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I.  PRELIMINARII 

 

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

document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a cosmeticienilor 

in termin de 2 și 4 ani studii pentru învăţămîntul  profesional tehnic postsecundar, şi se  

îndrumează  pe  următoarele principii generale:                                                                                                                                                                          

 Distingerea aparatajelor cosmetice electrice active și pasive. 

 Respectarea metodelor de securitatea și igienă în lucru cu aparatajele cosmetice. 

 Prigătirea locului de muncă. 

 Dialogul cu clientul, despre complicațiile posibile după terapiile cu aparatajele. 

 Tehnica efectuării terapiilor cu aparatele cosmetice în diverse tipuri de ten.  

. 

 

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 în combinație cu aparatajele și formarea deprinderilor 

practice respective, de analiza aparatajelor active și pasive, normele de protecție în timpul 

muncii cu aparatajele electrice, indicații și contraindicațiile terapiilor de tratament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 pună 

accent pe următoarele abilităţi  profesionaleîn;  

 aprofundarea  specialistului  în domeniul cosmetologiei;   

 efectuarea  unui studiu  complex al tehnicilor cosmetologice; 

 cunoaşterea terapiilor  de tratament cu diverse aparate cosmetologice; 

 utilizarea corecta a aparatajelor 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 și tehnicilor 

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; 

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

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



 

competenţei , abilităţile  vor reprezenta latura acţionară, iar atitudinile şi caracteristicile de 

personalitate vor forma individualitatea  profesională a fiecărui  individ în parte.   

 

 

III.  COMPETENŢE PROFESIONALE SPECIFICE DISCIPLINEI 

CS 1.Clasificarea aparatajelor electrice active și pasive. 

CS 2. Descrierea procedurilor cu aparatajele active și pasive. 

CS 3. Identificarea indicațiilor și contraindicațiilor terapiilor de tratament. 

CS 4. Respectarea măsurilor de protecție în lucrul cu aparajele electrice. 

CS 5. Dialogul cu clientul, descrierea complicațiilor posibile. 

CS 6. Diferențierea procedurilor cosmetologice. 

IV.  ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de 

credite Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri  Practică/seminar 

S.08.O.008 120 10 50 60 examen 4 

 

V. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

1. Noțiuni generale despre aparatajele electrice utilizate în cosmetologie 

U.C.1. Clasificarea apatajelor 

electrice active utilizate în  

cosmetologie. 

U.C.2 Descrierea aparatajelor  

pasive. 

U.C.3 Caracteristica procedurilor  

cu aparatajele electrice pasive și  

active. 

U.C.4. Descrierea măsurilor de  

protecție a muncii în lucru cu  

aparatajele electrice. 

 

U.  

U. 

1.1 Aparatajele pasive și active 

utilizate în sosmetologie: 

- tehnici cosmetice cu aparatajele 

electrice pasive 

- tehnici cosmetice cu aparatajele 

electrice active 

 

 

1.2 Măsuri de protecţie a 

muncii în salonul de cosmetic: 

- prevnirea incendilor de muncă 

- tehnica securității în timpul 

lucrului cu aparatele electrice. 

- regulile de utilizare a aparatelor 

electrice. 

Lucrare practică 

A1.Defeniția aparatajelor 

electrice pasive și active. 

A2. Descrierea procedurilor 

cosmetice cu aparatele active 

și pasive. 

A3. Diferențierea aparatelor 

active de cele pasive 

A4. Clasificarea normelor de 

protecție în cabinetul 

cosmetologic. 

A5. Nominalizarea  măsurilor 

de protecție în lucru cu 

aparatajele electrice pasive și 

active. 

A6. Respectarea regulilor de 

recuritatea în timpul lucrului 

cu aparatele electrice. 

2. Caracteristica și descrierea procedurilor cosmetice cu apatajele electrice pasive. 

U.C.1. Clasificarea terapiilor cu 

aparatajele pasive vapazonul și 

vaporelul. 

U.C.2. Descrierea tehnicii 

2.1 Terapia cu aparataje 

pasive: 

- Procedura cu vapazonul 

- procedura cu vaporelul 

A1. Descrierea etapelor și 

efectele procedurii. 

A2. Argumentarea tehnicii 

efectuării procedurii. 



 
 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

efectuării vaporizarea tenului. 

U.C.3. Enumerarea indicațiilor și 

contraindicațiilor 

U.C.4. Întocmirea fișei clientului 

U.C.5. Dermo - diagnosticul 

tenului 

U.C.6. Efectuarea practică a 

vaporizării tenului. 

U.C.7. Caracteristica  şi 

efectuarea practică a vacum-

terapiei 

U.C.8. Descrierea efectelor 

obţinute 

 

 

- indicații și contraindicații. 

 

2.2. Vaporizarea tenului: 

- Tehnica efectuării procedurii 

- Etapele procedurii 

- Efectele procedurii 

Lucrarea practică 

2.3. Vacum-terapia tenului 

gras. 

- tehnica efectuării procedurii 

- etapele și efectele. 

Lucrarea practică 

 

2.4 Spray-terepia pentru 

hidratarea tenului uscat 

deshidratat. 

- Tehnica efectuării terapiei 

- Etapele terapiei 

- indicații și contraindicații 

Lucrare practică 

A3. Nominalizarea indicațiilor 

și contraindicațiilor 

 

A4. Demonstrarea practică 

identificarea indicaților și 

contraidicațiilor vacuum-

terapiei șispray-terapiei. 

 

A5. Argumentarea 

complicaţiilor posibile. 

 

3. Caracteristica și descrierea tehnicilor cosmetice pe bază de aparataje electrice active. 

U.C.1. Clasificarea tehnicilor cu 

aparatul electric activ Galvano-

derul. 

U.C.2. Descrierea etapelor 

prosedurii. 

U.C.3. Identificarea măsurilor de 

securitate în timpul procedurii de 

galvanizare. 

U.C.4. Demonstrarea practică 

procedurii de hidratare și nutriție 

cu aparatul electric activ. 

Galvanizarea tenului 

 

U.C.5. Clasificarea tehnicilor cu 

aparatul electric activ 

Darsonvalul. 

U.C.6 Descrierea etapelor de 

pregătire a clientului pentru 

d”arsonvalizarea tenului și 

scalului 

U.C.7. Pregătirea locului de 

lucru. 

 

U.C.8.Clasificarea tehnicilor cu 

aparatul electric activ 

Radiostatul 

U.C.9.Descrierea etapelor 

3.1Galvanodermul: 

- tehnica efectuării procedurii 

- enumerarea etapelor de 

-Pregătirea locului de lucru. 

 

3.2Măsurile de securitate în 

lucru cu galvanodermul: 
- discuția cu clientul. 

- enumerarea complicațiilor 

posibile în urma procedurii 

Lucrarea practică 

 

 

3.3 D”arsonvalizarea tenului: 

- tehnica efectuării 

- Indicaţiile, contraindicaţiile şi 

efectele d”arsonvalizării tenului 

Lucrarea practică 

 

3.4 D”arsonvalizarea  

scalpului: 

- aparatul electic 

- etapele și efectele terapiei 

- modul de funcționare 

- Indicaţiile, contraindicaţiile şi 

efectele d”arsonvalizării 

scalpului. 

A1. Descrierea procedurilor 

cosmetice cu galvano-dermul.  

A2. Identificarea etapele 

procedurilor. 

 

A3. Organizarea locului de 

muncă pentru  

efectuarea procedurii de  

galvaniozare. 

 

 

 

A4. Argumentarea efectelor 

procedurii de  d”arsonvalizare  

A5. Informarea clientului 

despre contraindicaţii 

A6. Nominalizarea măsurilor 

de Securitate. 

A7. Descrierea produselor 

utilizate. 

 

A8. Capacitatea de a 

argumenta terapia, măsurile de 

protecție în timpul lucrului, 

indicații și contraindicații. 

A9. Explicarea complicațiilor  



 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

procedurii cu radiostatul. 

U.C.10 Alegerea produselor 

pentru trapie. 

 

 

U.C.11. Clasificarea tehnicilor 

cu aparatul activ ultrasunetul. 

U.C.12. Caracteristica 

procedurilor de penetrare cu 

ultrasunetul a produselor 

cosmetice și de curațirea tenului. 

U.C.13. Enumerarea indicaţiilor, 

contraindicaţiilor şi efectele 

procedurii 

 

U.C.14. Clasificarea tehnicilor 

cu aparatul electric 

microdermabraziune 

U.C.15. Sistematizarea 

cunoştinţelor despre 

complicaţiile posibile. 

 

U.C.16 Clasificarea tehnicii cu 

aparatul electric 

electroepilatorul. 

U.C.17 Sistematizarea 

cunoştinţelor despre acţiunea 

curentului electric asupra 

rădăcinii firului de păr. 

U.C.18. Enumerarea 

complicaţiilor posibile. 

U.C.19.Utilizarea corectă în 

practică a etapelor epilării 

electrice. 

U.C.20. Identificarea indicaţiilor, 

contraindicaţiilor şi efectele 

procedurii. 

 

 

 

 

Lucrare practică 

 

3.5.Radiostatul: 

- etapele procedurii 

- indicații și contraindicațiile. 

Lucrare practică 

 

3.6. Ultrasunetul: 

- tehnica efectuării 

- alegerea produsului  

- efectele procedurii 

- indicații și contraindicații 

Lucrarea practică 

 

3.7. Microdermabraziunea 

tenului: 

- etapele de prigătire 

- tehnica efectuării 

- efectele procedurii 

Lucrarea practică 

 

3.8. Electroepilarea: 

- tehnica efectuării 

electroepilării.  

- reacţii adverse. 

- etapele prigătirii pielii pentru 

procedură 

- indicații și contraindicații 

Lucrare practică 

 

 

posibile după procedura de  

lucru cu radiostatul pe tenul  

feţei şi partea capilară. Metode  

de prevenire a lor. 

 

A9. Descrierea aparatului și  

terapiilor de tratament cu  

ultrasunetul. 

A10. Argumentarea etapelor, 

indicațiilor și contraindicațiilor 

A11. Recomandări la 

domiciliu. 

 

 

A12.Descrierea tehnicii de 

tratament cu 

microdermabraziunea. 

A13. Determinarea efectelor 

asupra pielii după procedura 

de microdermabraziune 

A14.Argumentarea 

complicațiilor posibile după 

procedură 

A15.Analiza zonei de epilare. 

A16. Selectarea  corectă a 

dozei de curent electric. 

A17. Determinarea  

contraindicaţiilor pentru 

epilarea electrică. 

A18.Utilizarea în practică a 

electroepilării. 

A19. Identificarea etapelor  

procedurii. 

A20. Recomanda clientului 

metode de îngrijire a locului 

după epilare electrică. 

A21.Explicarea clientului a 

complicaţiilor posibile după 

procedură. 

4. Tehnici cosmetice corporalepe bază de aparataj 

U.C.1.Caracteristica tehnicii cu 

aparatul electric presoterapia 

corporală. 

U.C.2. Descrierea etapelor de 

prigătirea clientului pentru 

procedură 

4.1 Presoterapia corporală: 

- tehnica efectuării. 

- indicații și contraindicații 

Lucrarea practică 

 

A4. Respectarea etapelor de 

executare a procedurii  

A5. Argumentarea 

contraindicațiilor pentru c 

A6. Nominalizarea produselor 



 
 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

U.C.3. Stabilirea complicațiilor 

posibile. 
UC.4. Caracteristica tehnicii cu 

aparatul electric pentru 

miostimularea corporală 

U.C.5. Clasificarea efectelor asupra 

corpului 

 

U.C.6. Caracteristica tehnicii cu 

aparatul electric radiogregvența 

corporală. 

U.C.7. Clasificarea etapelor 

procedurii 

 

U.C.8. Utilizarea corectă în 

practică a etapelor 

radiofregvența corporală. 

 

 

4.2 Miostimularea corporală: 
- efectele procedurii. 

- etapele procedurii 

Lucrarea practică 

 

4.3 Radiofregvența corporală: 

- tehnica efectuării 

- metode de protecție în timpul 

lucrului 

Lucrare practică 

folosite pentru efectuarea 

procedurii. 

A7. Descrierea apatului pentru 

miostimularea corporală 

A8. Descrierea procesului 

tehnologic al procedurii,  

A9. Argumentgarea efectelor, 

complicațiilor posibile după 

procedură 

A.10 Descrierea aparatului de 

radiofregvență. 

A11. Identificarea 

complicațiilorr posibile după 

procedură. 

5. Terapia de biorevitalizare şi microneedling 

U.C.1.Caracteristica tehnicilor 

de microneedling. 

 

U.C.2 Descrierea efectelor, 

contraindicaţiilor şi 

complicaţiilor terapiei de 

microneedling. 

 

U.C.3.Efectuarea practică 

terapiei de lifting prin 

microneedling. 

 

U.C.4.Identificarea indicaţiilor, 

contraindicaţiilor şi efectele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.C.5.Clasificarea terapiilor prin 

biorevitalizare. 

 

 

U.C.6. Sistematizare  efectelor 

după procedura de 

biorevitalizare 

5.1 Terapii de microneedling: 

- terapia cu dermopenul 

- terapia cu dermorolerul 

 

5.2 Mecanismul de acțiune 

asupra pielii. 

- nivelarea ridurilor. 

- stimularea elastinei și 

colagenului. 

- procesul regenerării pielii. 

 

5.3 Tehnica de efectuare a 

microneedlingului 

- prigătirea pielii 

- alegerea produselor 

mezoterapeutice. 

- regulile igienice în timpul 

lucrului. 

Lucrare practică 

5.4Mezoterapia corporală: 

- etapele terapiei 

- produsele aplicate 

- indicații contraindicații 

- igiena în timpul lucrului 

Lucrarea practică 

5.5 Biorevitalizarea: 

- efectele procedurii. 

A1.Capacităţi de a descrie 

efectele terapiilor prin 

microneedling. 

A2. Nominalizarea idicaţiilor, 

contraindicaţiilor şi 

complicaţiilor. 

A3. Identificarea etapelor  

terapiei de  microneedling. 

 

A4. Capacitatea de a efectua 

etapele  

terapiei de lifting prin 

microneedling. 

A5.Recomandarea metodelor 

de îngrijire la domiciliu. 

A6.Enumerarea complicaţiilor 

posibile după procedură. 

A7.Descrierea efectelor 

terapiilor prin  biorevitalizare. 

A8. Nominalizarea  idicaţiilor, 

contraindicaţiilor şi 

complicaţiilor. 

A9. Identificarea etapelor  

terapiei de biorevitalizare. 



 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

- etapele procedurii. 

- produsele pentru 

biorevitalizare. 

Lucrare practică 

VI. REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE 

ÎNVĂȚARE 

Nr

. 

crt

. 

Unități de învățare Numărul de ore 

 

 

Total Contact direct 
Lucrul 

Individual 
 Prelegeri 

Practică/ 

Laborator 

1. Noțiuni generale despre aparatajele 

electrice utilizate în cosmetologie 

20 2 4 14 

2. Caracteristica și descrierea procedurilor 

cosmetice cu apatajele electrice pasive. 
26 2 10 14 

3. Caracteristica și descrierea tehnicilor 

cosmetice pe bază de aparataje electrice 

active 

36 2 20 14 

4. Tehnici cosmetice corporale pe bază de 

aparataj 

16 2 6 8 

5. Terapia de biorevitalizare şi 

microneedling 

22 2 10 10 

 Total 120          10 50 60 

VII. STUDIU INDIVIDUAL GHIDAT DE PROFESOR 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat Modalități de evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Noțiuni generale despre aparatajele electrice utilizate în cosmetologie 

Caracterizarea tipurile de 

curent electric. 

Acţiunea curentului asupra 

pielii. 

Decrierea efectele lor 

asupra tenului. 

Setări de informaţii. 

Conspect la tema:  

,,Tipurile  de curent 

electric.Caracteristica 

lor.” 

Prezentarea 

informației prin 

comunicare. 

Săptămâna 1 



 
 

 

Identificarea importanţei 

curentului electric în 

cosmetologie. 

Descriereatipurilor de 

procedure cu folosirea 

curentului electric. 

Setare în portofoliu a 

informaţiei privind  

importanţa curentului 

electric în cosmetologie. 

Aprecierea informaţiei 

selectate. 

Întrebări şi răspunsuri. 

Săptămâna 2 

2. Caracteristica și descrierea procedurilor cosmetice cu apatajele electrice pasive  

Informarea despre vacuum  

terapia, sprey.  

Defenirea indicaţiile şi  

contraindicaţiile.  

efectele procedurii.  

complicaţiile posibile. 

Consultarea 

literaturii.Compararea 

informaţiei din diferite 

surse . 

Referat la tema: ”  Vacuum – 

terapia. Sprey.” 

 

 

Săptămâna 3 

3. Caracteristica și descrierea tehnicilor cosmetice pe bază de aparataje electrice active. 

Cunoașterea terapiei de  

dermabraziunea  

superficială  

cu peria rotativă. Indicaţii  

şi contraindicaţii.Tehnica  

efectuării procedurii. 

Tabel și material 

prezentarea Studiul 

individual. 

Compararea 

Evaluarea materialului propus 

in mapă 
Săptămâna 4 

Descrierea aparatului de  

Laser.   

Identificarea complicaţiile  

după terapia cu Laser în  

cosmetologie 

Consultarea 

literaturii.Compararea 

informaţiei din diferite 

surse 

Referat la tema: ”  Terapii cu 

Laser .” 
Săptămîna 5 

Identificarea importanţei 

anionilor şi cationilor în 

cosmetologie. 

Descrierea tipurilor de 

proceduri cu folosirea 

anionilor şi cationilor 

 

Consultarea literaturii. 

Informaţie din diferite 

surse. 

Setare în portofoliu a 

informaţiei privind  

importanţa anionilor şi 

cationilor în cosmetologie. 

 

Săptămîna 6 

4. Tehnici cosmetice corporalepe bază de aparataj 

Cunoașterea bronzul  

artificial.  

Analiza structurii  

aparatului - solariul. 

Identificarea complicaţiile 

după procedură. 

Consultarea 

literaturii.Compararea 

informaţiei din diferite 

surse 

Prezentarea  în portofoliu a 

informaţiei privind terapiei. 
Săptămîna 7 



 

 

 

VIII. LUCRĂRILE PRACTICE /DE LABORATOR RECOMANDATE. 

 

Unități de  învățare Denumirea lucrării 
Termeni de 

realizare 

1. Noțiuni generale despre aparatajele electrice utilizate în cosmetologie 

Recunoaștrea normelor de 

securitate 
 Normele de securitate în lucru cu aparatajele electrice. 1 oră 

2. Caracteristica și descrierea procedurilor cosmetice cu apatajele electrice pasive. 

Demonstrarea practică 

terapiei cu aparataje pasive, 

vacuum-terapia. 

Vacum- terapiei pentru tenurile grase acneice. 1 oră 

Demonstrarea practică a 

terapiei de hidratare cu 

aparatul electric pasiv 

vaporelul 

Spray-terapia pentru tipul de ten deshidratat și matur. 1 oră 

Demonstrarea practică 

terapiei vaporizarea tenului. 
Vaporizarea tenului. 1 oră 

3.Caracteristica și descrierea tehnicilor cosmetice pe bază de aparataje electrice active 

Demonstrarea practică 

Terapia cu galvanodermul 
Galvanizarea tenului.Măsuri de protecţie. 1 oră 

5. Terapia de biorevitalizare şi microneedling 

 

Identificarea diferențierea  

dintre procedura de  

biorevitalizare și 

procedura  

de microneedling. 

descrierea produsele  

cosmetice folosite în aceste  

proceduri cosmetice. 

Utilizarea corectă a 

literaturii şi setarea 

informaţiei de pe diferite 

saituri . 

Evaluarea marerialului cu   

aprecierea răspunsului după 

esenţa  

informaţiei. 

 

Săptămâna 8 



 
 

Unități de  învățare Denumirea lucrării 
Termeni de 

realizare 

Demonstrarea practică  

terapia cu  

D”arsonvalul. 

D”arsonvalizarea tenului gras acneic și matur. 

 
1 oră 

Demonstrarea practică a  

terapiei cu D”arsonvalul. 
D”arsonvalizarea scalpului.  

 Demonstrarea practică a  

terapiei cu radiostatul 
Complicaţiile procedurii cu radiostatul. 1 oră 

Demonstrarea practică a  

terapiei cu ultrasunetul de  

penitrarea produselor și  

curațirea tenului. 

Ultrasunetul de penitrarea produsului și ultrasunetul 

curațirea tenului gras acneic. 
1 oră 

Demonstrarea practică a 

terapiei cu  

microdermabraziune 

Microdermabraziunea tenului 1 oră 

Demonstrarea practică a  

procedurii de epilare 

electrică.Indicaţii, 

contraindicaţii şi efectele 

procedurii. 

Electroepilarea 1 oră 

4. Tehnici cosmetice corporale pe bază de aparataj. 

Demonstrarea practică  

terapiei presoterapiei 

corporale. 

 Presoterapiei corporală. 1 oră 

Demonstrarea practică 

terapiei de miostimularea 

corporală. 

Miostimularea corporală. 1 oră 

Demonstrarea practică a 

terapiei de radiofregvența 

corporală. 

Radifregvența corporală. 1 oră 

5. Terapia de biorevitalizare şi microneedling 

Demonstrarea practică a  

terapiei de microneedling 
Terapia de regenerare și lifting prin microneedling.. 1 oră 

Demonstrarea practică a  

Terapiei de biorevitalizare. 

Terapia de lifting prin biorevitalizare. 

 
 1oră 



 

Unități de  învățare Denumirea lucrării 
Termeni de 

realizare 

Demonstrarea practică a  

terapiei de microneedling. 
Terapii mezoterapia corporală. 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 aparatajele 

electrice utilizate în cosmetologie 

Explicaţia, descrierea, lucrul cu materialul didactic 

Observaţia, demonstraţia.  

Caracteristica și descrierea 

procedurilor cosmetice cu apatajele 

electrice pasive. 

Explicația, descrierea, lucrul cu materialul didactic. 

Observația, demonstrația. 

Caracteristica și descrierea tehnicilor 

cosmetice pe bază de aparataje electrice 

active 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, tehnicile 

video; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 



 
 

Unități de învățare Metodele recomandate 

Tehnici cosmetice corporale pe bază de 

aparataj 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia practică 

Lucru practic. 

Terapia de biorevitalizare şi 

microneedling 

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; 

-  metoda euristică; 

-  progresul personal; 

- autoevaluarea; 

- portofoliul elevului;  

- realizarea proiectelor de grup.  

Metodele utilizate vor fi orientate spre valorificarea achizițiilor elevilor și stimularea 

lucrului în echipă. Pentru fiecare metodă, profesorul va elabora anumite instrumentele de evaluare.  

De asemenea, lucrările practice ce dezvoltă capacități și aptitudini de analiză şi evidență, vor servi 

şi ca mod de evaluare curentă. 

Evaluarea sumativă va fi proiectată în aşa mod, încât să asigure dovezi pentru elevi, 

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

abilități în baza unor criteriilor definite explicit.  

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

de competențele specifice disciplinei. 

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

bază de criterii și descriptori de evaluare. Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate 

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

specifice disciplinei. 

 

Nr. 

crt. 

Produse pentru 

măsurarea competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

2. Referat   Corespunderea referatului temei. 

 Coerenţa logica în expunere. 



 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Modul de structurare a lucrării. 

3. Argumentare scrisă  Corespunderea formulărilor temei. 

 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în 

corespundere cu tezele puse în discuţie. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea 

normelor literare. 

4. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz. 

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 
acestora. 

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

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi 
formularea. 

 Noutatea şi valoarea ştiinţifică a informaţiei. 

 Originalitatea studiului, a formulării şi a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecata personală a elevului. 

5. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă şi structurată logic. 

 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 
cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 din 
textul iniţial. 

8. Analiza tenului.   Definirea şi înţelegerea problemei investigate. 

 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. 

11. Fişa clientului  Relevanţa completării fişei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării fişei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

12. 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 
realizarea manichiurii igienice umede. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii şi corespunderea cu mostră. 



 
 

13. Teste de evaluare cu 

itemi 

 Corectitudenea interpretătii terapiilor cu aparatajele 

cosmetologice 

 Alegerea metodei corecte de tratament. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

Lampa – Wood 

Dermo-analizator 

Lampă cu lumină de zi  

Combina cosmetologică pentru corp – faţă.  

Combină cosmetologică cu 5 funcţii. 

Combină cosmetologică cu 6 funcţii. 

Vaporizator pe stativ 

Radiostat - italian 

D”Arsonval 

Ultrasunet pentru penetrare  

Ultrasunet pentru curăţirea tenului  

Ionoderm manual 

Electroepilator 

Sterilizator 

Cuvertură electrică 

Laborator 

La toate orele practice. 

Produse cosmetice pentru următoarele tipuri  de ten: normal; 

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

- Demachiante; 

- Exfoliante; 

- Loţiuni tonice; 

- Fiole – concentrate; 

La toate orele practice 

- 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  

 

 Peelingului chimic; Peelingul enzimatic 

 

Pentru  toate orele practice 



 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

5. Concentrate pentru mezoterapii: acidul hialuronic; celule Stem; 

Complexe de vitamine şi proteineб etc. 

 

Pentru toate orele practice 

6.  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 

O.Lambert”Cosmetica modernă”,Bucureşti,2005 

Biblioteca 

5.  N.Maznev”Enţîclopedia lecarstvenîh 

rastenii”,Moscova,2009 

O.Lambert”Cosmetica modernă”,Bucureşti,2005 

Biblioteca 

Reteaua internet 

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

Dex  Online,informaţie din internet. 

Umberto Borellini ,, Cosmetologia de la dermocosmetică 

la cosmeceutică ”, Bucureşti, 2013 

Biblioteca 

Reteaua internet 

 

 



 
 

CHESTIONAR PENTRU EXAMEN 

1. Descrierea tipurilor  de curent electric. Caracteristica lor. 

2. Importanţa curentului electric în procedurile cosmetice. Diferenţierea folosirii aparatelor 

electrice în dependenţă de tipul de curent. 

3. Enumerarea tipurilor de proceduri cosmetice cu  aparate electrice. 

4. Măsuri specifice pentru evitarea riscurilor privind securitatea muncii. 

5. Descrierea legislaţiei privind securitatea muncii. Enumerarea factorilor de risc. 

6. Enumeraea procedurilor cosmetice ce sunt efectuate cu aparate electrice pasive. 

7. Definirea etapelor de vaporizare a tenului. Corelarea dintre etapele procedurii. 

8. Intermedierea dintre indicaţiile şi efectele procedurii de vaporizare a tenului. 

9. Identificarea contraindicaţiilor şi complicaţiilor în timpul  vaporizării tenului. 

10. Definirea etapelor de vacuum – terapia. Caracteristica procedurii. 

11. Intermedierea dintre indicaţiile şi efectele procedurii cu vacuumul asupra tenului. 

12. Identificarea contraindicaţiilor şi complicaţiilor în timpul  terapiei cu vacuumul. 

13. Sprey.Caracteristica procedurii. 

14. Descrierea efectelor procedurii de pulverizare a tenului. 

15. Specificarea procedurilor cosmetice  ce sunt efectuate  cu aparate electrice  

active.Caracteristica lor. 

16. Enumerarea etapelor de dezincrustare a  tenului. Caracteristica procedurii. 

17. Identificarea indicaţiilor  şi corelare cu efectele galvanizării. 

18. Argumentarea contraindicaţiilor şi complicaţiilor procedurii de dezincrustare. 

19. Definirea etapelor procedurii de galvanizare. Constatarea măsurilor  de securitate 

20. Descrierea complicaţiilor după dezincrustarea tenului. Metode de prevenire a lor.  

21. Definirea proceudrii de D”arsonvalizare a tenului. Caracteristica procedurii. 

22. Intermedierea dintre indicaţiile şi efectele d”arsonvalizării. 

23. Identificarea contraindicaţiile şi complicaţiile d”arsonvalizării. 

24. Descrierea tehnicii procedurii de d”arsonvalizare. Enumerarea măsurilor  de securitate. 

25. Argumentarea complicaţiilor în timpul şi după  procedura cu  radiostatul. 

26. Definirea termenului  de ionizare a tenului. Caracteristica procedurii. 

27. Descrierea tehnicii procedurii de ionizare a   tenului.  

28. Identificarea complicaţiilor  posibile după efectuarea  ionizării  tenului. 

29. Enumerarea terapiilor  de penetrare a produselor cosmetice cu ultrasunetul. 

30. Descrierea etapelor  procedurii de penetrare  cu ultrasunetul. 

31. Identificarea indicaţiilor  şi efectelor  procedurii de penetrare  cu ultrasunetul. 

32. Enumerarea contraindicaţiilor  şi complicaţiilor  procedurii de penetrare  cu ultrasunetul. 

33. Proceduri de curăţire a tenului cu aparatul de ultrasunet. Enumerarea  etapelor  procedurii. 

34. Enumerarea indicaţiilor  şi contraindicaţiilor  procedurii de curăţire  a tenului cu 

ultrasunetul. 

35. Identificarea complicaţiilor  după procedura  de curăţire a tenului  cu ultrasunetul. 

36. Enumerarea etapelor de scrabare a tenului cu ultrasunetul. 

37. Definirea noţiunii de electroepilare. Acţiunea curentului electric asupra rădăcinii firului de 

păr în timpul procedurii. 

38. Descrierea etapelor  de efectuare a epilării electrice. Pregătirea clientei şi a locului de 

muncă. 

39. Enumerarea indicaţiilor, contraindicaţiilor  şi efectele procedurii de electroepilare. 

40. Identificarea reacţiilor  adverse în timpul epilării electrice. 

41. Specificarea  complicaţiilor  posibile  după  epilarea  electrică. 



 

42. Enumerarea  efectelor  procedurii  de vacuum. Desrierea tehnicii  de lucru. Identificarea 

complicaţiilor  posibile. 

43. Specificarea  recomandărilor la domiciliu  după  epilarea  electrică. Complicaţiile posibile. 

44. Caracterizarea  procedurii  de  dermoabrazie  superficială  cu  peria  rotativă.  

45. Enumerarea  indicaţiilor şi contraindicaţiilor  procedurii  cu  peria  rotativă. 

46. Identificarea  complicaţiilor   posibile după procedura cu peria rotativă. 

47. Enumerarea  procedurilor  cosmetice  cu  ajutorul  Laserului . Rezultatele procedurii. 

48. Specificarea  indicaţiilor  şi  contraindicaţiilor  procedurilor cosmetice cu ajutorul  

Laserului. 

49. Argumentarea  complicaţiilor  posibile după  procedură  cu  Laserul. 

50. Definirea termenului de bronz  artificial.  Caracteristica procedurii. 

51. Enumerarea  indicaţiilor  şi contraindicaţiilor  bronzului  artificial . 

52. Identificarea  complicaţiilor   posibile  după  procedura  de  bronz  artificial. 

53. Identificarea recomandărilor de îngrijire a pielii la domiciliu  după  solariu. 

54. Identificarea recomandărilor  la domiciliu după procedură cu Laserul. 

55. Caracacteristica procedurii de miostimularea corporală, indicații contraindicații. 

56. Identificarea terapiei de presoterapia corporală, indicații contraindicații. 

57. Idengtificarea terapiei radiofregvența corporală, enumerați efectele procedurii. 

58. Cracteristica și descrierea procedurii împachetarea corporală indicații și contraindicații, 

enu,merarea efectelor procedurii. 

59. Caracteristica procedurii de microneedling și biorevitalizare. 

60. Identificarea tehnicii de mezoterapie. Complicațiile posibile după procedură. 

 


