate la 

realizareamachiajului de 

mireasă 

Lucrarea practică nr.7 

de mireasă 

A.69. 

Stabilireatrasăturilorfacialecetrebuieev

idențiate la 

realizareamachiajuluimiresei 

A.70. 

Identificareainfluențiipsihologice a 

gamei de culoripastelate la 

realizareamachiajului de mireasă 

A.71. Descriereamodului de obținere a 

tonulorșinuanțelor 

A.72.Selectareaculorilorperfectepentru

aevidențiaculoareairisuluiînmachiajul 

de miresă 

A.73. Alegerea celor mai reușite 

tehnici de make-up pentru mirese 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

U.C.73.Identificarea tipurilor de 

smoky eyes 

U.C.74. 

Stabilireascopuluimachiajului 

smoky eyes 

U.C.75.Cunoaștereaconținutuluiși

compozițieichimice a 

produselorutilizate la realizarea 

smoky-eyes 

U.C.76. Recunoașterea 

elementelor chimice și influienței 

acestora asupra calității 

machiajului 

U.C 77. Identificarea 

instrumentelor de bază utilizate la 

realizarea machiajului smoky 

U.C.78. Selectarea gamei de 

culori ce va accentua culoarea 

irisului clientei 

U.C.79.Recunoaștereaaccesorilor

make-up și a 

materialelorîntrebuințate la 

efectuareamachiajuluifoto 

U.C.80.Informarea 

corectăreferitorla tehnicilenoide 

aplicarea smoky eyes 

U.C.81.Aplicareaproduselorreziste

nte la 

apăîncazulrealizăriimachiajului 

smoky eyes.  

U.C.82.Identificareaproporțilorfac

ialefrumoaserecunoscuteînmachiaj

istoric 

U.C.83.Recunoașterea stilului 

specific machiajului retro 

U.C.84.Stabilireaindividuala a 

tehnicii de corecțieînfuncție de 

formelespecifice ale ochilor 

U.C.85.Alegereagemei de 

produserecomandatepentruretro 

make-up 

U.C.86.Stabilireacorectă a 

timpului de realizăriimachiajului 

retroînfuncție de volumul de lucru 

U.C.87.Enumerarea avantajelor 

utilizării gelului pentru pleoape, 

 rezistent la apă, în retro make-up 

 

8.10 

Machiajulpentrufotograf

ii (8moky Eyes) 

- tipurile smoky eyes 

- 

produselerecomandatepent

rufotomachiaj 

- schemele de 

machiajpentruevidențierea

anumitortrasăturifacialespe

cifice 

- produse make-up 

destinate sesiuneafoto 

8.11.Etapeleaplicăriimac

hiajuluipentrufotografii 

(Smoky Eyes) 

- etapelespecifice 

- 

importanțarespectăriisucesi

uneietapelor 

derealizareamachiajului 

8.12.Tehnicarealizăriima

chiajului de fotografii 

(Smoky Eyes) 

- tehniciclasice de aplicare 

a machiajului 

- tehnici pe bază de 

acuarelăși gel 

înaplicariimachiajului 

- avantajeletehnicii pe bază 

de creion la 

realizareamachiajului 

smoky 

Lucrarea practică nr.8 

 

8.13.Machiajul Retro 

- trasăturilespecifice ale 

machiajului Retro 

- 

produselerecomandatepent

rumachiaj 

- 

greșelifrecventeînrealizare

amachiajului Retro 

8.14.Etapeleaplicăriimac

hiajului Retro 

- etapelespecifice 

-  

importanțarespectăriisucesi

uneietapelor 

A.74.Descriereacomponențeichimice a 

produselor destinate machiajuluifoto 

A.75.Identificarea 

importanțeirealizăriicorecțieifacial

e la aplicareamachiajului smoky 

A.76.Analiza 

calitațiifiecăriietapeînprocesul de 

aplicare a machiajului 

A.78.Identificareacelormaiesențialeeta

pe de aplicare a machiajului 

smoky 

A.79.Recunoasterea 

celormaipracticatetehnici de 

aplicare a machiajului smoky 

A.80.Identificareatehnicilorinovatorii 

de aplicarea machiajulpentrufotografie 

A.81. Enumerareadiverselortehnicide 

aplicare a machiajuluifoto 

A.82.Descriereaavantajelorșidezavanta

jelorutilizăritehnicii pe bază de primer 

 

A.83. Cunoaștereaproduselor de 

make-up recomandate 

A. 

84Identificareacelormaiinovatoriiprod

use decorative 

A.85Stabilireagamei de 

culoripotriviteînfuncție de 

culoareairisului 

A.86Menționareaetapelorgenerale de 

aplicare 

A.87Explicareaneceșitățiirespectăriisu

ceșiuniietapeloraplicării 

A.88 Recunoaștereaetapelorspecifice 

de aplicareînfuncție de vîrstă 

A.89 Alegereaceleimairapidetehnicii 

de aplicare a fardurilor 

A.90.Aprecierea 

importanțeimachiajuluiretro 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

derealizareaamachiajului 

- gama de culori 

recomandată pentru 

retromake-up 

8.15.Tehnicarealizăriima

chiajului Retro 

- tehniciiclasice de aplicare 

a machiajului 

-tehnicispecificede 

aplicareamachiajului 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

U.C.88.Descrierea posibilităților 

de realizare amachiajuluiînfuncție 

de tendințelemodei 

U.C.89.Recunoaștereaculorilorce 

sunt potrivitetenuluimatur 

U.C.90.Enumerareaposibilitățilord

e asortare a machiajului cu 

coafurașivestimentațiaclientei 

U.C. 91. Stabilireaindicatorilor 

care 

atestăcalităteașiaacuratețeamachiaj

ului 

U.C.92.Stabilirearecomandăripent

ru schema de 

machiajîndependență de 

trăsăturilefacialespecific ale 

clientei 

U.C.93.Selectareaschemelor de 

corecțiea 

buzelorșiargumentareaimporta

nșeiacesteia, 

încazulmachiajuluipersoanelor

înetate 

U.C.94.Identificareaproduselor de 

make-up 

potrivitepentrutenulmatur 

8.16 

Machiajulpersoanelorîne

tate 

- scheme de make-up 

recomandată 

- 

produselorutilizatepentruac

est tip de machiaj 

-  modalitățide 

corecțiefacială 

8.17.Etapeleaplicăriimac

hiajuluipersoanelorînetat

e 

- 

Identificareaetapelorspecifi

ce 

- 

Cunoaștereaimportanțeisuc

eșiuniiaplicăriifiecăreietap

e la realizareamachiajului 

- Cunoașterea gamei 

clasice de culorilor 

recomandate pentru acest 

în funcție de vîrstă 

8.18.Tehnicarealizăriima

chiajuluipersoanelorîneta

te 

- Memorareatehniciiclașice 

de aplicare a machiajului 

- Alegereatehnici optime la 

aplicariimachiajului 

- 

Apreciereaavantajelortehni

ciiclașice la 

realizareamachiajului 

 

Lucrarea practică nr.10 

 

A.91. Selectareagamei de 

culoripotriviteînmachiajulochilor 

A.92.Elaborarea schemei de 

machiajînfuncție de forma 

anatomicăaochilor 

A.93. 

Stabilireatrasăturilorfacialecetrebui

eevidențiate 

A. 94. 

Constatareacelormaifrecventegreșe

li la 

realizareamachiajuluipersoanelorîn

etate 

A .95. Descriereamodului de obținere 

a tonulorșinuanțelor 

 

A.96.Identificareaculorilorperfectepen

truaevidențiaculoareairisului 

A.97 Selectarea celor mai reușite 

tehnici de machiaj pentru 

persoanelorînetate 

 

U.C.95. Aplicareacunoștințelor 

din domeniulanatomieifeței la 

realizareaconturinguluimachiajulu

ibărbătesc 

U.C.96.Identificareaschemelor 

demake-up 

recunoscuteînîntreagalume, 

specific machiajuluibărbătesc 

U.C.97.Cunoaștereatuturorprodus

elorcosmetice decorative 

folositeînmachiajbărbătesc 

U.C.98.Stabilireaetapelor de 

8.19. 

Machiajulpentrubărbați 

-

specificuluimachiajuluibăr

bătesc 

- etapelorgenerale de 

aplicăre 

- produselorcosmetice 

decorative 

recomandatebărbaților 

8.20. 

Etapeleaplicăriimachiaju

A.98Enumerareaproduselor de make-

up recomandate 

A 

99Identificareacelormaiinovatoriiprod

use decorativeutilizate la 

realizareamachiajuluibărbătesc 

A.100Stabilireagamei de 

culorinaturalepotrivitepentrubărbați 

A.101Identificareaetapelorgenerale de 

aplicare a machiajuluibărbătesc 

A.102 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

aplicareînfuncție de 

dorințaclientului 

U.C.100.Alegereagemei de 

culorioportunepentrubărbați 

U.C.101.Stabilirea corectă a 

timpului de 

realizăriimachiajuluiînfuncție de 

volumul de lucru 

 

luipentrubărbați 

-etapelorspecifice 

- greșelifrecvente la 

aplicareamachiajuluibărbăt

esc 

- 

succesiuneaaplicăriietapelo

rla realizareamachiajului 

8.21.Tehnicarealizăriima

chiajuluipentrubărbați 

- tehnicaclasică de aplicare 

a machiajului 

- tehnicispecifiale de 

aplicare a 

machiajuluiînfuncție de 

eveniment 

- produselorcosmetice 

decorative 

inovatoriirecomandate la 

realizareamachiajuluibărbă

tesc 

Lucrarea practcă nr.11 

Explicareanecesitățiirespectăriisucesiu

niietapelormachiajuluibărbătesc 

A.103Recunoaștereaetapelorspecifice 

de aplicareînfuncție de vîrstăbărbaților 

 

A.104Alegerea celeimairapidetehnicii 

de aplicare 

A.105 

Explicareaavantajelorutilizăriiprodusel

orinovatorii 

și a tehnicilormoderne 

U.C. 102.Selectarea 

surselornecesarepentruinformarea

corectașiaflareacerințelor la 

realizareaunuimachiajdecorativ 

U.C.103. 

Specificarearoluluimachiajului 

decorativ 

U.C.104.Menționareaconținutuluiș

icompozițieichimice a 

produselorutilizate la 

realizareamachiajuluidecorativ 

U.C.105. Recunoașterea 

elementelor chimice și influientei 

acestora asupra sănătății în cazul 

realizarii machiajului decorativ 

U.C 106. Identificarea 

instrumentelor de bază utilizate la 

realizarea machiajului decorativ 

U.C.107.Stabilirea gamei 

coloristice în dependența de tema 

propusă.                                     

U.C.108.Recunoaștereaaccesoriilo

r de make-up și a 

materialelorîntrebuințate la 

efectuareamachiajuluidecorativ 

U.C.109. 

Identificareatehnicilormondiale de 

8.22. Machiajuldecorativ 

- accesorizareaacestui tip 

de machiaj 

-  

specificulmachiajuluidecor

ativ 

- 

etapeloraplicăriimachiajulu

idecorativ 

- produselorcosmetice 

decorative necesare la 

realizareamachiajului 

8.23. 

Etapeleaplicăriimachiaju

luidecorativ 

- etapelorgenerale 

- etapelorspecifice 

- 

succesiuneaaplicăriifiecăre

ietape la 

realizareamachiajuluidecor

atv 

8.23.Tehnicarealizăriima

chiajuluidecorativ 

- tehnicaclasică de aplicare 

a machiajuluidecorativ 

- tehnicispecificelela 

aplicareamachiajuluiînfunc

A.106. Descriereacomponențeichimice 

a produselor destinate 

machiajuluidecorativ 

A.107. Selectareaaccesoriilorspeciale 

la realizareamachiajuldecorativ 

A.108.Analizacalitațiirealizăriifiecării

etapeînprocesul de aplicare a 

machiajuluidecorativ 

A.109 Identificareaetapelorprincipale 

laaplicareamachiajuluidecorativ 

A.110. 

Recunoastereacelormaipracticatete

hnici de aplicare a machiajului 

decorative la nivelinternațional 

A.111.Identificareatehnicilorinovatorii 

de aplicare a machiajuluidecorativ 

A.112. 

Selectareatehnicilorrapideșispectac

uloasede aplicare a 

machiajuluidecorativ 

A.113.Analizaavantajelorșidezavantaj

elorutilizăritehnicii pe bază de 

acuarelă la 

realizareamachiajuluidecorativ 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

aplicare a unorproduse de 

toputilizate la 

realizareamachiajuluidecorativ 

U.C.110.Recunoașterea stilului 

specific de machiajîndependență 

de temaabordată la 

realizareamachiajului decorative. 

 

ție de temapropusă 

- tehniciinovatoriiutilizate 

la 

realizareamachiajuluidecor

ativ 

Lucrarea practică nr. 12 

 

 

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

Nr.      

cred 

 Numărul de ore 

Unități de învățare 

 

Total Contact direct 
Lucrul 

Individual  Prelegeri 
Practică/ 

Laborator 

1. Noțiunigeneraledesprecosmeticadeco

rative 

10 2 0 8 

2. Normesanitaroigieniceși reguli de 

protecție a muncii 

14 2 0 12 

3. Produsecosmetice decorative 18 4 4           10 

4. Colorimetria în machiaj 22          4 2           16 

5. Sculptatareafeței 14 2 2 10 

6. Stilizarea sprîncenelor 14 2 4 8 

7. Tipuri de gene false 10 2 2 6 

8. Tipuri de machiaj 48 12 16 20 

Total 150         30 30 90 
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Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat Modalități de evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Noțiunigeneraledespreproduselecosmetice decorative 

1.1.Machiajulîndiferiteperio

adeistorice 

 

Discuție la panel cu 

argumentareepociloris

toriceșievoluțiaprodus

elor cosmetic 

decorative 

Prezentareainformațieiprincomu

nicare. 
Săptămâna1 

2. Studioul make-up 

2.1. Condițiletehnice a 

studioului make-up 

 

Referat - Descrierea 

locului de 

muncă,enumerarea 

utilajului și 

echipamentului 

utilizat în studiou 

make-up, 

argumentarea tehnicii 

de securitate a muncii 

Prezentareaimaginilor foto și 

descrierea locului de muncă 

 

Săptămâna 2 

2.2.Organizarealocului de 

muncă 

 

Materialfotoși video 

ce include 5 studiouri 

de make-up din 

diferitețari 

Stocareamaterialuluifotoînporto

foliu de lucru 

 

Săptămâna 3 

3. Produsele cosmetic decorative inovatorii 

3.1.Termenul de valabilitate 

a produselor make-up 

 

Tabelce include 

zeceformeșiconsistenț

e a 

produselorcosmetice 

decorative, 

darșitermenul de 

valabilitateaacestora 

 

Stocareamaterialuluifotoînporto

foliu de lucru 

 

 

Săptămâna 4 

                                                                4.Femeiaanotimp 

4.1. Trasăturilespecifice ale 

fiecăruitipaj 

 

Desenare a celor 4 

tipaje cunoscute 

Prezentareala seninar a 

desenelor cu 

descrieriafiecăruitipaj. 

 

Săptămâna 5 
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Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat Modalități de evaluare 

Termeni de 

realizare 

5.Tehnici de corecțiefacială 

5.1Scheme de 

corecțieaochilor 

 

Argumentareșiprezent

areafoto a 10 scheme 

de corecțieaochilor 

Prezentarea  materialului la 

seminar 
Săptămâna 7 

5.2Tehnici de pensare a 

sprîncenelor 

 

Ilustrarea formei 

ideale a sprîncenei și 

descriereaetapelor de 

pensare 

Prezentarea  materialului la 

seminar 

 

Săptămâna 8 

5.3Tehnici de aplicare a 

genelor cu magnet 

 

Tabel– 

clasificareagenelor 

false 

șidescriereaavantajelo

rgenelor pe bază de 

magnet 

Stocareainformaţiei în 

portofoliu 

 

Săptămâna 9 

5.4Scheme de corecție a 

feței 

 

Prezentarea a 10 

scheme de 

corecțiefacială 

Prezentarea referatului– 

Corecția facială 

 

Săptămâna 

10 

5.5 Scheme de corecție a 

buzelor 

 

Identificareaimaginilo

r cu 

formeleanatomice ale 

buzelor 

Prezentareainformațieiprinmijlo

ace 

TIC/interpretareaacesteia,studiul

ui de caz 

Săptămâna 

12 

 

 

LUCRĂRILE PRACTICE/DE LABORATOR RECOMANDATE 

Nr.ctr. Denumirea lucrării 

Termeni 

de 

realizare 

1 Machiajulînfuncție de culoareaparului 2ore 

2 Corecțiafețeiprinsculptare 2 ore 

3 Modelareaformeisprîncenei 2 ore 
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Nr.ctr. Denumirea lucrării 

Termeni 

de 

realizare 

4 Tehnici de aplicare a genelor 2 ore 

5 Machiajul de zi 2 ore 

6 Machiajulde seară 2 ore 

7 Machiajul de mireasă 2 ore 

8 Machiajulsmoky eyes 2 ore 

9 Machiajul retro 2 ore 

10 Machiajulbărbătesc 2 ore 

11 Machiajulpersoanelorînetate 2 ore 

12 Machiajuldecorativ 2 ore 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

Tehnologiiledidacticeaplicateînprocesulinstructiveducativvor fi indicate explicit 

înproiecteledidactice elaborate de profesor, înfuncţie de nivelul de 

pregătireșiprogresuldemonstrat, atât de grupa de eleviînansamblu, câtși de fiecareelevînparte. La 

selectareametodelorșitehnicilor de predare-învățare-evaluare, se vapromova o abordarespecifică, 

bazatăînesență pe stimulare, pe individualizare, pe 

motivareaelevuluișidezvoltareaîncrederiiînșine. 

La alegereastrategiilordidactice se vaținecont de următoriifactori: 

scopurileșiobiectivelepropuse,conținuturilestabilite,resurseledidactice, nivelul de 

pregătireiniţialășicapacitățileelevilor, competențelecetrebuiedezvoltate. Se recomandă o 

abordaredidacticăflexibilă, care lasă loc adaptării la particularităţile de vârstășiindividuale ale 

elevilor, conform opţiunilormetodologice ale fiecăruicadru didactic.  

Profesorulvautilizaurmătoarelemetode, procedeeșitehnici de predare-învățare: prelegerea, 

explicația, conversațiaeuristică, dialogul etc., precum șiforme de lucru: frontal, individual 

șiînechipă.  

Înproiectareadidactică de lungăşiscurtăduratăprofesorul se vaghida de prezentul 

curriculum, atât la compartimentulcompetențe, câtși la conținuturilerecomandate. Încorespundere 

cu cerințeledidactice, profesorulvaplanifica ore de sintezășievaluare, precum șiactivități practice.  

Cadrul didactic vastabilicoerențaîntrecompetențelespecificedisciplinei, conținuturi, 

activități de învățare, resurse, mijloaceșitehnici de evaluare. De asemenea, încadrullecțiilor, 
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profesorulvautilizamijloaceinstrucționale de tipul: evocare, realizareasensului, reflecție, 

extindere. 

Varietateametodelor de predare-învățare-evaluarevaasiguraasimilareamailesne a 

materieișiservește ca instrument de stimulareainteresuluielevilorfață de disciplinășispecialitate. 

Studiul individual ghidat de profesorva fi realizatpentrufiecareunitate de conținut, 

propunându-le elevilorînacest scop sarciniindividualizate. Se recomandăaplicareametodelor 

interactive de lucru cu elevii, cum ar fi discuția, comunicareareciprocă, prezentarea. 

 

 

Nr. Unitate de învățare Metode recomandate 

1. Noțiunigeneraledesprecosmeti

cadecorative 

Explicare , demonstrare, descoperire, observare, exercițiul. 

2. Normesanitaroigieniceși reguli 

de protecție a muncii 

Exercițiul, demonstrare, descoperire, observare. 

3. Produse cosmetic decorative Observarea, explicare, descoperire, exercițiul. 

4. Colorimetria în machiaj Demonstrare, descoperire, observare, exercițiul. 

5. Sculptatareafeței Descpoperirea, explicare demonstrare, observare. 

6. Stilizarea sprîncenelor Explicare demonstrare, descoperire, observare, exercițiul. 

7. Genele false Exercițiul, demonstrare, problematizare, observare,  

8. Tipuri de machiaj Demonstrare, descoperire, observare, exercițiul. 

 

 

SUGESTII DE EVALUARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE 

Evaluareapuneînevidentămăsuraîn care se formeazăcompetențelespecificeunității de curs. 

Inițial se vaîncepe cu o evaluare a nivelului de cunoștințe din domeniuldisciplinelor de 

culturăgenerală (anatomiaşifiziologia, biologie, chimia), care vaoferiposibilitatea de 

diagnosticare a nivelului de pregătireaelevilorpentrudisciplină. De asemenea, se 

vaaplicaevaluareaformativă, care se vadesfășura pe tot parcursulstudieriidisciplinei. 

Înscopuluneievaluărieficiente, se vorutilizametodetradiționaleși de alternativă, înfuncție de 

cerințeleunității de competentă.  Se vorpuneînpracticăurmătoarelemetode:  

-studiul de caz; 

-studiul la panel; 

-braistormingul; 

-observareașistematică; 

-descrierea; 

- deducția; 

-  metodaeuristică; 

- progresul personal; 

-autoevaluarea; 

-portofoliulelevului;  
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- realizareaproiectelor de grup.  

Metodeleutilizatevor fi orientate 

sprevalorificareaachizițiilorelevilorșistimularealucruluiînechipă. Pentrufiecaremetodă, 

profesorulvaelaboraanumiteinstrumentelede evaluare. De asemenea, lucrările practice 

cedezvoltăcapacitățișiaptitudini de analizășievidență, vorserviși ca mod de evaluarecurentă. 

Evaluareasumativăva fi proiectatăînaşa mod, încâtsăasiguredovezipentruelevi, 

cadreledidacticeșiangajatori cu informaţiirelevantedespreachizițiileîntermeni de 

cunoștințeşiabilitățiînbazaunorcriteriilor definite explicit. La elaborareasarcinilor/itemilor de 

evaluareformativășisumativă, profesorulvaținecont de competențelespecificedisciplinei. 

Produsele elaborate încadrulstudiului individual și a lucrărilor practice, vor fi evaluate 

înbază de criteriișidescriptori de evaluare. Instrumentele de evaluaretrebuiesă fie 

adecvatescopuluiurmăritşisăpermităelevilorsădemonstrezedeţinerea/ 

stăpânireacompetențelorspecificedisciplinei.  

 

Nr. 

crt. 

Produse pentru măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Referat   Corespundereareferatuluicu tema propusă. 

 Coerenţa logicăîn expunere. 

 Veridicitatea informației. 

 Corespunderea informației cu criteriile prestabilite. 

 Utilizareadovezilor din surseleconsultate. 

 Gradul de originalitateși de noutate. 

 Modul de structurare a lucrării. 

2. Argumentare scrisă  Corespunderea formulărilor temei propuse. 

 Acuratețea lucrării. 

 Respectarea timpului de lucru. 

 Structurarea coincisă și clară a informației. 

 Selectarea și clasificarea informației dupa anumite 
criterii prestabilite. 

 Utilizarealimbajuluiadecvatsubiectuluipropus. 

 Respectarea regulilor gramaticale și de ortografie. 

3. Studiu de caz  Corectitudineainterpretăriistudiului de caz. 

 Eficiențasoluţiilorpropuseargumentareaacestora. 

 Corectitudinea lingvistică în exprimare. 

 Utilizareaadecvată a terminologiei de specialitate. 

 Punereaînevidenţă a subiectului, 
problematiciișiformulareacorectă. 

 Noutateașivaloareaştiinţificăainformaţiei. 

 Originalitateastudiului de caz. 

 Personalizarealucrării. 

 Apreciereașicriticaconstructivă. 

4. Expunere verbală  Expunereatematică a lucrării. 

 Expunereaverbalăconcisăşistructurată logic. 
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A PROCESULUI DE STUDII 

Nr. crt. Denumirea resursei 

Loculîn care poate fi 

consultată/ accesată/ 

resursa 

 Foloserea un limbajadecvattematiciilucrării. 

 Encadrareaîntimp. 

5. Desene   Corespundereaconcepţiei, stiluluitemeipropuse. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Expresivitatea lucrării. 

 Calitatea tehnică. 

 Impactul vizual și comunicativ. 

 Redareaesenţeisubiectuluiîncauză. 

 Relevanţa elementelor utilizate. 

 Gradul de transmitere a mesajului. 

6. Investigaţia   Definireaşiînţelegereaproblemei investigate. 

 Colectareașiorganizareainformațiilorobţinute. 

 Descrierea observaţiilor. 

 Sugestii și propuneri. 

 Interpretareapersonală a rezultatelorcercetării. 

 Realizarea de desene, tabele. 

 Rezumareainformațieiconstatate. 

 Modul de prezentare și aprecierea critică. 

7. Fişa de lucru  Relevanţa completării fişei. 

 Corectitudineaîntocmireifişei. 

 Acuratețeaîntocmireifișei. 

 Utilizarealimbajului de specialitate 

8. Teste de evaluare cu itemi  Expunereatematică a răspunsului. 

 Adecvarea răspunsului laconținutul surselor de 
informare. 

 Expunerea informației desfășurate 

 Structurarealogicăainformațieiexpuse. 

 Utilizarealimbajului de specialitate 

 Argumentarealogică a raspunsului. 

9. Clasificarea produselor make-

up 

 Consiliereaclientuluiprivindproduselenecesareînfuncție 
de scopulpropus. 

 Selectareaproduselor de make-up necesarepentru un 
anumit tip de ten. 

 Clasificareproduselordupadestinațieaacestora. 

 Respectareatehnicii de aplicare. 

 Controlultermenului de valabilitate. 

 Respectareatehnicii de aplicare. 

 Controlulcalităţiiproduselor make-up. 
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Nr. crt. Denumirea resursei 

Loculîn care poate fi 

consultată/ accesată/ 

resursa 

1. Cerc luminos 

Oglindă luminoasă 

Tehnică digitală conectată la internet 

Tabele tehnice 

Scheme de make-up 

Schițe 

Laborator 

Internet 

2. Trusa completă de make-up Laborator 

3. Setul de pensule 

- păr natural de toate tipurile (veveriță, vulpe, 

nutră) 

- păr sintetic 

Laborator 

4. Seturi  de gene false (bandă, mănunchi și gene cu  

magnet) 

Laborator 

5. Setul de instrumente și ustensile 

- clește 

- foarfecă 

- pensetă 

- ascuțitoare 

- paleta de lucru 

- beauty blender 

- spatula 

- adiziv 

- pelerină 

- șervețel de unicăfoloșință 

- discuri de vață 

- bețișoareigienice 

- șervețeleumede 

- șervețele de hîrtie 

Laborator 

Colectii private 

6. Produsecosmetice de îngrijire 

- demachiant 

- loțiunetonică 

- creamăhidratantă 

- ser hidratant 

Colecție privată 

Internet 

7. Produse de make-up 

- fond de ten,corector, bază make-up, 

pudră,creioane, farduri, gel,rimel,ruj,fard de 

pomeți,iluminator,luciu de buze, bronzer,produse 

de corecție facială. 

Produse de make-up 

personale 

Colecție 

RESURSELE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR 
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Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată resursa 

1. Machiaj perfect – 50 de lookuri complete pas 

cu pas (Boris Entrup) 

Rețeaua internet 

2. Machiaj perfect – ediția 2014 (Boris Entrup) Rețeaua internet 

3. Body art – ȘcoalaFrumuseții (Moscova 2000) Rețeaua internet 

4. Machiaj (NadejdaMelnic,Chișinau 2002) Rețeaua internet 

5 Curs de machiaj – Cristine Valmy –ediția 

2003 

Rețeaua internet 

6 Secretelefrumuseții – Cristine Valmy – ediția 

2006 

Rețeaua internet 

 

7 

1. Machiaj 3/2014 

2. Machiaj 4/2014 

3. Machiaj 4/13 (23) 

4. Machiaj 1/2015 

5. Machiaj 3/2015 

6. Machiaj 2/2014 

7. Machiaj 3/2015 

8. Machiaj 1/2016 

9. Make-up 55 

10. Make-up 50 

11.Splendid-iunie 2015 

12. Miri șimirese – august 2014 

1. Machiaj #1/13 (20) 

2. Machiaj #2/12 (20) 

3. Machiaj #4/12 (19) 

4. Machiaj #3/12 (18) 

5. Machiaj #2/13 (21) 

6. Machiaj #3/11 (14) 

7. Machiaj #1/11 (12) 

8. Machiaj #2/11(13) 

9. Cosmetologie Nr 5 (55) anul 2012 

10. Cosmetologie Nr 1 (45) anul 2011 

11. Cosmetologie Nr 3 (53) anul 2012 

12. Aquarele (anul 2013) 

13. KryolanProfesional make-up-ediția 2010 

Rețeaua internet 
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8 

 

 Web Site: 

www.machiaj la minut.ro 

www.machiaj decorativ.ro 

www.tehnici de make-up.com 

www.machiajulmiresei moderne.ro 

www.machiajul oriental.ro 

www.machiaj de zitransformatînmachiaj de 

seară.ro 

www.kryolanprofesional make-up.com 

www.machiaj.ru 

 

Rețeaua internet 

 

 
CHESTIONAR PENTRU EXAMEN 

1. Caracterizați tipajul femeilor iarnă și primavară, descieți machiajul recomandat 

acestora. 

2. Descrieți metodele de curațare și dezinfectare a instrumentelor de lucru în machiaj. 

3. Descrieți etica profesională. 

4. Numiți trei boli ce se transmit pe cale directă sau indirectă în timpul ședinței de 

machiaj. 

5. Descrieți locul de muncă și numiți regulile de igienă în machiaj. 

6. Caracterizați tipajul femeei vară și iarnă. 

7. Descrieți și clașificați produsele cosmetice decorative. 

8. Descrieți modul de utilizare a produselor cosmetice decorative din punct de vedere  

igienic ținînd cont de consistența acestora. 

9. Numiți metodele de curățare și dezinfectare a instrumentelor utilizate în machiaj. 

10. Enumerați regulile de organizare a locului de muncă. 

11. Numiți și descrieți funcția fiecarei piese din setul de pensule. 

12. Clasificați și descrieți funcția produselor cosmetice decorative. 

13. Desenați schematic forma ideală a sprîncenelor, arătați parțile componente. 

14. Enumerați trei tehnici de smulgere a sprîncenelor, descrieți etapele realizării procedurei. 

15. Numiți avantajele și dezavantajele tehnicii de smulgere a sprîncenelor cu ajutorul 

pensetei. 

16. Identificați tehnicile de aplicare a produselor cosmetice decorative.  

17. Numiți gama coloristică recomandată pentru machiajul ochilor albaștri, verzi și caprui. 

18. Numiți formele anatomice ale ochilor și descrieți modul de efectuare a corecției 

acestora. 

19. Numiți produsele cosmetice decorative desctinate sculptarii feței. 

20. Descrieți idealul de frumusețe recunoscut în machiaj.  

21. Numiți și descrieți liniile de masaj. 

22. Descrieți avantajele utilizarii cosmeticii din linia profesională. 

23. Numiți cei mai importanți producatori de cosmetică decorativă, recunoscuți la nivel 

internațional. 

24. Numiți avantajele utilizarii pensulelor din par natural și sintetic. 

25. Descrieți dress codul make-up artistului. 

26. Numiți și descrieți etapele aplicarii genelor manunchi și bandă. 

27. Numiți etapele generale de aplicare a machiajului. 

28. Descrieți etapele aplicarii machiajului de zi. 

29. Descrieți etapele aplicarii machiajului de seară. 

30. Descrieți etapele aplicarii machiajului de mireasă. 

http://www.machiaj/
http://www.machiaj/
http://www.tehnici/
http://www.machiajul/
http://www.machiajul/
http://www.machiaj/
http://www.kryolan/
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31. Descrieți etapele aplicarii machiajul retro. 

32. Descrieți etapele aplicarii machiajului smoky-eyes. 

33. Definiți noțiunile de beauty blender, ustensile, schema de machiaj, corecție facială 

umedă și uscată. 

 

 

 


