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I. Preliminarii 

 

Modulul „Tehnici de îngrijire cosmetică I” este o componentă  de specialitate, ce se bazează pe 

cunoştinţele şi abilităţile căpătate de către elevi prin studierea unităţii de curs F.04.O.005 „Bazele îngrijirii corpului 

uman”, F.04.O.003 „Dermatologia”, F.05.O.006. „Bazele masajului”, S.07.O.006 „Produse de îngrijire cosmetică”. 

Cunoştinţele şi abilităţile prealabile pe care trebuie să le stăpânească elevul înainte de a începe studierea modulului 

sunt:  

- Distingerea mijloacelor cosmetice; 

- Analizarea tenului pentru deducerea procedurii faciale; 

- Distingerea mijloacelor cosmetice în funcţie de tipul procedurii alese; 

- Aplicarea metodelor de îngrijire cosmetică ; 

- Respectarea normelor sanitaro-igienice către locul de muncă a cosmeticienei; 

- Pregătirea clientului pentru procedurile cosmetice; 

- Îndeplinirea fișei clientului; 

- Evaluarea compoziţiei produsului cosmetic; 

- Aprecierea calităţii produsului cosmetic; 

- Stabilirea tipului de produs cosmetic; 

- Întreţinerea produselor cosmetice; 

Conceptele fundamentale ale modulului „Tehnici de îngrijire cosmetică I” contribuie la promovarea 

procedurilor cosmeticianice în saloanele de frumuseţe, alegerea mijloacelor cosmetice corespunzătoare procedurilor 

efectuate. 

Competenţele şi obiectivele propuse pentru modulul  „Tehnici de îngrijire cosmetică I” pot fi atinse prin 

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

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

aplicarea strategiilor eficiente centrate pe elev. 

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

lucrărilor îndeplinite/funcţiilor de cosmetician. 

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 „Tehnici de îngrijire cosmetică I” 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: 
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„Bazele îngrijirii corpului uman”, „Dermatologia”, „Bazele masajului”, „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 II”, „Practica tehnologică III”. 

 

III. Competențele profesionale specifice modulului 

 

CS1. Recunoaşterea afecţiunilor pielii. 

CS2. Aprecierea tipului de ten - dermo-diagnostica. 

CS3. Explicarea mecanismelor de acţiune a produsului  cosmetic asupra pielii. 

CS4. Stabilirea  schemei de îngrijire cosmetică  în funcţie de tipul tenului. 

 

IV. Administrarea modulului 
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e Codul modului Denumirea 
modulului 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual   
Prelegeri 

Practică/ 
Laborator 

S.07.O.007 
Tehnici de 

îngrijire 
cosmetică I 

7 120 30 30 60 examen 4 

 

V. Unitățile de învățare 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

1.Salonul de cosmetologie. Imperfecțiuni cutanate. 

UC1. Definirea conceptului de 

cosmetologie. 

UC2. Descrierea ramurilor din 

domeniul cosmetologiei:  

- cosmetologie igienică, 

- cosmetologie conservativă, 

- cosmetologie de diagnostic. 

 

 

UC3. Recunoaşterea 

cerinţelor impuse de Centrul 

Epidemiologic. 

UC4. Interpretarea normelor 
generale de protecţie a 

 
1.1. Cosmetologia ca ştiinţă. 

 

 

 

 

 

1.2. Cerinţele sanitaro-
igienice faţă desalonul  de 
cosmetologie 

 

 

A1. Profunzimea şi  

complectitudi- 

nea  dezvoltării temei. 

A2. Cunoașterea ramurilor 
cosmetologiei. 

A3. Diferențierea domeniilor 
din cosmetologie 

 

 

 

 

A4. Verificarea 
completitudinii  și 
corectitudinii de 
îndeplinire a etichetei pe 
vasele cu soluții 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

muncii şi igienă: 
 - dezinfectarea 

instrumentariului, 

- igiena personală a 

cosmeticianului, 

UC5. Prevenirea incidentelor 

la locul de muncă: 

- obligaţiile cosmeticianului. 

UC6. Consilierea şi pregătirea 

clientului, 

- normele de igienă pentru 

protecţia clienţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC7. Descrierea structurii 

pielii. 

UC8. Reprezentarea grafică 

a straturilor pielii. 

UC9. Identificarea funcțiilor 

pielii. 

 

 

UC10. Clasificarea erupțiilor. 

Noțiuni. 

UC11. Enumerarea erupțiilor  

provocate de: stafilococi; 

streptococi; 

Colinebacterium Acne și 

paraziți.   

UC12. Diferențierea erupțiilor 

infiltrative de cele 

exudative. 

UC13. Caracterizarea 

aspectelor neplăcute ale 

pielii. 

UC14. Formularea noțuinii de 

comedon, milium, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.3. Structura şi funcţiile 

pielii. 

 

 

 

 

 

      

 

 1.4. Erupţiile primare şi 

secundare. Acneea. Seboreea. 

Demodecoza. 

Herpesul.Aspectele neplăcute 

ale pielii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dezinfectante. 

A5. Descrierea setului de 
echipamente a 
cosmeticianului. 

A6. Organizarea locului de 
muncă în cabinetul de 
cosmetică. 

A7. Îndeplinirea lucrărilor de 
dezinfectare a 
instrumentelor. 

A8. Îndeplinirea lucrărilor de 
sterilizare a 
instrumentelor. 

A9. Respectarea tehnicii de 
securitate în timpul 
realizării procedurilor 
cosmetice. 

A10.  Respectarea normelor 

sanitaro-igienice în 

cabinetul de cosmetică. 

 

A11. Recunoaşterea 

structurii pielii. 

A12. Examinarea pielii 
clientului pentru 
depistarea 
inestetismelor. 

A13. Testarea secreției 
glandelor sebacee. 

 

A14. Deducerea cauzelor de 
apariţie a afecţiunilor pielii . 

A15. Analizarea erupțiilor de 
pe suprafața tenului 
clientului. 

A16. Planificarea activității 
specialistului în 
dependență de numărul 
erupțiilor pe pielea 
clientului. 

A17. Diferențierea dintre 
comedon și milium. 

A18. Descrierea aspectului 

tenului în caz de: acnee, 

seboree, herpes, 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

granulație. 

UC15. Enumerarea aspectelor 

neplăcute ale pielii în caz 

de: acnee, seboree, 

herpes, demodecoză. 

 

 

demodecoză. 

  

2. Procedee cosmetice faciale 

UC16. Argumentarea etapelor 

de îndeplinire a fișei 

clientului. 

UC17. Stabilirea schemei de 

îngrijire cosmetică în funcţie 

de tipul tenului. 

UC18. Explicarea 

mecanismelor de acţiune a 

produsului  cosmetic asupra 

pielii. 

UC19. Alegerea produselor de 

demachiere și tonifiere 

adecvat tenului. 

 

 

 

UC20. Analiza vizuală a 

tenului. 

UC21. Examinarea prin 

palpare. 

UC22. Studierea tenului cu 

lampa-lupă. 

UC23. Examinarea cu lampa 

Wood. 

UC24. Aprecierea pH pielii 

feţei. 

 

 

 

2.1. Procedeu cosmetic. Fișa 

clientei. Demachierea și 

tonifirea tenului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Examenul cosmetic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A19. Întâmpinarea clientului. 

A20. Pregătirea locului de 

muncă. 

A21. Pregătirea clientului 

pentru procedură. 

A22. Pregătirea 

cosmeticianului pentru 

procedură. 

A23. Demachierea zonei 

oculare și a buzelor. 

A24. Demachierea tenului 

după liniile de masaj. 

A25. Tonifierea adecvată 

tenului. 

A26. Dereticarea locului de 

muncă. 

 

 

A27. Întâmpinarea clientului. 

A28. Pregătirea locului de 

muncă. 

A29. Pregătirea 

cosmeticianului. 

A30. Demachierea și 

tonifierea tenului. 

A31. Examinarea. 

A32. Testarea pielii la 

grăsime. 

A33. Determinarea 

elasticităţii pielii. 

A34. Determinarea nivelului 

de hidratare a  tenului. 

A35. Determinarea PH-ului 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

 

 

 

 

 UC25. Descrierea  procedurii 

de vaporizare caldă a tenului. 

UC26. Identificarea 

indicațiilor de vaporizare a 

tenului. 

UC27. Selectarea 

contraindicațiilor pentru 

procedura de vaporizare a 

tenului. 

 UC28. Enumerarea  efectelor 

vaporizării tenului. 

UC29. Explicarea efectelor 

secundare. 

UC30.Operarea cu  regulile de 

protecţie şi igienă. 

UC31. Demonsrarea  tehnicii  

vaporizării tenului. 

 

 

UC32. Selectarea produselor 

pentru etapa de exfoliere a 

tenului. 

UC33. Efectuarea practică a 

procedurii de exfoliere a 

tenului. 

UC34. Argumentarea etapei 

de exfoliere pentru îngrijirea 

tenului. 

UC35. Distingerea tipului de 

exfoliant  în dependență de 

zona tenului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Vaporizarea feţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Exfolierea tenului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pielii. 

A36 Determinarea tipului de 

îmbătrânire a pielii. 

A37. Completarea fişei 

clientului. 

 

A38. Întâmpinarea clientului. 

A39. Pregătirea locului de 

muncă și a cosmeticianului. 

A40.  Pregătirea 

vaporizatorului. 

A41. Demachierea tenului. 

A42. Diagnosticarea pielii 

feţei. 

A43. Vaporizarea feţei. 

A44. Dereticarea locului de 

muncă. 

 

 

 

 

 

 

A45. Consilierea clientului și 

pregătirea pentru 

procedură. 

A46. Pregătirea locului de 

muncă și a specialistului. 

A47. Pregătirea 

vaporizatorului. 

A48. Demachierea tenului.  

A49.Diagnosticarea pielii 

feţei. 

A50. Vaporizarea feţei. 

A51. Dezinfectarea mâinilor. 

A52. Efectuarea procedurii 

de exfoliere. 

A53. Dereticarea locului de 

muncă. 

 

A54. Întâmpinarea și 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

 

UC36. Definirea  

comedonului. 

UC37. Particularitățile de  

localizare a comedoanelor. 

UC38. Demonstrarea  tehnicii 

de xtragere a  comedoanelor. 

UC39. Determinarea etapei 

de extragere a comedoanelor 

din schema de îngrijire a 

tenului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC40. Argumentarea 

procedurii de nutriție a pielii.  

UC41. Selectarea produselor 

cosmetice nutritive conform 

tipului de ten. 

UC42. Enumerarea 

contraindicațiilor la folosirea 

produselor nutritive. 

 

 

 

 

 

 

UC43. Descrierea cauzelor ce 

2.5. Extragerea comedoanelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Nutriţia pielii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Îngrijirea tenului  cu efect 

de lifting 

pregătirea clientului pentru 

procedură. 

A55. Pregătirea locului de 

muncă și a cosmeticienei 

pentru procedură. 

A56. Demachierea tenului.  

A57. Analizarea tenului. 

A58. Exfolierea adecvat 

tenului. 

A59. Etapa de emoliere a 

tenului. (masca emolientă 

sau vaporizare). 

 A60. Extragerea 

comedoanelor. 

A61. Dezinfectarea feţei. 

A62. Aplicarea produselor 

astringente şi 

antibacteriene. 

A63. Efectuarea masajului și 

a D”Arsonvalizării tenului. 

A64. Aplicarea cremei . 

A65. Dereticarea locului de 

muncă. 

 

A66. Întâmpinarea și 

pregătirea clientului. 

A67. Pregătirea locului de 

muncă și a specialistului. 

A68. Demachierea tenului. 

A69. Diagnosticarea pielii 

feţei. 

A70. Aplicarea produselor de 

îngrijire și  nutriție a pielii. 

A71. Aplicarea cremei de 

protecţie. 

A72. Dereticarea locului de 

muncă. 

 

A73. Întâmpinarea și 

pregătirea clientului. 

A74. Pregătirea locului de 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

provoacă  îmbătrânirea 

tenului. 

UC44. Identificarea etapelor 

de îngrijire a tenului cu efect 

de lifting .  

UC45. Selectarea produselor 

cosmetice  conform tipului de 

ten. 

UC46. Enumerarea 

contraindicațiilor la folosirea 

produselor antiîmbătrînire. 

 

 

 

UC47. Caracterizarea 

factorilor ce duc la 

deshidratarea pielii. 

UC48. Descrierea metodelor 

de  rehidratare a pielii. 

UC49. Identificarea 

produselor cosmetice ce se 

folosesc la îngrijirea pielii 

deshidratate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Hidratarea pielii 

 

muncă și a specialistului. 

A75. Demachierea tenului. 

A76. Diagnosticarea pielii 

feţei. 

A77. Aplicarea produselor de 

îngrijire și  efect de ligting a 

tenului. 

A78. Aplicarea cremei de 

protecţie. 

A79. Dereticarea locului de 

muncă. 

 

A80. Întâmpinarea și 

pregătirea clientului. 

A81. Pregătirea locului de 

muncă și a specialistului. 

A82. Demachierea tenului. 

A83. Diagnosticarea pielii 

feţei. 

A84. Aplicarea produselor de 

îngrijire și  efect de hidratare  

a tenului. 

A85. Aplicarea cremei de 

protecţie. 

A86. Dereticarea locului de 

muncă. 

 

3. Masajul facial 

UC50. Descrierea indicațiilor 

efectuării masajului 

cosmetic. 

UC51. Argumentarea 

efectelor masajului. 

UC52. Enumerarea 

contraindicațiilor la 

efectuarea masajului 

cosmetic. 

UC53. Distingerea mișcărilor 

masajului feței, gâtului 

       și decolteului. 

UC54. Identificarea 

3.1. Masajul cosmetic: 

- Complexul I 

- Complexul II 

- Complexul III 

- Complexul IV 

 

 

 

 

 

 

 

A87. Întâmpinarea și 

pregătirea clientului. 

A88. Pregătirea locului de 

muncă și a specialistului. 

A89. Demachierea tenului. 

A90. Diagnosticarea pielii 

feţei. 

A91. Alegerea produsului 

cosmetic.  

A92. Respectarea liniilor de 

masaj. 

A93. Îndeplinirea masajului 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

produselor cosmetice 

folosite în efectuarea 

masajului cosmetic. 

 

 

UC55. Descrierea indicațiilor 

efectuării masajului 

curativ. 

UC56. Argumentarea 

efectelor masajului. 

UC57. Enumerarea 

contraindicațiilor la 

efectuarea masajului   

după Jake. 

UC58. Distingerea mișcărilor 

masajului . 

UC59. Identificarea 

produselor cosmetice 

folosite în efectuarea 

masajului curativ. 

UC60. Realizarea masajului     

facial. 

 

UC61. Descrierea indicațiilor 

efectuării masajului de 

modelare – plastic. 

UC62. Argumentarea 

efectelor masajului. 

UC63. Enumerarea 

contraindicațiilor la 

efectuarea masajului   

plastic. 

UC64. Distingerea mișcărilor 

masajului . 

UC65. Identificarea 

produselor cosmetice 

folosite în efectuarea 

masajului de modelare. 

UC66. Realizarea masajului . 

 

UC67. Difiniți noțiunea de 

 

 

 

 

 

3.2. Masajul curativ Jake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Masajul plastic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cosmetic facial. 

A94. Dereticarea locului de 

muncă. 

 

 

A95. Întâmpinarea și 

pregătirea clientului. 

A96. Pregătirea locului de 

muncă și a specialistului. 

A97. Demachierea tenului. 

A98. Diagnosticarea pielii 

feţei. 

A99. Alegerea produsului 

pentru efectuarea masajului.  

A100. Respectarea liniilor de 

masaj. 

A101. Respectarea regulilor 

ale masajului. 

A102. Îndeplinirea masajului 

curativ Jake. 

A103. Dereticarea locului de 

muncă. 

 

 

A104. Întâmpinarea și 

pregătirea clientului. 

A105. Pregătirea locului de 

muncă și a specialistului. 

A106. Demachierea tenului. 

A107. Diagnosticarea pielii 

feţei. 

A108. Alegerea produsului 

cosmetic.  

A109. Respectarea liniilor de 

masaj. 

A110. Îndeplinirea 

mășcărilor masajului plastic. 

A111. Dereticarea locului de 

muncă. 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

mască cosmetică. 

UC68. Clasificarea măștilor 

cosmetice. 

UC69. Diferențierea măștilor 

după compoziție. 

UC70. Aplicarea măştilor. 

UC71. Descrierea  efectelor 

după folosirea  măştilor 

cosmetice. 

 

3.4. Măştile cosmetice 

 

 

 

 

 

A112. Întâmpinarea și 

pregătirea clientului. 

A113. Pregătirea locului de 

muncă și a specialistului. 

A114. Demachierea tenului. 

A115. Diagnosticarea pielii 

feţei. 

A116. Aplicarea măştilor 

cosmetice. 

A117. Înlăturarea măştilor 

cosmetice. 

A118. Aplicarea cremei de 

protecţie. 

A119. Dereticarea locului de 

muncă. 

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. Date introductive în cosmetologie 28 6 2 20 

2. Procedee cosmetice faciale 56 16 12 28 

3. Masajul facial 36 8 16 12 

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

 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Date introductive în cosmeticianie 

1.1. Normele sanitaro- igienice 

a cabinetului de 

cosmetică. 

Referat 
Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 1 

1.2. Psihologia comunicării cu 

clienţii şi colegii. 
Referat 

Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 1 

1.3. Influenţa factorilor externi 

şi interni asupra pielii. 
Referat 

Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 1 

1.4. Cauzele de apariţie  a 

bolilor de piele. 
Referat 

Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 2 

1.5. Manifestările  cutanate. Referat 
Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 2 

1.6. Inestetismele cutanate. Referat 
Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 2 

1.7. Viroze cutanate. 
Argumentarea 

textuală/grafică 

Prezentarea 
informaţiei 

textuale şi grafice 

Săptămâna 3 

1.8. Tenul gras uleios, asfixic, 

pletoric şi acneic. 
Argumentarea 

textuală/grafică 

Prezentarea 
informaţiei 

textuale şi grafice 

Săptămâna 3 

1.9. Tenul senil şi cuperozic. 
Argumentarea 

textuală/grafică 

Prezentarea 
informaţiei 

textuale şi grafice 

Săptămâna 3 

1.10. Tenul uscat, normal şi 

combinat. 
Argumentarea 

textuală/grafică 

Prezentarea 
informaţiei 

textuale şi grafice 

Săptămâna 4 

2. Procedee cosmetice faciale    

2.1. Produse cosmetice  pentru 

exfolierea tenului. 
Referat 

Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 4 

2.2. Examenul cosmetic vizual . Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 4 

2.3. Examenul cosmetic 

superficial şi profund prin 

palpare. 

Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 5 
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Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

2.4. Examenul cosmetic cu 

ajutorul aparatelor. 
Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 5 

2.5. Tehnica extragerii 

comedoanelor în funcţie 

de tipul de ten. 

Argumentarea 
textuală/grafică 

Prezentarea 
informaţiei 

textuale şi grafice 

Săptămâna 5 

2.6. Efectele absorbției 

cutanate în dependență de  

compoziția produsului 

cosmetic. 

Referat 
Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 6 

2.7. Reglarea funcţiei de 

barieră a pielii cu ajutorul 

produselor cosmetice. 

Referat Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 6 

2.8. Îngrijirea tenului  normal. Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 6 

2.9. Îngrijirea tenului alipic. Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 7 

2.10. Îngrijirea tenului 

deshidratat. 
Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 7 

2.11. Îngrijirea tenului gras. Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 7 

2.12. Îngrijirea tenului acneic. Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 8 

2.13. Îngrijirea tenului 

cuperozic. 
Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 8 

2.14. Îngrijirea tenului senil. Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 8 

3. Masajul facial 

3.1. Muşchii faciali. Planşă  
Prezentarea 

planşei 
Săptămâna 9 

3.2. Noţiuni generale despre 

masajul facial.  
Referat  

Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 9 

3.3. Influențele masajului 

facial. 
Referat  

Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 9 

3.4. Contraindicații la masajul 

facial.  
Referat  

Prezentarea 

referatului 

Săptămâna 

10 

3.5. Produse pentru masajul 

facial. 
Referat  

Prezentarea 

referatului 

Săptămâna 

10 

3.6. Tipuri de masaj facial. Referat  
Prezentarea 

referatului 

Săptămâna 

10 
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VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate 
 
 

1. Completarea fişei clientului.  

2. Realizarea demachierii tenului. 

3. Realizarea procedurii extragerea a comedoanelor. 

4. Realizarea îngrijirii pielii în funcţie de tipul de ten. 

5. Realizarea masajului cosmetic. 

6. Realizarea masajului curativ Jake. 

7. Realizarea masajului plastic. 

8. Aplicarea măştilor. 

IX. Sugestii metodologice 

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

proiectele didactice elaborate de fiecare profesor în funcţie de nivelul de pregătire şi progresul 

demonstrat atât de grupa de elevi în ansamblu, cât şi de fiecare elev în parte. La selectarea 

metodelor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare se va promova o abordare specifică, 

bazată în esență pe stimulare, pe individualizare, pe motivarea elevului şi dezvoltarea 

încrederii în sine. 

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

obiectivele propuse; conținuturile stabilite; resursele didactice, nivelul de pregătire iniţială și 

capacitățile elevilor, competențele ce trebuie dezvoltate. Se recomandă o abordare didactică 

flexibilă, care lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, conform 

opţiunilor metodologice ale fiecărui cadru didactic.  Profesorul va utiliza următoarele metode, 

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

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

În proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul 

curriculum atât la compartimentul competențe, cât și la conținuturile recomandate. În 

corespundere cu cerințele didactice, profesorul va planifica ore de sinteză şi evaluare, precum 

și activități practice.  

Varietatea metodelor de predare-învățare-evaluare va asigura asimilarea mai lesne a 

materiei și servește ca instrument de stimulare a interesului elevilor față de disciplină și 

specialitate. 

Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conținut, 

propunându-le elevilor în acest scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor 

interactive de lucru cu elevii, cum ar fi discuția, comunicarea reciprocă, prezentarea. 
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Metodele de instruire recomandate pentru unităţile de învăţare 

 

Unități de învățare Metodele recomandate 

Norme generale de protecţia muncii şi 

igienă  

Explicaţia, descrierea, instructajul, 
problematizarea; 
Demonstraţia, observaţia; 
Lucru practic. 

Structura şi funcţiile pielii Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

Piodermitele  Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

Demachierea tenului Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicele video; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

Examenul cosmetic Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicele video; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

Vaporizarea caldă Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicele video; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

 

Exfolierea tenului Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicele video; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

Extragerea comedoanelor Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicele video; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

Nutriţia pielii Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicele video; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

Barierele ce se opun absorbţiei cutanate Explicaţia, descrierea, instructajul, 

problematizarea; 

Observaţia. 

Hidratarea pielii Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicele video; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
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Unități de învățare Metodele recomandate 

Lucru practic. 

Masajul cosmetic Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicele video; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

Masajul curativ Jake Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicele video; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

Masajul plastic Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicele video; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

Măştile cosmetice Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicele video; 
Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 
Lucru practic. 

 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

 

Evaluarea pune în evidență măsura în care se formează competențele specifice 

unității de curs.  

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 şi 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 criteriilor definite explicit.  

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

cont de competențele specifice disciplinei. 

Produsele elaborate în cadrul studiului individual şi a lucrărilor practice, vor fi 

evaluate în bază de criterii și descriptori de evaluare. Instrumentele de evaluare trebuie să fie 

adecvate scopului urmărit şi să permită elevilor să demonstreze deţinerea/stăpânirea 

competențelor specifice disciplinei.  
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Produse pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor cognitive 

Nr. 

crt. 

Produse pentru măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Referat   Corespunderea referatului temei. 

 Coerenţa ţi logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Modul de structurare a lucrării. 

2. 
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. 

4. 
Planşă  

 Relevanţa completării planşei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării 
planşei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific 
disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

 

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. Fişa clientului   Relevanţa completării fişei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării 

fişei. 

 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. 
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3. 
Fişa de analiză 

  

 Relevanţa completării fişei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării 

fişei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific 

disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

4. 
Îngrijirea tenului 

 Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Alegerea mijloacelor cosmetice şi a materialelor 

necesare. 

 Respectarea tehnicii de lucru. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii. 

 Productivitatea. 

5. 
Masajul facial 

 Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Alegerea mijloacelor cosmetice şi a materialelor 

necesare. 

 Respectarea tehnicii de lucru. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii. 

 Productivitatea. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

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

îngrijire cosmetică I” trebuie 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; 
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- Curs de lecţii; 

- Indicaţii metodice; 

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

profesor; 

- Materiale pentru autoevaluare; 

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

laborator; 

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

- Mijloace tehnice:  

1. Utilaje: pat cosmetic, vaporizatorul, lampa-lupă, sterilizator, boiler, chiuveta; 

2. Instrumente și materiale: produsele cosmetice, spatulă, discuri cosmetice, piale, 

bureţi,  săpun lichid, şerveţele, pachete din plastic, urne, ş. a. 

3. Echipamente: halat, bonetă, mănuşi, mască medicală. 

 

                      XII . Chestionar pentru examen ” Tehnici de îngrijire cosmetică I” 
 

1. Cosmetologia ca ştiinţă. Clasificarea cosmetologiei. Dezvoltarea  cosmetologiei pe 
parcursul anilor. 

2. Enumerarea regulilor de comportament într-un salon de cosmetologie. Importanţa  
respectării  lor. 

3. Necesitatea  modelării  mâinii viitorului cosmetician. Identificarea exerciţiilor de 
modelare. 

4. Descrierea cerinţelor sanitaro-igienice faţă de cabinetul  cosmetologice. Importanţa  
respectării  lor. Ce reprezintă camera de recepţie.  

5. Caracteristica  metodelor  de dezinfecţie din cabinetul de cosmetologie. Necesitatea  
efectuării  lor.  

6. Descrierea substanţele dezinfectante folosite pentru dezinfecţie. Clasificarea. 
Diferenţierea acţiunii lor. 

7. Enumerarea straturilor şi componentelor  pielii. Descrierea funcţiilor pielii. 
8. Definirea noţiunii de erupţie primară . Clasificarea.  Caracteristica lor. 
9. Descrierea seboreii. Clasificarea. Factorii predispozanţi. Caracteristica fiecărei forme de 

seboree. 
10. Acneea. Cauzele apariţiei . Clasificarea.  Manifestări cutanate. 
11. Definirea noţiunii de demodecoză. Cauzele şi manifestările cutanate. Diferenţierea de 

alte maladii purulente. 
12. Clasificarea  herpesului. Factorii predispozanţi şi manifestările clinice. Tactica 

cosmeticianei  în  caz de herpes. 
13. Cauzele apariţiei teleangectaziilor şi cuperozei. Manifestările cutanate. 
14. Particularităţile de apariţie a comedoanelor şi a  miliilor. Diferenţa dintre comedoane 

şi  milii. 
15. Definirea termenului de pigmentaţie. Clasificarea. Cauzele apariţiei. 
16. Diferenţierea dintre hirsutism şi  hipertricoză. Factorii predispozanţi de apariţie. 
17. Descrirea manifestărilor  cutanate - ridurile. Clasificarea. Particularităţile de formare. 
18. Caracteristica  particularităţilor  anatomo-fiziologice  în  raport  cu  vîrsta.  
19. Rolul hormonilor în modificările cutanate. Evidenţierea  activităţii  hipo şi 

hiperhormonale asupra ţesutului cutanat. 
20. Descrierea acţiunii factorilor  de  mediu   asupra  tenului. Consecinţele acestora. 
21. Acţiunea  fumului  de  tutun  asupra  pielii. Daunele provocate de fumul de tutun. 
22. Caracteristica radicalilor liberi. Manifestările cutanate.  Măsurile de combaterea lor.  
23. Definire noţiunii de demachiere a tenului. Importanţa  tonifierii  tenului. Descrierea 

tehnicii de demachiere. 
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24. Dermo - diagnostica  tenului. Tipurile de diagnostic. Importanţa  examinării corecte a 
tenului. 

25.  Descrierea criteriilor de îndeplinire a fişei clientului. Schema generală de îngrijire a 
tenului la salonul de cosmetică. 

26.  Caracteristica  metodelor  de înmuiere şi exfoliere a tenului. Enumerarea  etapelor  şi  
importanţa lor. 

27. Identificarea  etapelor curăţirii profunde a tenului. Enumerarea  indicaţiilor şi 
contraindicaţiilor. Posibilitatea apariţiei complicaţiilor după procedură.  

28. Descrierea etapelor de lucru a metodei de nutriţie. Contraindicaţiile şi complicaţiile ce 
pot apărea pe parcursul  procedurii. 

29.  Caracteristica etapelor  de lucru în metoda de lifting. Enumerarea indicaţiilor şi 
contraindicaţiilor . 

30. Enumerarea şi caracterizarea etapelor  procedurii  de hidratare.  Identificarea efectelor  
31.  Particularităţile de îngrijire pielii din zona  oculară, buzelor, gâtului şi decolteului.  
32.  Descrierea metodei de masaj cosmetic. Enumerarea  indicaţiilor, contraindicaţiilor şi 

efectele       masajului. 
33.  Descrierea tehnicii efectuării complexului  I. Ordinea efectuării mişcărilor. Enumerarea 

complicaţiilor după masaj. 
34.  Descrierea tehnicii efectuării complexului  II. Ordinea efectuării mişcărilor. 

Enumerarea complicaţiilor după masaj. 
35. Descrierea tehnicii efectuării complexului  III. Ordinea efectuării mişcărilor. 

Enumerarea complicaţiilor după masaj. 
36.  Descrierea tehnicii efectuării  masajului  gâtului şi a decolteului. Complexul IV. 

Enumerarea complicaţiilor după masaj. 
37.  Descrierea tehnicii efectuării  masajului  plastic. Enumerarea indicaţiilor, 

contraindicaţiilor şi efectele după masaj. 
38.  Descrierea consecutivităţii mişcărilor masajului  curativ după Jaguet. Identificarea 

efectelor,  indicaţiilor şi  contraindicaţiilor.  
39.  Importanţa gimnasticii faciale   şi automasajului feţei în întreţinerea tonusului şi 

elasticităţii pielii. 
40.  Caracteristica tenului  normal. Descrierea tehnicii de  îngrijire la salonul de cosmetică. 

Identificarea recomandărilor de îngrijire a tenului  la domiciliu. 
41.  Caracteristica tenului  uscat. Factorii predispozanţi. Descrierea tehnicii de  îngrijire la 

salonul de cosmetică. Identificarea recomandărilor de îngrijire a tenului  la domiciliu. 
42. Caracteristica tenului  gras uleios. Factorii predispozanţi. Descrierea tehnicii de  

îngrijire la salonul de cosmetică. Identificarea recomandărilor de îngrijire a tenului  la 
domiciliu. 

43.  Caracteristica tenului  gras deshidratat. Factorii predispozanţi . Descrierea tehnicii de  
îngrijire la salonul de cosmetică. Identificarea recomandărilor de îngrijire a tenului  la 
domiciliu. 

44. Caracteristica tenului  gras asfixic. Factorii predispozanţi.  Descrierea tehnicii de  
îngrijire la salonul de cosmetică. Identificarea recomandărilor de îngrijire a tenului  la 
domiciliu. 

45.  Caracteristica tenului  acneec. Factorii predispozanţi.  Descrierea tehnicii de  îngrijire 
la salonul de cosmetică. Identificarea recomandărilor de îngrijire a tenului  la domiciliu. 

46.  Particularităţile tenului  matur. Factorii predispozanţi.  Descrierea tehnicii de  îngrijire 
la salonul de cosmetică. Identificarea recomandărilor de îngrijire a tenului  la domiciliu. 

47.  Particularităţile tenului  sensibil şi cuperozic. Factorii predispozanţi.  Descrierea 
tehnicii de  îngrijire la salonul de cosmetică. Identificarea recomandărilor de îngrijire a 
tenului  la domiciliu. 

48. Tenul pigmentat.Tehnica îngrijirii la salonul de cosmetică şi recomandările la domiciliu. 
49.  Definirea noţiunii de erupţie secundară. Clasificarea.  Caracteristica lor. 
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50. Etapele  organizării  locului de  muncă.  Necesarul de pe măsuţa de lucru a 
cosmeticienii.  
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ 
procurată resursa 

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

Bibliotecă 

2. Cosmetica şi Machiajul Profesional. Didiu Amalia Nicoleta. 
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