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I. PRELIMINARII 

 

Curriculumul la disciplina „Produse de îngrijire corporală” este un document normativ 

şi obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a cosmeticienilor in termin de 2 și 4 ani 

studii  pentru învăţămîntul  profesional tehnic postsecundar, şi se  îndrumează  pe  următoarele 

principii generale:                                                                                                                                                                          

 Determinarea mijloacelor cosmetice;                                                                      

 Cunoașterea substanțelor chimice a produselor corporale;                         

 Însușirea și cunoașterea cosmeticilor bioactive și aplicarea lor în cosmetologie; 

 Funcţiile curriculumului sunt: 

- act normativ al procesului de predare- învăţare-evaluare şi certificare in contextul unei 

pedagogii axate pe competenţe; 

- reper pentru  proiectarea didactică şi desfăşurarea  procesului educaţional orientat pe 

formare de competenţe; 

- componentă de bază pentru elaborarea  strategiei de evaluare şi 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 şi calificare;  

- membrilor comisiilor de identificare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării dobîndite; 

Curriculum de faţă a fost conceput in corespundere cu prevederile documentelor 

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

continue. 

Scopul curiculumului direcționat pe formarea unui sistem bine determinat pentru elevi, 

de cunoașterea unor aspecte specifice privind proprietățile chimice și bioactive, utilizate în 

cosmetologie. 

 

 

II. MOTIVAŢIA, UTILITATEA  DISCIPLINEI PENTRU  DEZVOLTAREA  

PROFESIONALĂ 

 Curriculum disciplinar este organizat pe unităţi de învăţare și  are ca scop  formarea la 

specialişti a unor competente specifice de utilizare in cadrul activităţii de cosmetician.   

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

ale învăţării, formulate în special în termenii de competenţe. El defineşte natura şi organizarea 

ofertei de educaţie pentru elevi. Curriculumul poate defini clar,în ce mod şi 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;   

 abilități  pentru schimbări tehnologice în domeniu de activitate profesională; 

 gândire logică pentru rezolvarea problemelor;   

 creativitate şi 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 şi încredere în sine;  

  integritate şi eficienţă în muncă; 

 învăţare şi spirit antreprenorial. 

Evoluţia tehnologiilor moderne în domeniul cosmetologiei accentuează  necesitatea si 

importanta studiului pentru relaţii socio-economice şi cerințele peţii muncii, de aceia e nevoie 

ca disciplina să ofere o pregătire temeinica a elevului, iar în timpul predării, să se pună accent 

pe următoarele abilităţi  profesionale în;  

 aprofundarea  specialistului  în domeniul cosmetologiei;   

 efectuarea  unui studiu  complex al produselor cosmetologice; 

 cunoaşterea proprietăţilor chimice a produselor cosmetologice; 

 utilizarea corecta a produselor în diverse cazuri;  

 studierea tuturor  variantelor posibile pentru abordarea problemelor cosmetologice. 

Cursul este prevăzut pentru elevii cu calificarea – tehnician în servicii de frumusețe, care  va 

ajuta discipolii să studieze teoria despre aplicarea produselor cosmetologice, executând un șir de 

lucrări practice prevăzute de program. 

Cosmetologul reprezintă specialistul care este obligat să cunoască  structura și caracteristicile 

dermatologice a suprafeței supuse prelucrării, norme ale igienei și componența chimică a produselor 

utilizate, fapt ce necesită studierea unităților de curs certificate până la demararea procesului de 

instruire la unitatea de curs în cauză, precum: 

- F.04.O.005 Igiena și bazele îngrijirii corpului uman; 

- S.02.O.001 Normele de protecție a utilajului; 

Disciplina finisează cu un examen care testează abilităţile teoretice si practice ale persoanelor 

implicate in procesul de studii. Cunoştinţele vor asigura baza teoretică a  competenţei , abilităţile  vor 

reprezenta latura acţionară, iar atitudinile şi caracteristicile de personalitate vor forma individualitatea  

profesională a fiecărui  individ în parte.   

 

 

 

 

II. COMPTENȚE PROFESIONALE SPECIFICE DISCIPLINEI 

 

СS 1. Aprecierea și determinarea compușilor chimici și naturali a produselor corporale 

CS 2. Determinarea proprietăților active ai produselor corporale 

CS 3. Stabilirea tipului de produs cosmetic. 

CS 4. Evaluarea condițiilor de păstrare și etichetare a produsului corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri  Practică/seminar 

VII 120 20 20 80 examen 4 

 

 

V. UNITĂȚI  DE ÎNVĂȚARE 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

1. Noțiuni generale despre Produs corporal, substanțe funcționale și principii  activi  

U.C.1.Defenirea noţiunii de 

cosmetologie și produs 

cosmetic. 

 U.C.2. Clasificarea etapelor de 

dezvoltarea a produsului 

cosmetic în diverse etape 

istorice 

U.C.3.  Defenirea articolelor 

cosmetice medicinale 

U.C.4. Clasificarea articolelor 

cosmeticelor, decorative 

U. U.C.5Defeniții ingredientelor 

din componența produsului 

cosmetic. 

U.C.6 Descrierea materiei 

prime. 

 

U.C.7.Caracteristca materiei 

prime de origine animală 

 

U.C.8. Indentificarea materiei 

prime de origine vegetală. 

U.C.9. Clasificarea uleiurilor 

eterice. 

U.C.10. Caracteristica efectelor  

pozetive uleiurilor eterice în 

cosmetologie. 

U.C.11. Descrierea efectelor 

negative a uleiurilor eterice în 

cosmetologie. 

1.1 Istoria apariției și 

dezvoltării a cosmetologiei 

și a produsului cosmetic: 

- conceputului de produs 

cosmetic. 

- conceputului de 

cosmetologie. 

- dezvoltarea cosmetologiei 

în diverse etape istorice. 

 

1.2 Articolele cosmetice: 
- cosmetica medicinală 

- cosmetica decorativă 

- igienică și curativă 

 

1.3Materia primă la 

producerea produsului 

cosmetic: 

- materia primă de origine 

animală 

- materia primă de origine 

vegetală 

-materia primă de origine 

minerală 
-  materia primă de origine 

sintetică 

1.4Uleiurile eterice în 

cosmetologie: 

- uleiurile esențiale 

Lucrare practică 

A1.Cercetarea evoluției 

produselor cosmetice. 

A2. Consultarea surselor 

posibile. 

A3. Selectarea informației 

A4. Analizarea informației 

A5. Caracteristica articolelor 

cosmetice 

A6. Selectarea informației din 

surse de specialitate 

A7. Diferențierea cosmeticii 

medicinale de cea decorativă 

și igienică 

A8. Identificarea materiei 

prime. 

A9. Stabiirea avantajelor și 

dezavantajelor a produselor 

cosmetice în funcție de  

materie prime 

A10. Diferențierea materii  

prime de origine animală de  

cea vegetală 

A11. Defenirea uleiurilor  

eterice după compoziția lor 

A12. Identificarea efectelor  

asupra pielii. 

A13.Stabilirea indicațiilor și  

contraindicațiilor ăn  

cosmetologie. 



Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

2.  Substanţele chimice şi principii activi  în fabricarea compoziţiilor cosmetice. 

U.C.1.Descrierea ingredientelor 

tensioactive. 

 

U.C.2. Compararea substanțelor 

tensioactive de origine animală 

de cea vegetală. 

 

U.C.3. Caracteristica aditivilor, 

din produsele cosmetice 

 

 

U.C.4.Defeniții componentelor 

active de origine vegetală, 

alcoloizi,glicozide, saponine, 

flavonoizi, 

fermenți.fitoestrogeni 

 

U.C.5.Caracterizarea 

componentelor de origine 

animală, extracte placentare, 

celule stem 

 

U.C.6.Caracterizarea agenţilor 

patogeni ce pot infecta 

produsele cosmetice. 

 

U.C.7. Clasificarea  căilor de 

pătrun-dere a microbilor în 

produsul cosmetic. 

 

 

U.C.8. Clasificarea 

modalităților de fabricarea 

compozițiilor cosmetice 

 

2.1 Substanțele 

tensioactive și aditivii 

produselor cosmetice: 

- substanțele tensioactive de 

origine animală 

- substanțele tensioactive de 

origine vegetală 

- substanțele aditive:  

conservanţii,antioxidanţii;  

 solvenţii; emulgatorii. 

 

2.2Componentelode 

origine vegetală: 

- alcoloizi, 

- glicozide, 

- saponine, 

- flavonoizi, 

- fermenţi, 

- fitoestrogeni . 

 

2.3Microorganismele ce 

deteriorează produsele 

cosmetice: 

- Patogeni 

-Nepatogeni 

-Saprofiţi 

 

2.4 Procesul tehnologic de 

obţinere a produse-lor 

cosmetice prin metodele 

de: 
-Topire 

-Dizolvare 

-Sedimentare 

-Filtrare 

-Omogenizare 

-Ambalare 

-Etichetare 

A1. Defenirea substanțelor  

tensioactive. 

A2. Clasificarea 

substanțelor aditive. 

A3. Identificarea rolul  

substanțelor tensioactive în  

cosmetologie 

A4. Clasificarea  

componentelor active de  

origine vegetală. 

A5. Deferințierea  

componentelor active de  

origine animală de cea  

vegetală 

A6.Determinarea  

proprietăţilor active com- 

ponentelor de origine vegetală  

și animală 

A7. Defenirea agenților  

patogeni ce pot infecta 

produsul cosmetic. 

A8.Indentificarea căilor de 

pătrundere a 

microorganismelor în 

produsul cosmetic. 

A9. Determinarea tipurilor 

tehnologice în fabricarea 

produsului. 

A10. Descrierea procesului 

tehnologic pentru obținerea 

produsului cosmetic. 

A11. Enumerarea cerințelor 

igienice la ambalarea 

produsului. 

3 Produse cosmetice. Clasificarea şi aplicarea lor în diferite procedee corporale. 

U.C.1.Clasificarea produselor 

corporale. 

 

U.C.2.Caracteristica 

produselor: emulsii; loţiuni; 

substanţe abrazive. 

 

U.C.3.Clasificarea măştilor 

3.1.Produsele cosmetice: 

-emulsii;  

-loţiuni 

-substanţele abrazive. 

Lucrarea practică  
 

 

 

A1.Descrierea produselor  

cosmetice. 

A2. Analizarea compoziției  

substanțelor active a  

emulsiilor,loțiunilor și  

substanșelor abrazive.  

 



Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

cosmetice. 

U.C.4.Descrierea componența       

ingridientelor. 

U.C.5.Diferenţierea măştilor 

după diferite criterii 

 

 

U.C.7.Descrierea pro-cesului de 

curăţire superficială a tenului. 

U.C.8. Caracteristica enzimelor, 

și acțiunea lor asupra pielii. 

 

U.C.8. Descrierea peelingului 

chimic efectele asupra pielii. 

 

U.C.9 Clasificarea acizilor. 

 

 

U.C.10. Descrierea produselor 

corporale pentru mezoterapie și 

microneedling 

 

U.C.11. Clasificarea 

ingridientilor conform tipului 

de ten. 

3.2.Măştile cosmetice: 

- măștile astringente 

- măștile alginate 

- măștile anti-age 

- măștile calmante. 

- măștile gipsate  

 

 

3.3 Peelingul enzimatic: 

- componentele cu efect de 

exfoliere. 

- exfoliantele după tipul de 

ten. 

Lucrare practică 

 

3.4.Pelingul chimic: 

- acizii chimici 

- efectele, indicații 

contraindicații 

Lucrare practică 

 

3.5. Mezoterapie și 

microneedling: 

- serurile 

- coctailurile 

- vitaminele 

Lucrare practică 

A3. Identificarea 

proprietăţilor asupra pielii. 

A4. Clasificarea măștilor  

cosmetice după acțiune, tipul  

de ten, formă și vârstă 

A5. Analiza efectelor și  

scopului urmărit 

 

A6. Selectarea ingridientelor  

din produsul corporal 

A7. Diferențierea enzimilor  

după tipul de ten. 

 

A8.Caracteristica acizilor  

chimici 

A9. Enumerarea efectelor  

nocive 

și pozetive a peelingului  

chimic asupra pielii 

A10. Identificarea  

preparatelor pentru  

mezoterapie. 

A11. Caracteristica  

componengtelor active a  

serurilor și coctailurilor  

pentru microneedling 

4. Biocosmetica. Legislația produsului corporal 

U.C.1. Clasificarea argilei 

cosmetice. 

U.C.2 Descrierea indicațiilor şi  

contraindicaţiilor. Identificarea 

proprietăţilor cosmetice 

U.C.3.Descrierea etichetei de 

însoţire a produsului cosmetic. 

U.C.4. Caracteristica 

informaţiei de pe etichetă. 

U.C.5. Defenirea etapelor de 

înregistrare a produselor 

corporale 

 

4.1. Argila cosmetică; 
- tipurile de argilă. 

- efectele în dependenţă de  

ingrediente. 

 

4.2. Legislația produsului 

corporal: 

- cerințele igienice 

- termenul de valabilitate 

- ingridientile active 

Lucrare practică 

 

4.3. Etichetarea 

produsului cosmetic 
- etichetare 

- ambalare 

- condițiile de păstrare 

Lucrare Practică. 

A1. Depistarea argilei după 

compoziţie. 

A2. Identificarea 

proprietăţilor cosmetice 

 A3. Diferențierea argilei 

după culoare. 

A3. Identificarea 

ingridientilor din produsele 

corporale. 

A4. Recunoașterea condițiilor 

de aprobare a produsului 

cosmetic. 

A5. Analiza etichetei 

 



 

 

VI.  REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Nr. 

crt. 

Unități de învățare 

 

 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual 
Prelegeri 

Practică/ 

Laborator 

1. Noțiuni generale despre Produs 

corporal, substanțe funcționale și 

principii  activi 

26 6 4 16 

2. 
Substanţele chimice şi principii activi 

în fabricarea compoziţiilor cosmetice 
28 8 0 20 

3. Produse cosmetice. Clasificarea şi 

aplicarea lor în diferite procedee 

corporale 

42 4 8 30 

4. Biocosmetica. Legislația produselor 24 2 8 14 

Total 120 20 20 80 

 

VII. STUDIU INDIVIDUAL GHIDAT DE PROFESOR 

Materii pentru 

studiul individual 
Produse de elaborat 

Modalități de 

evaluare 
Termeni de realizare 

1. Noțiuni generale despre produs corporal 

Caracteristicaşi 

descrierea 

nomenclatorul 

cosmetic. 

Setări deinformaţii. 

Conspect la tema: 

,,Cosmeceutica”Utilizare

a termenilor din 

cosmeceutică. 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare. 

Săptămâna 1 

2.Substanţele chimice şi principii activi  în fabricarea compoziţiilor cosmetice 

Informarea despre 

substanţele nocive 

interzise în 

cosmetologie 

Consultarea literaturii 

Compararea informaţiei 

din diferite surse şi 

descrierea substanţelor 

nocive. 

Corectitudine utilizării 

informaţiei în practică. 

 

Săptămâna 2 



Materii pentru 

studiul individual 
Produse de elaborat 

Modalități de 

evaluare 
Termeni de realizare 

Defenirea noțiunea  

de vitamină 

clasificarea și 

caracteristica lor. 

Tabel și material 

prezentarea vitaminelor 

pe grupe 

Evaluarea materialului 

propus in mapă 

Săptămâna 3 

3.Produse cosmetice. Clasificarea şi aplicarea lor în diferite procedee corporale 

Clasificarea și 

descrierea 

compoziției chimice a 

cremelor corporale 

Compararea informaţiei 

din diferite surse şi 

descrierea cremelor 

cosmetice 

Prezentarea 

materialului selectat, 

argumentarea sub 

formă orală. 

Importanța și 

proprietățile cremelor 

asupra pielii 

Săptămâna 4 

Enumerarea 

produsele cu acţiune 

calmantă şi de 

protecţie a corpului. 

 

Utilizarea informaţiei 

din literatura disponibilă 

sau informaţii digitale 

Prezentarea în 

portofoliu a 

informaţiei şi 

comentarea 

materialului descris. 

Săptămîna 5 

4.Biocosmetica. Legislația produselor 

Caracterizarea și 

descrierea compoziţia 

plantelor medicinale 

Selectarea informaţiei 

din literatura disponibilă 

sau informaţii digitale 

Prezentarea în 

portofoliu a 

informaţiei despre 

plantele medicinale. 

 

Săptămîna 6 

Caracterisica 

ingridientelor active 

și 

procedurii SPA.  

Psamoterapia și  

aromaterapia 

Utilizarea informaţiei 

din literatura disponibilă 

Prezentarea 

informaţiei 

conspectate şi 

argumentarea  

importanţei 

procedurilor SPA. 

 

Săptămîna 7 

Caracteristica și 

descrierea 

ingrientelor chimice 

de îngrijirea zonelor 

buzelor,ochilor și a 

decolteului 

Consultarea literaturii 

disponibile 

Prezentarea  

materialului la 

seminar 

Săptămîna 8 

Caracteristica și 

descrierea 

produselor corporale  

antivergeturi și  

anticelulitic 

Prezentarea celor mai 

importante informaţii 

despre produse-le 

anticelulitice şi 

antivergeturi. 

Prezentarea în power 

point 

argumentareainformați

ei cuprinse  

 

Săptămâna 9 



Materii pentru 

studiul individual 
Produse de elaborat 

Modalități de 

evaluare 
Termeni de realizare 

Descrierea compozița 

şiparticularităţile 

produselor cosmetice 

pentru depilare 

Tabel cu ingridientele 

active pentru depilare 

Prezentarea 

informaţiei in mapă și 

apărarea materialului 

la seminar 

Săptămâna 10 

Descrierea 

ingridientelor 

active din 

componența  

produselor corporale  

pentru pete 

pigmentate 

Utilizarea informaţiei 

digitale şi a literaturii de 

specialitate. 

Prezentarea referatului  

Săptămâna 10 

VIII. LUCRĂRILE PRACTICE/DE LABORATOR RECOMANDATE. 

Unități de  învățare Denumirea lucrării 
Termeni de 

realizare 

1. Noțiuni generale despre Produs corporal, substanțe funcționale și principii  activi 

Clasificarea uleiurilor 

eterice după compoziție și 

acțiunea lor asupra pielii. 

Descrierea efectelor negative și pozetive a uleiurilor 

eterice în cosmetologie. 
1 oră 

3. Produse cosmetice. Clasificarea şi aplicarea lor în diferite procedee corporale. 

Identificarea procesului de 

curăţire superficială a 

tenului. 

Caracterizarea produsului corporal pentru demachiere 

şi tonifierea adecvat tipului de ten. 

Analiza comparativă a produselor cosmetice 

demachiante şi tonifiante.. 

1oră 

 Descrierea indicaţiilor şi 

contraindicaţiilor. 

Caracterizarea efectelor 

produse de exfoliante 

 Determinarea folosirii produselor exfoliante după 

tipul de ten. 
1oră 

 Descrierea indicațiilor și 

contraindicașilor aplicării 

peelingului chimic. 

 Descrierea indicațiilor și contraindicașilor aplicării 

peelingului chimic. 
1 oră 

 Cracterizarea 

ingredientelor serurilor 

pentru mezoterapie 

 Generalizarea cunoştinţelor despre ingredientele 

preparatelor pentru biorevitalizare și microneedling 

 

1 oră 



Unități de  învățare Denumirea lucrării 
Termeni de 

realizare 

4. Dermocosmeticele funcţionale în diferite tipurti de ten. Legislația produselor  

Analiza etichetei 

Importanța, descrierea  

ingridientelor din produsul  

cosmetic 

Capacitatea de a analiza eticheta produsului cosmetic. 1oră 

Descrierea etiche-tei de 

însoţire a produsului 

cosmetic. 

 Recunoaşterea condiţiilor de aprobare a produselor 

cosmetice. 

 

 

 1 oră 

 

IX. SUGESTII METODOLOGICE. 

 

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

proiectele didactice elaborate de 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.  

 

 

 



  Metodele de instruire recomandate pentru unități de învățare 

Unități de învățare Metodele recomandate 

Noțiuni generale despre Produs 

corporal, substanțe funcționale și 

principii  activi 

Explicaţia, descrierea, lucrul cu materialul didactic 

Observaţia, demonstraţia.  

Substanţele chimice şi principii activi în 

fabricarea compoziţiilor cosmetice 

Explicația, descrierea, lucrul cu materialul didactic. 

Observația, demonstrația. 

Produse cosmetice. Clasificarea şi 

aplicarea lor în diferite procedee 

corporale 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, tehnicile  

video;Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Biocosmetica. Legislația produselor Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia practică 

Lucru practic. 

 

 

XI. SUGESTII DE EVALUARE A COMPETENȚILOR 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), care va oferi 

posibilitatea de diagnosticare a nivelului de pregătire a elevilor pentru disciplină 

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 pune-n practică 

următoarele metode:  

- studiul de caz; 

- braistormingul; 

- observarea sistematică; 

- descrierea; 

- deducția; 

- metoda euristică; 

- 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 anumite 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, 

cadrele 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.  

 

Nr. 

crt. 

Produse pentru 

măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

2. Referat   Corespunderea referatului temei. 

 Coerenţa logica în expunere. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Modul de structurare a lucrării. 

3. Argumentare scrisă  Corespunderea formulărilor temei. 

 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în 
corespundere cu tezele puse în discuţie. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea 

normelor literare. 

4. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz. 

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora. 

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

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cosmetologie. 

 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi 
formularea. 

 Noutatea şi valoarea ştiinţifică a informaţiei. 

 Originalitatea studiului, a formulării şi a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecata personală a elevului. 

5. 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 și aprecierea critică. 

6. Expunerea orală  Expunerea tematică a conținutului. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Utilizarea de formulări ptopriifără a distorsa mesajul 
informației supule rezumării. 

 Expunerea concisă și structurată logic. 

7. Fişa   Relevanţa completării fişei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării fişei. 



 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

8. Eticheta produsului 

cosmetic 

 Corectitudinea complitării etichetei 

 Relivanța descifrării etichetei 

 Respectarea normelor literare 

 

 

 

XI. RESURSELE NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE 

STUDII. 

 

 Resursele didactice sunt puse la dispoziţia elevilor de către instituţia de învăţământ.Ele se 

păstrează în cabinetul amenajat pentru desfăşurarea orelor teoretice şi practice.Unele din ele pot 

fi procurate de către elevi şi părinţi. O bună parte din materiale au preţ. 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Produse cosmetice pentru următoarele tipuri  de ten: normal; 

uscat; gras; acneec; matur; deshidratat; sensibil; pigmentat etc. 

Laborator 

Internet 

  2. 

 

- Demachiante; 

- Exfoliante; 

- Loţiuni tonice; 

- Fiole – concentrate; 

La toate orele practice 

   3. 

 

 

- Măşti (hidratante, nutritive, regeneratorii,     astrigente, 

emoliente, alginate etc.) 

- Creme (hidratante, nutritive, de ochi, regeneratorii, de 

protecţie,  de înălbire etc.) 

- Acizii fructiferi:(glicolic; malic; lactic; citric; salicilic 

etc.) 

La toate orele practice  

 

4. Clasificarea peelingului chimic; Pentru  toate orele practice 

   5. 

 

 

 

Concentrate pentru mezoterapii: acidul hialuronic; celule 

Stem; Complexe de vitamine şi proteine etc. 

Produse cosmetice pentru împachetarea corporală: 

- Exfoliant de corp 

- Concetrate 

- Ulei pentru masaj corporal 

- Produs activ pentru împachetare- mască 

- Crema anticelulitică 

Pentru toate orele practice 

  6. Tabele şi planşete pentru suport de studiu: 

- Grupele de substanţe cosmetice; 

- Compoziţia şi proprietăţile cremelor cosmetice; 

Laborator 

Colectii private 



Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

  7. • Compoziţia şi proprietăţile măştilor cosmetice; 

• Compoziţia şi proprietăţile argilei cosmetice; 

• Compoziţia şi proprietăţile plantelor medicinale; 

• Compoziţia şi proprietăţile produselor apicole; 

Laborator 

Colectii private 

8. 

 

• Proprietăţile acizilor fructiferi asupra pielii; 

• Compoziţia şi proprietăţile legumelor în cosmetologie; 

• Clasificarea peelingului chimic; 

Laborator 

Colectii private 

9. • Proceduri cosmetice SPA; 

• Factorii ce influenţează aspectul pielii; 

Laborator 

Colectii private 

 

XII. RESURSELE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR 

Nr. crt. Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. I.Dribnihod ,,Biblia crasotî”, Moscova, 2001 

I.Dribnihod ”Cosmetologhia”, Moscova, 2008 

Biblioteca  

Reteaua internet 

2. Chr.Valmy ”Secretele frumuseţii”, Bucureşti,  2006 

G. .Bălănescu ”Dicţionar de chimie”, Bucureşti, 1964 

G.Junghietu ”Chimia cosmetică”, Chişinău, 2003 

G.Mihăescu ”Fructe în alimentaţie”, Bucureşti, 1998 

G.Rudic ”Cosmetologia-suport didactic”, Chişinău, 2007 

Biblioteca 

Reteaua internet 

3. H.Sunnydale ”Enciclopedia completă a frumuseţii”, 

Oradea, 1998 

L.Alexandru ”Albinele şi produsele lor”, Bucureşti, 1997 

L.Cosmovici ”Caleidoscop cosmetic”, Bucureşti, 1980 

L.Cosmovici ” Cosmetica”, Bucureşti, 2001 

L.Cudinova ”Uhod za liţom”, Moscova, 2007 

L.Demian ”Curs de semiologie cosmetică”, Oradea, 2004 

M.Enciu ”Manual de cosmetică profesională”, Bucureşti, 

2002 

Biblioteca 

Reteaua internet 

4. M.Enciu”Manual de cosmetică 

profesională”,Bucureşti,2002 

M.Hunian”Produse cosmetice”,Bucureşti, 2001 

N.Maznev”Enţîclopedia lecarstvenîh 

rastenii”,Moscova,2009 

O.Lambert”Cosmetica modernă”,Bucureşti,2005 

Biblioteca 

5.  N.Maznev”Enţîclopedia lecarstvenîh 

rastenii”,Moscova,2009 

O.Lambert”Cosmetica modernă”,Bucureşti,2005 

Biblioteca 

Reteaua internet 

6.  I.I.Dribnihod ,, Cosmetologhia”, Rostov pe Don”, 2015 Biblioteca 



Dex  Online,informaţie din internet. 

Umberto Borellini ,, Cosmetologia de la dermocosmetică 

la cosmeceutică ”, Bucureşti, 2013 

Reteaua internet 

 

 

CHESTIONAR PENTRU EXAMEN 

 

1. Dezvoltarea cosmeticii în diverse etape  istorice. Rolul produselor cosmetice în îngrijirea şi 

protecţia pielii pe parcursul veacurilor. 

2. Redarea  noţiunii  de produs corporal. Definiţii generale despre termenii utilizaţi în 

fabricarea produsului cosmetic. 

3. Definirea noţiunii de cosmeceutică. Explicarea termenului de nomenclator cosmetic. 

4. Enumerarea cerinţelor igienice la ambalarea, etichetarea, înregistrarea pentru aprobare şi 

utilizare a  produselor  cosmetice. 

5. Descrierea etapelor tehnologice de abţinere a   produsului  cosmetic. Caracteristica lor. 

6. Definirea noţiunii de microfloră . Metodele de prevenire a infectării   produsului cosmetic. 

7. Identificarea materiei  prime din produsul cosmetic. Clasificarea şi caracteristica 

substanţelor de bază: grăsimile; apa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. Enumerarea materii  prime . Caracteristica  substanţelor  tensioactive. 

9. Descrierea materiei  prime - aditivii. Enumerarea şi caracteristica lor. 

10. Dezavantajele substanţelor  nocive în  cosmetologie. Identificarea ingredientelor interzise 

în cosmetologie. 

11. Caracteristica componentelor  active  de origine vegetală. Enumerarea şi argumentarea 

efectelor lor. 

12. Caracteristica componentelor  active  de origine animală.  Enumerarea şi argumentarea 

efectelor lor. 

13. Definirea vitaminelor  hidrosolubile. Enumerarea şi caracteristica lor. 

14. Definirea vitaminelor  liposolubile. Enumerarea şi caracteristica lor. 

15. Identificarea uleiurilor eterice. Definiţie. Clasificarea.Caracteristica lor. 

16. Enumerarea grupelor de produselor  cosmetice. Clasificarea după compoziţia produsului 

cosmetic. 

17. Definirea noţiunii de emulsie. Clasificarea. Compoziţia. Caracteristica. Efectele  asupra 

pielii. 

18. Definirea noţiunii de loţiuni. Clasificarea. Compoziţia. Caracteristica. Efectele  asupra  

pielii. 

19. Definirea substanţelor abrazive. Clasificarea. Compoziţia. Caracteristica. Efectele  asupra  

pielii. 

20. Definirea noţiunii de cremă. Clasificarea cremelor.  Diferenţierea dintre creme şi măşti. 

21. Definirea noţiunii de creme de  înălbire. Compoziţia şi proprietăţile acestora. 

22. Definirea noţiunii de creme  hidratante. Compoziţia. Caracteristica. Efectele. 

23. Definirea  noţiunii de creme  nutritive. Compoziţia. Caracteristica. Efectele. 

24. Definirea noţiunii de creme  revitalizante. Compoziţia. Caracteristica. Efectele. 

25. Definirea noţiunii de creme  lifting. Compoziţia. Caracteristica. Efectele cosmetologice. 

26. Definirea noţiunii de creme  de  zi. Compoziţia şi proprietăţile. Diferenţierea dintre 

cremele de zi de cele de noapte. 



27. Definirea noţiunii de creme  de  noapte. Compoziţia şi proprietăţile. Corelarea compoziţiei 

cremelor de noapte cu anotimpurile anului. 

28. Definirea noţiunii de creme anticelulitice. Compoziţia şi proprietăţile. Dependenţa 

efectelor cremelor anticelulitice de metoda aplicării. 

29. Definirea noţiunii de creme  anti-age.  Compoziţia şi efectele lor. Argumentarea 

indicaţiilor pentru folosire. 

30. Definirea noţiunii de măştile  cosmetice. Clasificarea. Diferenţierea dintre măşti şi creme. 

31. Definirea noţiunii de măşti  astrigente. Caracteristica ingredientelor şi efectele lor. 

32. Definirea noţiunii de măşti  de înălbire. Compoziţia şi proprietăţile cosmetice. 

33. Definirea noţiunii de măşti alginate. Compoziţia,  proprietăţile şi efectele lor. 

34. Definirea noţiunii de măşti cu  nămol. Caracteristica ingredientelor şi efectele lor. 

35. Definirea noţiunii de măşti  bioactive.  Compoziţia şi proprietăţile. Argumentarea efectelor 

cosmetice. 

36. Definirea noţiunii de măşti  lifting, anti-age. Compoziţia şi proprietăţile. 

37. Cosmeticele pentru demachierea tenului. Clasificarea. Compoziţia şi proprietăţile. Efectele 

cosmetice. 

38. Caracteristica  cosmeticelor  pentru tonifierea  tenului. Clasificarea. Compoziţia şi 

proprietăţile. Efectele cosmetice. 

39. Componentele din produsele cosmetice   pentru exfolierea tenului. Clasificarea . 

Caracteristica lor. 

40. Identificarea ingredientelor din produsele cosmetice cu efect astrigent şi  antiinflamator. 

Caracteristica lor. 

41. Descrierea componentelor  din produsele cosmetice cu efect de calmare a  tenului.  

42. Specificarea componentelor  din produsele cosmetice cu efect de protecţie a   tenului. 

Caracteristica lor. 

43. Plantele  medicinale.Caracteristica. Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 

44. Produsele apicole şi lactate. Clasificarea . Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 

Enumerarea contraindicaţiilor  la folosirea produselor apicole. 

45. Definirea noţiunii de argilă. Clasificarea.  Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 

46. Nămolul curativ. Clasificarea. Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 

47. Specificarea cosmeticelor  pentru zona oculară. Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 

48. Enumerarea cosmeticelor  pentru buze. Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 

49. Descrierea cosmeticelor  pentru îngrijirea părţii anterioare a gâtului şi a decolteului. 

Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 

50. Caracteristica produselor cosmetice pentru peeling. Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 

51. Identificarea produselor cosmetice pentru mezoterapie. Compoziţia  şi proprietăţile 

cosmetice. 

52. Enumerarea produselor  cosmetice pentru biorevitalizare şi microneedling. Compoziţia  şi 

proprietăţile cosmetice. 

53. Caracteristica produselor cosmetice pentru depilare. Clasificarea . Compoziţia  şi 

proprietăţile cosmetice. 

54. Corelarea dintre produsele  cosmetice  şi particularităţilor de îngrijire a tenului 

uscat.Terapia de hidratare. Compoziţia  şi proprietăţile produselor. 

55. Identificarea  produselor  cosmetice pentru  îngrijirea tenului gras. Compoziţia  şi  

proprietăţile produselor. 

56. 56. Caracteristica produselor cosmetice pentru îngrijirea tenului pigmentat. Descrierea 

etapelor  terapiei de înălbire. Compoziţia  şi proprietăţile produselor. 



57. Definirea noţiunii de SPA  procedură. Descrierea procedurii – talasoterapia, stounterapie. 

Cartacteristica  produselor  cosmetice şi efectele procedurilor. 

58. Definirea noţiunii de SPA  procedură. Descrierea procedurii –aromoterapia.Caracteristica  

produselor  cosmetice şi efectele procedurilor. 

59. Definirea noţiunii de SPA  procedură. Descrierea procedurii – psamoterapie, Caracteristica  

produselor  cosmetice şi efectele procedurilor. 

60. Analiza și descrierea etichete produsului corporal. 


