
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Mondostud-Art, mun. Chişinău

Curriculum disciplinar
S.07.0.007 „Tehnici de îngrijre cosmetică pe bază de produs” 

Specialitatea: 101220 „Planificarea şiadministrarea serviciilor de frumuseţe” 

Calificarea: Tehnician în servicii de frumuseţe

Chişinău, 2020



Curriculumui a fost elaborat în cadrul Proiectului EuropeAid/133700/C/SER/MD/12 "Asistenţă 
tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională în Republica Moldova",

implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene

metodico-ştiinţific al Colegiului „Mondosstud-Art"

£V. din

Autori:

Fistican Raisa, profesor, Colegiul „Mondostud -A rt„ 

Recenzenţi:

SRL SRUDIO -  BRIEZE Smolevici Irina,

SRL AGRICOM-LUX Lucanova Valentina,

SRL Design Betty Isac Tatiana, di



 
 

 

 

 

 

 

 

Cuprins 

1. Preliminări .........................................................................................................................4 

2.  Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională.......................................4 

3. Competenţele profesionale specifice modulului.................................................................5 

4. Administrarea modulului.....................................................................................................6 

5.Unităţile de învăţare.............................................................................................................6 

6. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare......................................................10 

7. Studiu individual ghidat de profesor...................................................................................10 

8. Lucrările practice/de laborator recomandate......................................................................12 

9. Sugesti metodologice..........................................................................................................13 

10. Metodele de instruire recomandate pentru unități de învățare...........................................15 

11. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale...........................................................15 

12. Resursele didactice recomandate elevilor.........................................................................19 

13. Resurse bibliografice.........................................................................................................20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I.  PRELIMINARII 

 

Curriculumul la disciplina  „Tehnici de îngrijre cosmetică pe bază de produs”este un 

document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a cosmeticienilor 

dinînvăţămîntul  profesional tehnic postsecundar, şi se  îndrumează  pe  următoarele principii 

generale:                                                                                                                                                                          

- asigurarea corelaţiei cu cerinţele peţii muncii;                                                                                     

- asigurarea  continuităţii şi coerenţei între nivelele educaţionale ;                                                                      

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

evaluare;                         

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

 

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 este de a transmite elevului cunoștințele domeniului vizat, privind 

diversitatea procedurilor cosmetologice și formarea deprinderilor practice respective, de 

analiză, și dermo-diagnosticul și imperfecțiunele de pe suprafața pielii, tipurile de ten. 

 

 

 

II. MOTIVAŢIA, UTILITATEA  DISCIPLINEI PENTRU  DEZVOLTAREA  

PROFESIONALĂ. 

 

Conținuturile disciplinare se vor realiza dintr-o perspectivă metodologică ce presupune 

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



 
 

învăţare,  are ca scop  formarea la specialişti a diverselor competente specifice și  aplicare a 

acestora in cadrul activităţii de cosmetolog.   Curriculumul se raportează la un set de valori, 

care indica diferite tipuri de rezultate dezirabile ale învăţării, formulate în special în termenii 

de competenţe. 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 

dobândi discipolii.  

Curriculumul va stabili în calitate de rezultate ale învăţării  următoarele manifestări  

comportamentale ale absolvenţilor: 

 atitudine pozitivă pentru învăţarea continuă;   

 deschidere  pentru schimbări tehnologice în domeniu de activitate profesională; 

 gândire logică pentru rezolvarea problemilor;   

 ingeniozitate 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 algoritmică 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 pieţii muncii, de aceia e nevoie 

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

pe următoarele abilităţi  profesionaleîn;  

 aprofundarea  specialistului  în domeniul cosmetologiei;   

 efectuarea  unui studiu  complext 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 șirde lucrări practice prevăzute de program. 

Cosmetologul reprezintă specialistul care este obligat să cunoască  structura și 

caracteristiciledermatologice a suprafeței supuse prelucrării, norme ale igienei și componența 

chimică a produselor utilizate, fapt ce necesită studierea unităților de curs certificate până 

lademararea 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; 

- F.07.O.006 Produse de îngrijire corporală; 

Disciplinafinisează 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.   

 

III.  COMPETENŢE PROFESIONALE SPECIFICE DISCIPLINEI 

 



 

CS 1.Determinarea normelor igienice a cosmetologului și cabinetului cosmetologic. 

CS 2.Imperfecțiunile cutanate întâlnite în cosmetologie. 

CS 3. Dermo-diagnosticul pielii 

CS 4.Determinarea proprietăților active ai produselor corporale. 

CS 5. Enumerarea tehnicilor corporale pe bază de produs. 

CS 6.Masajul corporal pe bază de produs. 

 

IV.  ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de 

credite Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri  Practică/seminar 

VII 120 30 30 60 examen 4 

 

V. UNITĂȚI  DE ÎNVĂȚARE 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

1. Noțiunigenerale despre igiena cosmetologului și cabinetului cosmetologic,normele de 

dezinfecție  

U.C.1.Stăpânirea normelor de 

igienăîn cosmetologie 

 

 

U.  

U.  

U.C.2.Clasificarea și selectarea 

metodelorde dezinfectare 

instrumentelor și spațiului de 

lucru 

 

 

 

U.C.3.Respectarea   normelor 

eticii profesionale în cadrul. 

consultației 

 

1.1Cerinţe sanitaro-igienice a 

locului de muncă: 

-cabinetul de cosmetologie, 

- cosmetologului, 

-camera de aşteptare(re 

cepţie),camerele auxiliare. 

 

1.2Metodele de  dezinfectare  a 

instrumentajelor și 

suprafețelor: 

- soluții dezinfectante 

- sterilizarea termică 

- sterilizarea sub razele UV 

 

1.3Rolul consultației și cultura  

comportamentală a 

cosmeticianului: 

- Dialogul cu clientul 

- situații de conflict 

- Lucrare de evaluare 

A1.Descriere importanța 

respectării normelor de igienă 

în cabinetul cosmetologic  

A2. Analiza normelor de 

igienăa cosmetologului 

 

 

A3.Nominalizareși 

caracteristicametodelor 

posibile de dezinfectare a 

instrumentelor și suprafețelor. 

 

 

A4. Demonstrarea  

comunicării profesionale și 

etice în studiile de caz propuse 

A5. Analiza comportamentului 

cosmeticianului. 

                                2. Imperfecţiuni cutanate şi aspectele neplăcute  ale pielii  

U.C.1.Descrierea structurii şi 

funcţiile pielii.  

 

U.C.2. Identificarea erupţiilor 

primare şi secundare. 

 

2.1Structura şi funcţiei pielii: 

erupţiile cutanate:  

- primare  

- secundare 

-funcțiile pielii 

A1. Clasifică funcţiile pielii;  

A2. Descrie caracteristicile 

erupţiilor cutanate. 

A3. Stabilește  gradul  

erupțiilor cutanate 



 
 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

 

U.C.6.Definirea noţiunii de 

seboree şi acnee. Identificarea 

seboreii şi acneii. 

 

 

 

U.C.7 Caracteristica și 

identificarea comedoanelor şi 

miliilor. 

 

 

U.C.8.Descrierea cauzelor 

apariţiei hipo şi 

hiperpigmentaţiei. 

Nominalizarea factorilor 

predispozanţi ai  

hipertricozei şi hirsutizmului. 
 

 

 

 

2.2Factorii ce influenţează 

dezvoltarea seboreii şi acneii: 

- căile de infectare cu 

microorganizme 

- Colinebacterium  

- Stafilococi şi Streptococi.   

 

2.3Comedoanele şi miliile: 

- cauzele apariţiei   

- diferenţierea comedoanelor de 

milii. 

 

 

2.4Factorii, care influențează 

asupra pielii: 

-hiper şi hipopigmentaţiei. 

- hirsutism 

- hipertrihoză 

 

 

A.4.Nominalizarea căilor de 

infectare cuagenţi patogeni 

 

 

 

 

A.5. Stabilirea cauzelor 

apariției comedoanelor  

A6. Cercetarea studiilor  de 

caz propuse.  

 

 

 

A.7.Clasificarea 

imperfecțiunelor cutanate. 

 

A8. Stabilirea tipului de 

imperfecțiune cutanată 

 

3. Dermo – diagnostic. Tipurile de ten 

U.C.1.Clasificarea şi 

caracterizarea tipurilor de ten: 

uscat și normal, 

 

 

U.C.2.Clasificarea tipurilor de 

ten gras acneec și combinat. 

 

 

 

 

U.C.3.Clasificarea tipurilor de 

ten matur, pigmentat, cuperozic. 

 

 

 

 

 

U.C.4. Clasificarea tipului de ten 

la bărbați și fumatori. 

 

 

 

U.C.5.Clasificarea tipurilor de 

3.1. Tipul de ten uscat: 

- uscat deshidratat 

- uscat lipsit de grăsime 

- normal 

 

3.2.Tipului de ten gras: 

- ten gras asfixic 

- ten gras cașetic 

- ten gras mixt 

- ten gras uleios 

 

3.3. Tipuri de tendupă 

categorii de vârstă: 

- ten matur 

- tipurilor de riduri 

- tenul cuperozic 

- tenul pigmentat 

 

3.4. Tenul bărbătesc și  a celor 

fumatori: 

- aspectul tenului la bărbați 

- aspectul tenului la fumatori 

 

3.5Metode de diagnosticare a 

A1. Diferenţierea tipurilor de  

ten. 

 

A2. Descrie caracteristicile  

tipurilor de ten, aspectul pielii. 

 

A3. Identificarea tipului de ten 

 

A4. Diagnodticarea tipului de  

ten 

 

 

A5. Clasificarea aspetelor 

tenului pigmentat și cuperozic. 

 

 

 

A6. Analiza aspectului pielii la 

bărbați și fumatori 

 A7. Argumentarea și 

diferențierea tenului bărbătesc 

de cel al femeilor 

 

A8.Aplicarea metodelor de 



 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

dermo-diagnostic al tenului. 

 

 

 

 

 

tenului: 

- vizuală 

- lampa lupă 

- lampa wood 

- ph-metrul 

- manuală 

Lucrarea practică  

diagnosticare a tipului de ten. 

 

A9.Descrierea diferenţelor 

dintre tipurile de ten  

4. Tehnici de îngrijire corporală pe bază de produs. 

U.C.1.Caracteristica şi 

clasificarea metodelor de 

hidratare și emoliere a tenului 

uscat deshidratat.  

U.C.2.Descrierea tehnicii 

efectuării procedurii. 

 

U.C.3. Efectuarea practică a 

metodelor de hidratare și 

emoliere 

 
 

 

 

U.C.4.Stăpânirea tehnicilor de 

curățare profundă a tenului 

 

 

U.C.5.Efectuarea practică a 

metodelor de curațirea profundă 

a tenului gras acneic 

 

U.C.7.Caracteristica şi 

clasificarea metodelor de lifting 

a tipului de den matur 

 

U.C.8. Caracteristica și 

descrierea metodelor de înalbirea 

petelor pigmentate și reducerea 

cuperozei al tipului de ten 

pigmentat și cuperozic. 

U.C.9. Efectuarea practică a 

terapiei. 

 

U.C.10. Clasificarea metodelor 

de tratament tipului de ten la 

bărbați și fumatori. 

 

 

4.1.  Metodele de hidratare a 

tenului uscat și deshidratat: 

-  metodelor de nutriție 

- metode de hidrarare  

 

 

4.2.Tehnica de exfoliere a 

tenului: 

- etapele procedurii 

-  indicaţiile şi contraindicaţiile 

pentru curăţirea produndă a 

tenului 

Lucrarea practică  

 

4.3. Curăţirea profundă: 
- mecanică 

- tercomidonul 

- peelingul 

- măștile astringente. 

Lucrarea practică  

 

4.4. Lifting-terapie: 

- măști alginate  

- măști anti-age 

- măști gipsate 

Lucrare prcactică 

 

4.5.Proceduri pentru tenul 

pigmentat și cuperozic: 
- metode de depigmentare 

- metode de reducerea și 

prevenirea cuperozei 

 Lucrarea practică  

 

 

 

4.6. Tehnici de tratament tipul 

tenului la bărbați și fumatori: 

- metode de hidratare 

- metode de curațare 

- metode de uniformizarea culorii 

A1.Selectarea metodei 

potrivite de hidratare a tenului.  

A2. Hidratarea profundă a 

tenului incluzid 

A3.Aplicarea metodei de 

înmuiere 

A4. Respectarea etapelor de 

executare a procedurii  

A5. Descrierea 

contraindicațiilor pentru 

curățare profundă 

A6. Nominalizarea produselor 

folosite pentru efectuarea 

procedurii. 

A7. Descrierea procesului 

tehnologic al procedurii, 

argumentgarea efectelor, 

complicațiilor posibile după 

procedură 

A8. Descrierea metodelor a 

terapiilor de lifting. 

A9. Identificarea diferitor 

procedee și metolde pentru 

reducerea ridurilor fine și 

prevenirea aparițiilor lor. 

A10. Clasificarea metodelor și 

etapelor de tratament tipului de 

ten pigmentat și cuperozic. 

A11. Efectuarea practică a 

terapiei de depigmentare și 

cuperoză.  

A12. Analiza și sinteza 

metodelor de tratament 

conform tipului de ten. 

A13. Descrierea  etapelor 

procedurilor. 



 
 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

pielii. 

Lucrare practică 

5.Tehnica masajelor faciale pe bază de produs . 

U.C.1.Clasificarea masajului 

clasic facial, complexului I și II, 

III și IV 

U.C.2.Descrierea efectelor 

masajului. 

 

U.C.3.Efectuarea practică a 

complexului I şi complexului II a 

masajului cosmetic 

 

 

 

U.C.4. Efectuarea practică a 

complexului III șiIV: masajul 

gîtului şi a decolteului. 

 

 

 

 

U.C.5. Clasificarea 

masajuluidupă Jaguet, efectele 

masajului  

U.C.6 Efectuarea practică a 

masajului jaguet 

 

 

U.C.7. Descrierea masajului 

plastic indicații și contraindicații. 

U.C.8. Clasificarea efectelor 

asupra pielii 

 

5.1. Masajul cosmetic clasic: 

- efectelor asupra pielii 

- produselor aplicate 

- indicații 

- contraindicații 

 

 

5.2 Tehnica executării 

complexului I şi II: 

-Cunoaşterea consecutivităţii 

mişcărilor masajului cosmetic. 

Lucrarea practică 

 

5.3 Tehnica executării 

masajului cosmetic 

complexulIII și IV: 

- masajul gîtului şi a decolteului. 

- cunoaşterea consecutivităţii 

mişcărilor masajului cosmetic 

Lucrare practică 

5.4masajului  curativ după 

Jaguet: 

-  consecutivităţi mişcărilor 

masajului. 

Lucrare practică 

 

5.5 Caracteristica și descrierea 

masajului plasic: 

- efectele masajului asupra pielii 

- produsele utilzate 

- indicații și contraindicații 

Lucrare practică 

A1. Descrierea masajului 

cosmetic clasic. 

A2. Estimarea efectelor 

produselor asupra pielii 

 

A3.Efectuarea practică a 

complexului I şi II a masajului 

cosmetic. 

A4. Argumentarea mișcărilor 

efectuate 

 

A5. Argumentarea mișcările 

efectuate. 

A6. Demonstrarea practică a 

tehnicii. 

 

A7. Descrierea tehnicii 

masajului jaguet. 

A8. Identificarea indicațiilor și 

contraindicațiilor masajului. 

A9. Demonstrarea practică a 

tehnicii. 

A10.Definirea masajului 

plastic. 

A11. Nominalizarea efectelor 

asupra pielii. 

A12. Argumentarea tehnicii 

masajului. 

 

 



 

VI. REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

ÎNVĂȚARE 

Nr. 

crt. 

Unități de învățare 

 

 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 

Laborator 

1. Noțiuni generale despre igiena 

cosmetologului și cabinetului 

cosmetologic, norme de dezinfecție. 

14 6 0 8 

2. Imperfecţiuni cutanate şi aspectele 

neplăcute  ale pielii. 

28 8 0 20 

3. Dermo – diagnostic. Tipurile de ten. 18 8 2 8 

4. Tehnici de îngrijire corporală pe bază 

de produs. 

32          4 12 16 

5. Tehnica masajelor  faciale pe bază de 

produs 

28   4 16 8 

Total 120          30 30 60 

 

VII. STUDIU INDIVIDUAL GHIDAT DE PROFESOR 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat Modalități de evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Noțiuni generale despre igiena cosmetologului și cabinetului cosmetologic, norme de 

dezinfecție. 

Cunoașterea regulilor de 

comportament în salonul de 

cosmetică.Descrierea 

metodelor de aplanare a 

situaţiilor de conflict în 

salonul de cosmetică.   

Setări de 

informaţii.Conspect la 

tema: ,,Regulile de 

comportament în 

salonul de cosmetică” 

 

Prezentarea informației 

prin comunicare. 
Săptămâna 1 



 
 

Descrierea dezinfectanţilor 

şi regulile de preparare a 

lizoforminii de 2%; 0,5%.  

redarea în scris ,,Tehnica 

securităţii din cabinetul de 

cosmetic”. 

Setare în portofoliu a 

informaţiei privind 

măsurile de igienă şi 

securitate în cabinetul 

de cosmetică. 

Aprecierea informaţiei selectate. 

Întrebări şi răspunsuri. 
Săptămâna 2 

2.Imperfecţiuni cutanate şi aspectele neplăcute  ale pielii. 

Informarea despre  cauzele 

apariției a 

demodecozei. 

Descrierea  manifestările 

Consultarea 

literaturii.Compararea 

informaţiei din 

diferite surse  

Referat la tema: ”Demodecoza”. Săptămâna 3 

Clasificarea tipurilor de 

herpes. caracterizeze căilor 

de infectare. Descrierea  

manifestărilor cutanate a  

herpesului: simplu şi  

Zoster. 

Tabel și material 

prezentarea Studiul 

individual. 

Compararea 

Evaluarea materialului propus in 

mapă 

 

Săptămâna 4 

Cunoașterea factorilor 

predispozanţi la apariţia  

teleangiectaziilor şi  

cuperozei. Descrierea  

manifestărilor clinice 

Consultarea 

literaturii.Compararea 

informaţiei din 

diferite surse 

Prezentarea Referatului la 

tema:,,Teleangectaziile şi 

cuperoza”. 

Săptămîna 5 

 Argumentarea acţiunea 

factorilor mediului  

înconjurător şi a fumului de  

tutun asupra pielii. 

Consultarea 

literaturii.Compararea 

informaţiei din 

diferite surse 

Prezentarea  în portofoliu a 

informaţiei privind  acţiunea 

factorilor mediului înconjurător 

şi a fumului de tutun asupra 

pielii 

Săptămîna 6 

3.Dermo – diagnostic. Tipurile de ten 

Enumerarea tipurilor de ten.  

Descriereae factorilor ce  

influienţează  aspectul tenului. 

Compararea 

informaţiei din 

diferite surse şi 

descrierea cremelor 

cosmetice 

Prezentarea materialului selectat, 

argumentarea sub formă orală, 

despre tipurile de ten   

 

Săptămâna 7 

4. Tehnici de îngrijire corporală pe bază de produs. 

Caracteristica specificul de 

îngrijire a zonei oculare, 

buzelor şi decolteului. 

Tehnici de îngrijire a 

zonei oculare,buzelor, 

gîtului şi decolteului . 

Prezentarea în portofoliu a 

informaţiei despre produsele 

foloste în îngrijirea zonei ocular, 

gâtului și decolteului 

 

Săptămâna 8 



 

 

VIII.  LUCRĂRILE PRACTICE /DE LABORATOR RECOMANDATE. 

 

Unități de  învățare Denumirea lucrării 
Termeni de 

realizare 

3. Dermo – diagnostic. Tipurile de ten 

Dermo – diagnosticul 

tenului. 

Identificarea testelor de examinare a tenului. 

Corectitudinea îndeplinirii fişei clientei conform dermo  

analizei 

1 oră 

4. Tehnici de îngrijire corporală pe bază de produs. 

Demonstrarea practică 

terapiei de hidratare și  

nutriție 

Aplicarea tehnicilor de hidratare pentru tipul de ten 

uscat și deshidratat. 1 oră 

Demonstrarea practică  

terapiei de curațire  

profundă a pieii 

Aplicarea tehnicii de curațirea profundă a tenului gras 

acneic. 1 oră 

 Demonstrarea practică a  

terapiei de curațire și  

hidratare  

 Aplicarea tehnicii de peelig chimic al tenului gras 

uleios deshidratat. 1 oră 

Argumentarea importanţa  

îngrijirii la domiciliul a  

tenului sensibil şi cuperozic 

Tehnici de îngrijire al 

tenul sensibil şi 

cuperozic.Din toate 

sursele posibile. 

Evaluarea marerialului cu   

aprecierea răspunsului după 

esenţa  

informaţiei. 
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Enumerarea 

particularităţilor tenului la  

copii și femeile însărcinate  

Descrierea etapele de  

îngrijire la salonul de  

cosmetică. 

Tehnici de îngrijirea 

corporală pentru copii 

și femeile însărcinate. 

Informația din toate 

sursele posibile. 

Prezentarea materialului în 

portofoliu. 
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5.Tehnica masajelor  faciale pe bază de produs 

Enumerarea exerciţiilor de 

gimnastică facială.  

Caracteristica mişcărilor de 

automasaj. 

 

Selectarea informaţiei 

din literatura 

disponibilă sau 

informaţii digitale. 

Prezentarea  materialului la 

seminar 
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Unități de  învățare Denumirea lucrării 
Termeni de 

realizare 

Demonstrarea practică 

terapiei de lifting. 

Aplicarea tehnicii măștilor anti-age și algenate cu efect 

de lifting conform tipului de ten matur 1 oră 

Demonstrarea practică  

terapiei de înalbirea tenului. 

Aplicarea tehnicii pe bază de produs a vitaminei C cu 

efect de depigmentarea tenului. 
1 oră 

Demonstrarea practică a  

terapiei anticelulitece și  

antivergeturi  

Aplicarea tehnicii de îndepărtarea și reducerea cellulitei 

aplicarea produselor cu efect de sauna. 1 oră 

5.Tehnica masajelor corporale și faciale pe bază de produs. 

Demonstrarea practică a  

masajului clasic  

complexului I și II 

Efectuarea masajului complexului I şi complexului II a 

masajului cosmetic 1 oră 

Demonstrarea practică a  

masajului clasic  

complexului III și VI 

Tehnica efectuării masajului clasic complexului III și 

VI  1oră 

Demonstrarea practică a  

masajului jaguet 

 Tehnica efectuării masajului jaguet 1 oră 

 Demonstrarea practică a 

masajului plastic 

Tehnica efectuării masajului plastic 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 igiena 

cosmetologului și cabinetului 

cosmetologic, norme de dezinfecție. 

Explicaţia, descrierea, lucrul cu materialul didactic 

Observaţia, demonstraţia.  

Imperfecţiuni cutanate şi aspectele 

neplăcute  ale pielii. 

Explicația, descrierea, lucrul cu materialul didactic. 

Observația, demonstrația. 

Dermo – diagnostic. Tipurile de ten Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, tehnicile video; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Tehnici de îngrijire corporală pe 

bază de produs. 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor. 

Lucru practic. 

Tehnica masajelor  faciale pe bază 

de produs. 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

 

X. SUGESTII DE EVALUARE A COMPONENȚELOR 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; 

-observarea sistematică; 

-descrierea; 

- deducția; 

 

-  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 

1. Referat   Corespunderea referatului temei. 

 Coerenţa logica în expunere. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Modul de structurare a lucrării. 

2. 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. 

3. Studiu de caz 

Imperfecșiunele întâlnite 

în cosmetologie 

 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 dermatologie. 

 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. 

4. 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. 



 

 Folosirea unul limbaj bogatîn termini de specialitateși 

adecvat tematicii. 

6. Dermo-diagnosticul 

tenului. 

 Definirea şi înţelegerea problemei tenului analizat. 

 Colectarea şi organizarea datelor obţinute. 

 Comentariul comparativ al surselor de documentare. 

 Descrierea observaţiilor. 

 Interpretarea personală a rezultatelor cercetării. 

 Rezumarea celor constatate într-o concluzie exprimată 
succint şi raportată la ipoteza iniţială. 

 Modul de prezentare și aprecierea critică. 

7. Fişa   Relevanţa completării fişei clientului. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării fişei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

8. Prigătirea locului de 

muncă 

 Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Alegerea instrumentelor şi a materialelor necesare. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea operaţiilor 

în terapiile cosmetice 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii şi corespunderea cu mostră. 

9. Clasificarea practică a 

tehnicilor și produselor 

cosmetice utilizate pentru 

terapiile cosmetologice. 

 Corectitudenea interpretătii produsului spre rezolvare  

 Alegerea metodei corecte de rezolvare. 

 Corespunderea răspunsului setului prestabilit de valori. 

 Corespunderea răspunsului cerinților din enunț 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea operaţiilor 
în realizarea itimilor 

. 

 

 

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. 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Lampa – Wood 

Dermo-analizator 

Lampă cu lumină de zi 

Laborator 

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

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

etc. 

La toate orele practice 



 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

3. - Demachiante; 

- Exfoliante; 

- Loţiuni tonice; 

- Fiole – concentrate; 

La toate orele practice 

4. 

 

 

- 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  

 

5.  Peelingului chimic; Peelingul enzimatic 

 

Pentru  toate orele 

practice 

6. Concentrate pentru mezoterapii: acidul hialuronic; celule 

Stem; Complexe de vitamine şi proteine etc. 

Pentru toate orele 

practice 

7.  Uleiurile esențiale Pentru toate orele 

practice 

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 

Biblioteca 



 

O.Lambert”Cosmetica modernă”,Bucureşti,2005 

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 

Dex  Online,informaţie din internet. 

Umberto Borellini ,, Cosmetologia de la dermocosmetică 

la cosmeceutică ”, Bucureşti, 2013 

Biblioteca 

Reteaua internet 

 

 

CHESTIONAR PENTRU EXAMEN 

 

1. Cosmetologia ca ştiinţă. Igiena cosmetologului și cabinetului cosmetologic. 

2. Enumerarea regulilor de comportament într-un salon de cosmetologie.  

3. Descrierea cerinţelor sanitaro-igienice faţă de cabinetul cosmetologice. Importanţa 

respectării lor. Ce reprezintă camera de recepţie.  

4. Caracteristica metodelor de dezinfecţie din cabinetul de cosmetologie. Necesitatea 

efectuării lor.  

5. Descrierea substanţele dezinfectante folosite pentru dezinfecţie. Clasificarea. Diferenţierea 

acţiunii lor. 

6. Enumerarea straturilor şi componentelor pielii. Descrierea funcţiilor pielii. 

7. Definirea noţiunii de erupţie primară. Clasificarea.  Caracteristica lor. 

8. Descrierea seboreii. Clasificarea. Factorii predispozanţi. Caracteristica fiecărei forme de 

seboree. 

9. Acneea. Cauzele apariţiei. Clasificarea.  Manifestări cutanate. 

10. Definirea noţiunii de demodecoză. Cauzele şi manifestările cutanate. Diferenţierea de alte 

maladii purulente. 

11. Clasificarea herpesului. Factorii predispozanţi şi manifestările clinice. Tactica 

cosmeticianei în caz de herpes. 

12. Cauzele apariţiei teleangectaziilor şi cuperozei. Manifestările cutanate. 

13. Particularităţile de apariţie a comedoanelor şi a miliilor. Diferenţa dintre comedoane şi 

milii. 

14. Definirea termenului de pigmentaţie. Clasificarea. Cauzele apariţiei. 

15. Diferenţierea dintre hirsutism şi hipertricoză. Factorii predispozanţi de apariţie. 

16. Descrirea manifestărilor cutanate - ridurile. Clasificarea. Particularităţile de formare. 

17. Caracteristica particularităţilor anatomo-fiziologice în raport cu vârsta.  

18. Rolul hormonilor în modificările cutanate. Evidenţierea activităţii hipo şi hiperhormonale 

asupra ţesutului cutanat. 

19. Descrierea acţiunii factorilor de mediu   asupra tenului. Consecinţele acestora. 

20. Acţiunea fumului de tutun asupra pielii. Daunele provocate de fumul de tutun. 

21. Caracteristica radicalilor liberi. Manifestările cutanate.  Măsurile de combaterea lor.  

22. Definire noţiunii de demachiere a tenului. Importanţa tonifierii tenului. Descrierea tehnicii 

de demachiere. 

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

tenului. 

24. Descrierea criteriilor de îndeplinire a fişei clientului. Schema generală de îngrijire a tenului 

la salonul de cosmetică. 



 
 

25.  Caracteristica metodelor de înmuiere şi exfoliere a tenului. Enumerarea etapelor şi 

importanţa lor. 

26. Identificarea etapelor curăţirii profunde a tenului. Enumerarea indicaţiilor şi 

contraindicaţiilor. Posibilitatea apariţiei complicaţiilor după procedură.  

27. Descrierea etapelor de lucru a terapiei de nutriţie. Contraindicaţiile şi complicaţiile ce pot 

apărea pe parcursul procedurii. 

28. Caracteristica etapelor de lucru în terapia de lifting. Enumerarea indicaţiilor şi 

contraindicaţiilor efectuării terapiei de lifting. 

29. Enumerarea şi caracterizarea etapelor terapiei de hidratare.  Identificarea efectelor. 

30. Particularităţile de îngrijire pielii din zona oculară, buzelor, gâtului şi decolteului.  

31. Descrierea metodei de tratament masajul cosmetic. Enumerarea indicaţiilor, 

contraindicaţiilor şi efectele       masajului. 

32. Descrierea tehnicii efectuării complexului I. Ordinea efectuării mişcărilor. Enumerarea 

complicaţiilor după masaj. 

33. Descrierea tehnicii efectuării complexului II. Ordinea efectuării mişcărilor. Enumerarea 

complicaţiilor după masaj. 

34. Descrierea tehnicii efectuării complexului III. Ordinea efectuării mişcărilor. Enumerarea 

complicaţiilor după masaj. 

35. Descrierea tehnicii efectuării masajului gâtului şi a decolteului. Complexul IV. Enumerarea 

complicaţiilor după masaj. 

36. Descrierea tehnicii efectuării masajului plastic. Enumerarea indicaţiilor, contraindicaţiilor 

şi efectele după masaj. 

37. Descrierea consecutivităţii mişcărilor masajului curativ după Jaguet. Identificarea 

efectelorindicaţiilor şi contraindicaţiilor.  

38. Importanţa gimnasticii faciale   şi automasajului feţei în întreţinerea tonusului şi 

elasticităţii pielii. 

39. Caracteristica tenului normal. Descrierea tehnicii de îngrijire la salonul de cosmetică. 

Identificarea recomandărilor de îngrijire a tenului la domiciliu. 

40.  Caracteristica tenului uscat. Factorii predispozanţi. Descrierea tehnicii de îngrijire la 

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

41. Caracteristica tenului gras uleios. Factorii predispozanţi. Descrierea tehnicii de îngrijire la 

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

42. Caracteristica tenului gras deshidratat. Factorii predispozanţi. Descrierea tehnicii de 

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

domiciliu. 

43. Caracteristica tenului gras asfixic. Factorii predispozanţi.  Descrierea tehnicii de îngrijire la 

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

44. Caracteristica tenului acneec. Factorii predispozanţi.  Descrierea tehnicii de îngrijire la 

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

45. Particularităţile tenului matur. Factorii predispozanţi.  Descrierea tehnicii de îngrijire la 

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

46. Particularităţile tenului sensibil şi cuperozic. Factorii predispozanţi.  Descrierea tehnicii de 

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

domiciliu. 

47. Descrierea tenului la fumători. Particularităţile de îngrijire a tenului asfixic la salonul de 

cosmetică. Recomandări la domiciliu. 



 

48. Caracteristica tenului la bărbaţi. Particularităţile de îngrijire la salonul de cosmetică şi 

recomandările la domiciliu. 

49. Tenul pigmentat.Tehnica îngrijirii la salonul de cosmetică şi recomandările la domiciliu. 

50. Tenul la femeile însărcinate. Particularităţile de îngrijire la salonul de cosmetic şi 

recomandările la domiciliu. 

51. Definirea noţiunii de erupţie secundară. Clasificarea.  Caracteristica lor. 

52. Etapele organizării locului de muncă.  Necesarul de pe măsuţa de lucru a cosmeticienii.  

53. Enumerarea tipurilor de ten. Factorii ce induc apariţia inestetismelor faciale. 

54. Clasificarea tenului gras. Cauzele interne şi externe ce induc apariţia tenului gras.  

55. Caracteristica tenului combinat. Factorii predispozanţi.  Particularităţile de îngrijire la 

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

 


