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I. Preliminarii 

 

Modulul „Produse de îngrijire cosmetică” este o componentă  de specialitate, ce se bazează pe cunoştinţele 

şi abilităţile căpătate de către elevi prin studierea a 2 și 4 ani studii . Cunoştinţele şi abilităţile prealabile pe care 

trebuie să le stăpânească elevul înainte de a începe studierea modulului sunt:  

- Distingerea mijloacelor cosmetice 

- Cunoașterea  principalelor produse chimice ce fac parte den componentele de bază 

produsului. 

Conceptele fundamentale ale modulului„Produse de îngrijire cosmetică” contribuielapromovarea 

procedurilor cosmetologice în saloanele de frumuseţe, alegerea mijloacelorcosmetice corespunzătoare procedurilor 

efectuate. 

Competenţele şi obiectivele propuse pentru modulul  „Produse de îngrijire cosmetică” 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 

aplicării strategiilor eficiente centrate pe elev. 

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

lucrărilor îndeplinite/funcţiilor de cosmeticiană. 

Studierea modulului la anul IV 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 modulului „Produse de îngrijire cosmetică” de către elevii specialităţii 101210 „Frizerie şi 

cosmetică” urmăreşte formarea capacităţilor de acumulare a cunoştinţelor prin învăţare şi aplicarea acestora în 

activităţile 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: 

„Produse de îngrijire cosmetică”,care la rândul său formează o bază fundamentală în vederea studierii unităţilor de 

curs prevăzute în planul de învăţământ: „Tehnici de îngrijire cosmetică I”, „Tehnici de îngrijire cosmetică II”, 

„Microneedling şi biorevitalizare”, „Practica tehnologică III”. 
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III. Competențele profesionale specifice modulului 

 

CS1. Evaluarea compoziţiei produsului cosmetic. 

CS2. Aprecierea calităţii produsului cosmetic. 

CS3. Stabilirea tipului de produs cosmetic. 

CS4. Condiţiile de păstrare a  produselor cosmetice. 

 

IV. Administrarea modulului 
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e Codul modului Denumirea 

modulului 
Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual   
Prelegeri 

Practică/ 
Laborator 

S.07.O.006 
Produse de 

îngrijire 
cosmetică 

7 120 20 20 80 examen 4 

 

V. Unitățile de învățare 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

1. Noţiuni introductive ale cosmeticii 

UC1. Descrierea etapelor de 

dezvotare a produselor 

cosmetice . 

UC2. Redarea noțiunii de 

cosmetologie și produs 

cosmetic. 

UC3. Clasificarea produselor 

cosmetice. 

UC4. Definiții de ingrediente 

din componența produsului 

cosmetic. 

1.1. Istoria apariţiei a 

produselor cosmetice 

- definirea conceptului de 

produs cosmetic; 

- definirea conceptului de 

cosmetologie; 

- etapele istorice de 

dezvoltare a 

cosmetologiei; 

 

A1. Cercetarea evoluţiei 

produselor cosmetice. 

A2. Utilizarea termenilor 

specifici. 

A3. Consultarea surselor de 

specialitate. 

A4. Selectarea informaţiei. 

A5. Analizarea informaţiei 

selectate. 

2. Ingredientele produselor cosmetice 

UC5.Evaluarea compoziţiei 

produsului cosmetic. 

UC6. Explicarea simbolurilor 

de pe eticheta produsului 

cosmetic. 

 

2.1. Procesul tehnologic de 

obţinere a produselor 

cosmetice 

- topirea; 

- dizolvarea; 

 

A6. Enumeraea etapelor de 

obţinere a produselor 

cosmetice. 

A7. Verificarea fișei de 

însoțire a produselor 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

UC7. Analizarea etichetei 

produselor cosmetice. 

UC8. Descrierea etapelor de 

obținere a produsului 

cosmetic. 

UC9. Enumerarea cerințelor 

igienice la ambalarea 

produselor cosmetice. 

 

UC10. Descrierea materiei 

prime la producere 

produselor cosmetice. 

UC11.  Caracteristica materiei 

prime de origine animalieră. 

UC12.  Distingerea materiei 

prime de origine vegetală. 

UC13. Diferențierea materiei 

prime de origine minerală de 

cea sintetică. 

 

UC14.Compararea 

substanțelor tensioactive de 

origine animalieră de cele de 

origine vegetală. 

UC15.Caracterizarea aditivilor 

din produsele cosmetice. 

 

 

 

UC16. Descrierea 

componentelor active de 

origine animalieră și vegetală: 

alcoloizii; saponinele; 

- sedimentarea; 

- filtrarea; 

- omogenizarea; 

- ambalarea; 

- etichetarea. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Materia primă la 

obținerea produselor 

cosmetice 

- materia primă de origine 

animalieră; 

- materia primă de originea 

vegetală; 

- materia primă de originea 

minerală; 

- materia primă de originea 

sintetică. 

 

 

 

2.3. Substanţele tensioactive 

şi aditivii produselor 

cosmetice. 

- substanţele tensioactive de 

origine animalieră; 

- substanţele tensioactive de 

origine vegetală; 

- substanţele aditive: 

conservanţii, antioxidanţii, 

solvenţii, emulgatorii. 

 

2.4. Ingrediente active din 

componența  produselor 

cosmetice 

- componente active de 

cosmetice. 

A8. Respectarea cerinţelor 

igienice de păstrare a 

produselor cosmetice. 

A9. Analizarea căilor de 

pătrundere a microbilor în 

produsele cosmetice. 

 

 

 

 

 

 

 

A10. Identificarea materiei 

prime. 

A11. Stabilirea avantajelor şi 

dezavantajelor produselor 

cosmetice în funcţie de 

materia primă. 

A12. Analizarea efectelor 

produselor cosmetice în 

funcţie de compoziţia lor. 

 

 

 

 

A13. Determinare tipurilor 

de ingrediente pe ambalajul 

produsului cosmetic. 

A14. Identificarea 

ingredientelor tensioactive a 

produselor cosmetice. 

A15. Identificarea 

ingredientelor aditivi ale 

produselor cosmetice. 

 

 

A16. Determinare tipurilor 

de ingrediente pe ambalajul 

produsului cosmetic. 



7 / 20 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

flavonoizii; acizi organici; 

fermenți; fitoestrogeni; 

extracte placentare; extracte 

embrionare;  

origine vegetală: alcaloizi, 

glicozide, saponine, 

flavonoizi, acizii organici, 

fermenţi, fitoestrogeni; 

- componente active de 

origine animalieră. 

A17. Identificarea 

ingredientelor activi vegetali 

ai produselor cosmetice. 

A18. Identificarea 

ingredientelor activi 

animalieri ale produselor 

cosmetice. 

3. Produsele cosmetice 

UC17. Aprecierea calităţii 

produsului cosmetic. 

UC18. Alegerea produsului 

cosmetic în dependență de 

tipul de ten. 

UC19.Cerințele igienicede 

păstrare a  produselor 

cosmetice. 

UC20. Explicarea 

mecanismelor de acţiune a 

produsului cosmetic asupra 

pielii. 

UC21. Identificarea 

indicaţiilor  şi 

contraindicaţiilor folosirii 

produselor cosmetice. 

UC22. Alegerea produselor de 

îngrijire a tenului gras 

 

UC23.Descrierea produselor 

pentru demachiere; 

UC24.Identificarea 

ingredientelor din 

demachiante după tipul 

de ten; 

UC25. Identificarea 

produselor cosmetice pentru   

tonifierea tenului; 

UC26. Selectarea loţiunilor 

tonice adecvate tipului de 

ten. 

3.1. Produse cosmetice 

adecvat tipului de ten: 

- tenul normal; 

- tenul uscat; 

- tenul gras; 

- tenul acneec; 

- tenul sensibil; 

- tenul cuperozic; 

- tenul senil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Produse cosmetice 

pentru demachierea și 

tonifierea tenului. 

 

 

 

 

 

 

 

A19. Enumerarea produselor 

cosmetice folosite la 

îngrijirea diferitor tipuri 

de ten. 

A20. Selectarea produselor 

cosmetice folosite la 

diferite etape de îngrijire 

a tenului. 

A21. Determinarea 

compoziţiei produselor 

cosmetice în funcţie de 

tipul tenului. 

A22. Testarea individuală a 

produselor cosmetice. 

A23. Estimarea efectelor 

produselor cosmetice 

pentru fiecare tip de ten. 

A24. Descrierea etichetei 
produselor cosmetice . 

A25. Identificarea cerințelor 

la ambalarea produselor 

cosmetice.  

A26. Caracterizarea aditivilor 

din produsele cosmetice. 

A28. Determinarea tipului de 

demachiant adecvat 

tipului de ten. 

A29. Determinarea tipului de 

tonifiant adecvat tipului 

de ten. 

A30. Analiza comparativă a 

produselor cosmetice 

demachiante şi 

tonifiante. 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

UC27.Identificarea 

ingredientelor din  

loțiunile tonice după tipul 

de ten; 

 

 

UC28. Stabilirea compoziţiei  

produselor cu scop de 

exfoliere. 

UC29. Specificați varietatea 

particulelor abrazive; 

UC30. Alegerea  exfoliantului 

după tipul de ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC31. Clasificarea cremelor 

după vîrstă; acțiune; anotimp 

ect. 

UC32. Descrieți  compoziţia 

cremelor cu efect de 

hidratare; nutriție; calmare; 

înălbire și protecție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC33. Clasificarea măștilor  

 

 

 

 

 

 

3.3. Produse cosmetice 

pentru exfolierea tenului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Cremele cosmetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A31. Analizarea 

ingredientelor din 

produsele pentru 

demachierea tenului 

normal. 

A32. Analizarea 

ingredientelor din 

produsele cosmetice de 

tonifiere. 

A34. Determinarea 

produsului cosmetic 

pentru exfoliere  adecvat 

tipului de ten. 

A35. Analiza comparativă a 

tipurilor de abrazivi . 

A36. Analizarea 

ingredientelor din 

produsele cosmetice 

pentru  exfolierea 

tenului. 

 

 

A38. Selectarea  cremei 

adecvat tipului de ten. 

A39. Analiza mecanismului 

de acţiune a cremelor 

asupra pielii. 

A40. Descrierea 

componentelor active 

din cremă cu acțiune 

hidratantă. 

A41. Caracterizarea 

componentelor active 

din cremă cu efect de 

nutriție. 

 

A42. Compararea 

compoziției cremei de zi 

cu compoziția cremei de 

noapte adecvat 

anotimpului. 

A43. Identificarea măștilor 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

după vîrstă; acțiune 

UC34. Descrieți  compoziţia 

măștilor cu efect de 

hidratare; nutriție; calmare; 

înălbire și lifting. 

 

 

 

3.5. Măştilecosmetice 

 

 

 

adecvat tipului de ten. 

A44. Analiza mecanismului 

de acţiune a măştilor 

asupra pielii. 

A45. Analizarea 

componentelor maștilor 

cu diferite efecte. 

A46.Diferențierea dintre 

creme și măști. 

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. Noţiuni introductive ale cosmeticii 4 2 0 2 

2. Ingredientele produselor cosmetice  44 8 2 34 

3. Produsele cosmetice 72 10 18 44 

 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. Noţiuni introductive ale cosmeticii 

1.1.Noul Regulament 

European pentru produse 

cosmetice.Noțiune de 

cosmeceutică.Nomenculat

or cosmetic. 

Referat 
Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 1 

2. Ingredientele produselor cosmetice 
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Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

2.1. Marchetingul produselor 

cosmetice. 
Referat 

Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 1  

2.2. Comercializarea 

produselor cosmetice 
Referat  

Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 1 

2.3. Substanţe nocive interzise 

în cosmetologie. 
Referat 

Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 1 

2.4. Produsele cosmetice 

folosite în procedurile SPA 
Referat 

Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 2 

2.5. Determinarea 

proprietăţilor 

componentelor de origine 

vegetală. 

Referat 
Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 2 

2.6. Determinarea 

proprietăţilor 

componentelor de origine 

animalieră. 

Referat 
Prezentarea 

referatului Săptămâna 2 

2.7. Rolul vitaminelor în 

cosmetologie. 
Referat Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 2 

2.8. Produse pentru 

împachetare corporală. 

Argila în cosmetologie 

Referat Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 3 

2.9. Nămolul curativ în 

cosmetologie. 
Referat Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 3 

2.10. Produse apicole în 

cosmetologie. Produse 

pentru depilare. 

Referat Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 3 

2.11. Produsele lactate în 

cosmetologie. 
Referat Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 3 

2.12. Apa și sărurile minerale 

în cosmetologie. 
Referat Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 4 

2.13. Legumele în 

cosmetologie. 
Referat Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 4 
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Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

2.14. Fructele în cosmetologie. Referat Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 4 

2.15. Acizii chimici în 

cosmetologie. 
Referat Prezentarea 

referatului 

Săptămâna4 

2.16. Plante medicinale în 

cosmetologie. 
Referat Prezentarea 

referatului 

Săptămâna5 

2.17. Manifestări alergice 

provocate de produse 

cosmetice. 

Referat Prezentarea 

referatului 

Săptămâna5 

3. Produsele cosmetice 

3.1. Emulsii. 
Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna 5 

3.2. Loţiuni. 
Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna 5 

3.3. Produse abrazive. Referat  
Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 6 

3.4. Clasificarea măştilor 

cosmetice după acţiune. 
Fişa Prezentarea fişei Săptămâna 6 

3.5. Clasificarea măştilor 

cosmetice după 

compoziţie. 

Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 6 

3.6. Varietatea produselor de 

demachiere a tenului. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna 6 

3.7. Varietatea produselor de 

tonifiere a tenului. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna7 

3.8. Varietatea produselor  

pentru exfoliere a tenului.  

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna7 
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Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

3.9. Varietatea produselor  

pentru hidratarea  tenului. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare  

Săptămâna7 

3.10. Varietatea produselor 

pentru nutriţia tenului. 

Argumentare 

textuală/grafică  

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna7 

3.11. Varietatea produselor cu 

efect astringent. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna8 

3.12. Varietatea produselor cu 

efect antiinflamator. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna8 

3.13. Produsele cosmetice 

pentru SPA proceduri. 

Argumentare 

textuală/grafică  

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna8 

3.14. Produsele cosmetice 

pentru mezoterapie. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna8 

3.15. Produsele cosmetice 

pentru biorevitalizare. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna9 

3.16. Produsele cosmetice 

pentru microneelding. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna9 

3.17. Produsele cosmetice 

pentru adolescenţi. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna9 

3.18. Produsele cosmetice 

pentru copii. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna9 
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Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

3.19. Produsele cosmetice 

pentru maturii. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna10 

3.20. Produsele cosmetice 

recomandate tenului 

uscat. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna10 

3.21. Produsele cosmetice 

recomandate tenului gras 

şi a tenului acneic. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna10 

3.22. Produsele cosmetice 

recomandate tenului 

sensibil şi cuperozic. 

Argumentare 

textuală/grafică 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare 

Săptămâna10 

VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate 
 
 

1. Analiza ambalajului de însoţire a produsului cosmetic. 

2. Analiza tipurilor de demachiante. 

3. Analiza tipurilor de tonifianţi. 

4. Analiza tipurilor de exfolianţi. 

5. Analiza tipurilor de creme. 

6. Analiza măştilor faciale. 

 

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. 

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.  
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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. 

 

Metodele de instruire recomandate pentru unităţile de învăţare 

Unități de învățare Metodele recomandate 

Istoria apariției produselor cosmetice 

 

 

Explicaţia, descrierea,  munca cu materiale 

didactice; 

Observaţia, demonstraţia. 

Noul Regulament European pentru 

produsele cosmetice 

 

Explicaţia, descrierea,  munca cu materiale 

didactice; 

Observaţia, demonstraţia. 

Marchetingul și  comercializarea  

produselor cosmetice. 

Explicaţia, descrierea,  munca cu materiale 

didactice; 

Observaţia, demonstraţia. 

Tehnologia de obţinere a produselor 

cosmetice 

Explicaţia, descrierea, munca cu materialele 

didactice; 

Observaţia,  demonstraţia. 

Materia primă la producerea mijloacelor 

cosmetice 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia. 

Substanţele tensioactive şi aditivii 

produselor cosmetice 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia. 

Substanţele active ale produselor 

cosmetice 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia. 

Tipuri de ten Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 

tehnicile video; 

Observaţia, demonstraţia; 

Lucrul practic. 

Demachiantele şi tonifiantele pentru ten Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 
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Unități de învățare Metodele recomandate 

Observaţia, demonstraţia. 

Exfolianţii  Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia. 

Cremele  Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia. 

Măştile  Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia. 

 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

 

Evaluarea pune în evidență 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 (biologie, chimie), şi a disciplinelor de specialitate, care va oferi 

posibilitatea de diagnosticare a nivelului de pregătire al elevilor pentru disciplina „Produse de 

îngrijire cosmetică”.  

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, 

cadrele didactice şi angajatori cu informaţii relevante despre achizițiile în termeni de 

cunoștințe şi abilități în baza unor criterii 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 practicevor 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. 
Fişa  

 Relevanţa completării fişei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării 

fişei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific 

disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

3. 
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. 

 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul 

de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Produse pentru măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Eticheta produsului cosmetic  Relevanţa descifrării etichetei. 

 Corectitudinea şi completitudinea etichetei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific 

disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

2. 
Fişa comparativă 

 Relevanţa completării fişei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării 

fişei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific 

disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

3. 
Fişa de analiză 

 Relevanţa completării fişei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării 
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fişei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific 

disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

        Pentru a realiza cu succes formarea competențelor în cadrul unităţii de curs „Produse de 

îngrijire cosmetică” trebuiede asigurat un mediul 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, unde se prevăd condiţii 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(suport metodologic, 

planşe); 

- 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. Instrumente și materiale:produsele cosmetice, spatulă, săpun lichid, şerveţele, 

pachete din plastic, urne, ş. a. 

2. Echipamente:Halate medicinale; bahili. 

 

XII. Chestionar pentru  examen 

1.Istoricul  dezvoltării  cosmeticii. 
2.Noţiune  de  produs cosmetic. 
3.Noţiune de cosmeceutică. Nomenculator cosmetic. 
4.Cerinţele igienice la ambalarea,etichetarea,înregistrarea pentru aprobare 
şi utilizarea  produselor  cosmetice. 
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5.Cerinţele  noului  regulament –european. 
6.Tehnologia  de abţinere a   produsului  cosmetic. 
7.Microflora  produsului cosmetic. 
8.Materii  prime de bază,grăsimile, 
9.Materii  prime :tensioactive. 
10.Materii prime:aditivii. 
11.Substanţele  nocive  interzise  în  cosmetologie. 
12.Componente  active  de origine vegetală. 
13.Componente  active  de origine animală. 
14.Vitaminele  hidrosolubile. 
15.Vitaminele  liposolubile. 
16.Uleiurile  eterice.Caracteristica. 
17.Clasificarea  produselor  cosmetice. 
18.Emulsii.Compoziţia.Caracteristica.Efectele  asupra pielii. 
19.Loţiuni.Compoziţia.Caracteristica.Efectele  asupra  pielii. 
20.Abraziv.Compoziţia.Caracteristica.Efectele  asupra  pielii. 
21.Creme.Clasificarea. 
22.Creme de  înălbire.Compoziţia şi proprietăţile. 
23.Creme  hidratante. Compoziţia.Caracteristica.Efectele. 
24.Creme  nutritive. Compoziţia.Caracteristica.Efectele. 
25.Creme  revitalizante. Compoziţia.Caracteristica.Efectele. 
26.Creme  lifting. Compoziţia.Caracteristica.Efectele. 
27.Creme  de  zi. Compoziţia şi proprietăţile. 
28.Creme  de  noapte. Compoziţia şi proprietăţile. 
29.Creme anticelulitice.  Compoziţia şi proprietăţile. 
30.Creme  pentru  copii.  Compoziţia şi proprietăţile. 
31.Creme  anti-age.    Compoziţia şi proprietăţile. 
32.Creme pentru masaj  facial.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
33.Măştile  cosmetice.Clasificarea. 
34.Măşti  astrigente.Compoziţia şi proprietăţile. 
35.Măşti  de înălbire.Compoziţia şi proprietăţile. 
36.Măşti gumate,alginate.   Compoziţia şi proprietăţile. 
37.Măşti cu  nămol.  Compoziţia şi proprietăţile. 
38.Măşti  bioactive, medicamentoase.  Compoziţia şi proprietăţile. 
39.Măşti  lifting,anti-age.Compoziţia şi proprietăţile. 
40.Cosmeticile pentru demachierea tenului.Compoziţia şi proprietăţile. 
41.Cosmeticile pentru tonifierea  tenului.Compoziţia şi proprietăţile. 
42.Componentele produselor pentru exfolierea tenului.Caracteristica lor. 
43.Componentele produselor pentru hidratarea tenului.Caracteristica lor. 
44.Componentele produselor pentru  nutriţia tenului.Caracteristica lor.Apa 
45.Componentele produselor  astrigente,antiinflamatorie.Caracteristica lor. 
46.Componentele produselor pentru calmarea  tenului.Caracteristica lor. 
47.Componentele produselor pentru protecţia  tenului.Caracteristica lor. 
48. Plantele  medicinale.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
49.Legumele.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
50.Fructele.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
51.Produsele apicole şi lactate.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
52.Argila.Clasificarea.  Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
53.Nămolul.Clasificarea.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
54.Apa. Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
55.Sărurile minerale. Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
56.Cosmetice pentru zona oculară.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
57.Cosmetice pentru buze.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
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58.Cosmetice  pentru îngrijirea părţii anterioare a gîtului şi a decolteului. Compoziţia  şi 
proprietăţile cosmetice. 
59.Produse  cosmetice pentru peeling.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
60.Cosmetica anticelulitică.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
61.Cosmetica pentru depilare.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
62.Cosmetica pentru adolescenţi.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
63.Cosmetica pentru maturi.Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
64.Cosmetica pentru femeile însărcinate. Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
65.Cosmetica pentru bărbaţi. Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
66.Produse cosmetice pentru îngrijirea tenului uscat.Terapia de hidratare. Compoziţia  şi 
proprietăţile produselor. 
67.Produse pentru terapia  de nutriţie. Compoziţia  şi proprietăţile cosmetice. 
68.Produse cosmetice pentru îngrijirea tenului gras.Compoziţia  şi  proprietăţile produselor. 
69.Produse cosmetice pentru îngrijirea tenului pigmentat.Terapia de înăl- 
bire. Compoziţia  şi proprietăţile produselor. 
70. Metaloterapia.Balneoterapia.Caracteristica produselor. 
71.Talasoterapia.Stounterapia.Cartacteristica  produselor. 
72.Aromoterapia.Vinoterapia.Caracteristica  produselor. 
73.Psamoterapia.Gemoterapia.Caracteristica  produselor. 
74.Marketingul cosmeticii. 
75.Comercializarea produselor cosmetice. 

 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ 
procurată resursa 

1. EcaterinaMerică– Tehnologiaproduselorcosmetice, Vol I, Substanţe 
active şiaditivi, Ed. Kolos, Iaşi, 2003. 

Internet 

2. EcaterinaMerică– Tehnologiaproduselorcosmetice, Vol I, Substanţe 
active şiaditivi, Ed. Kolos, Iaşi, 2000. 

Internet 

3. INTRODUCERE LA CURSUL DE COSMETOLOGIE MODERNĂ. G. 
JUNGHIETU. Chişinău,2015,ISBN 978-9975-124-72-0. 

Profesor  

4 Cosmeticaşi Machiajul Profesional. 
DidiuAmaliaNicoleta.Bucuresti,EdituraAmetist, 2011, ISBN  978-
973-8080-29-4. 

Profesor  

5 Косметология. Л.А. Хеджази. Москва, «ИНТЕГРЭ», 2005 г. Profesor 

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

Profesor  

7. Suportdecurs“Cosmetica”. Profesor 

8. http://www.cosmetoterapie.ro/tag/parabeni Internet 

9. http://dermatology.about.com/od/glossarys/g/surfactant.htm Internet 
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