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I. PRELIMINARII 

 
Curriculumul dat este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului 

de pregătire a tehnicienilor in învăţămîntul profesional tehnic postsecundar, şi se axează pe  

următoarele principii generale:                                                                                                                                                                       

 valorificarea  paradigmelor educaţionale moderne;                                                                          

 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 in termeni de rezultate.   

 

Curriculumul dat a fost elaborat în baza următoarelor acte:   

 Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 -2020; 

 Codul educaţiei nr .152 din 17.07 2014 art.64 (10); 

 Strategii de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional tehnic pe anii 2013-2020 

Hotărîrea Guvernului RM nr .97 din 14.02.2013; 

 Ordinul  Ministerului Educaţiei nr 990 din17.09.2014; 

 Constituţia RM art. 35 si art. 43; 

 Recomandările Parlamentului şi Consiliului European privind stabilirea Cadrului 

European al Calificărilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (aprilie 2008); 

 Concluziile Consiliului European din 12 mai 2015;  

 Declaraţia de la Copenhaga din 30 noiembrie 2002; Calificările pot vi obţinute 
conform ,Nomenculatorului domeniilor de formare profesională,al specialităţilor şi 

calificărilor   pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţial, Hotărirea Guvernului Republicii Moldova nr. 853 din 14.12.2015. 

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. 

Beneficiarii  Curriculumului: 

 profesorii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar; 

 autorii de manuale şi de ghiduri metodologice; 

 elevilor care îşi fac studiile la specialitate; 

 membrii comisiilor pentru examinare şi calificare; 

 membrii comisiilor de identificare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării dobîndite. 

Curriculumul de faţă a fost elaborat in corespundere cu prevederile documentelor 

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

iniţială şi continue.   



 

 

 

 

II. MOTIVAŢIA, UTILITATEA  DISCIPLINII PENTRU  DEZVOLTAREA  

PROFESIONALĂ 
 

Studiul disciplinar se va realiza dintr-o perspectivă metodologică ce presupune conceperea 

unitară a procesului de învăţămînt. Curriculum este organizat pe unități de învățare și are ca scop  

formarea la elevi a competențelor specifice de utilizare in cadrul activitatii de tehnician  bijutier. 

Conţinuturile se raportează la un set de valori, care indica diferite tipuri de rezultate ale învățării, 

formulate în special în termenii de competențe. 

 În rezultatul  învăţării şi acumulării competenţelor profesionale se vor evidenţia  următoarele 

manifestări  comportamentale ale absolvenţilor: 

 

 atitudine pozitivă pentru învăţarea continuă;   

 familiaizarea elevilor cu tipurile de masaj; 

 bazele igienico-metodice ale masajului clasic;   

 insușirea manevrelor de baza si auxiliare ale masajului;     

 insușirea si executarea tehnicilor si metodelor de masaj parțial si general; 

 redarea schematică(grafică)a diferitor tipuri de masaj-cu indicarea direcțiilor liniilor de 

masaj; 

 utilizarea corectă a termenelor de specialitate si a literaturii in domeniu; 

 familializarea și insușire aplicării si utulizării noilor produse folosite în tehnologiile 

moderne de masaj; 

 autocunoaştere şi încredere în sine și capacitați de lucru in echipă;  

 crearea,stabilizarea si dezvoltarea relațiilor etico-profesionale:masor-client,masor-colegi 

de lucru. 

Schimbările care trebuie sa le provoace educaţia în comportamentele elevilor, sunt legate de 

interesele si nevoele acestora,  din punct de vedere a formării profesionale și in general. Evoluția 

și dezvoltarea domeniului de specialitate, accentuiaza necesitatea si importanța studiului ales, de 

aceia e nevoie ca disciplina dată să ofere o pregătire temeinica a elevului în: 

 istoria apariției si dezvoltării masajului in diferite perioade de timp; 

 clasificarea masajului dupa forma si tip; 

 mecanismul de acțiune a masajului asupra corpului; 

 reguli metodice si igienice in aplicarea masajului; 

 însuşirea diverselor tipuri de masaj; 

 stăpînirea şi selectarea corectă a manevrelor de baza si auxiliare ale masajului; 

 redarea schematică a diferitor tipuri de masaj cu indicarea direcțiilor liniilor de masaj; 

 aplicarea diverselor metode  si tehnici moderne de masaj: vacuum-masajul, cu roci 

vulcanice, cu miere, cu ierburi medicinale; 

 stapinirea procedeelor debaza ale masajului clasic modern; 

 utilizarea corectă a termenilor de specialitate și a literaturii in domeniu; 

 crearea, stabilirea sidezvoltarea relațiilor etico-profesionale; 

 cultivarea interesului creator. 

Cursul este prevăzut pentru elevii din domeniul masjului şi oferă studenţilor acumularea 

experienţei de executare a noilor metode moderne de masj si folosire noilor produse, realizînd un 



anumit număr de lucrări practice prevăzute de program. 

 

 

 

 

III. COMPETENŢE PROFESIONALE SPECIFICE DISCIPLINEI 

 

       Competenţa profesională este o valoare personală dinamică, cu prelungire ulterioară, în stare 

să treacă la un nivel superior de formare. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

„planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe ” corespund nivelului de calificare 

profesională in masaj. 

 

CS 1: Stăpânirea tehnicilor  de masaj clasic. 

CS 2: Stapinirea tehnicilor de masaj modern din domeniul frumusetii . 

CS 3: Explorarea si utilizarea noilor produse contemporane in masaj. 

CS 4: Selectarea  și aplicarea  noilor metote contemporane de masaj cu scop de remodelare  

           corporală și de menținere a sănătații. 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de 

credite Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri  Practică/seminar 

S.04.O.009 120 20 60 40 examen 4 

 

V.  UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

1.Istoria aparitiei si dezvoltarii masajului  Notiune de masaj,clasificare 

UC. 1. Apariția și 

dezvoltarea masajului in 

diferite perioade de timp, 

definirea masajului, 

clasificarea lui. 

UC.2. Identificarea tipurilor 

de masaj. 

1.1. Noțiune de masaj.  

1.2. Clasificarea masajului in 

dependență de scopul urmarit. 

  

 

 

 

 

A1. Definirea clasică și 

modernă a masajului.   

A2. Inșuirea indicațiilor și 

restricțiilor de aplicare a 

masajului. 

3. Identificarea regulilor 

igienice și metodice de aplicare 

a masajului. 

2.Baze igieno-metodice in aplicarea masajului.Mecanismul de acțiune asupra corpului 

UC.1. Reguli metodice si 

igienice de aplicare; 

UC.2. Incăperea si utilajul 

necesar in sala de masaj; 

UC.3. Echipamentul 

necesar și a produselor; 

UC.4.Programul de 

2.1. Reguli igienice pentru 

masor si client. 

2.2. Amenajarea cabinetului cu 

utilajul necesar 

2.3.Aprovizionarea produselor 

pentru masaj si a ecipementului 

necesar.  

A1. Cunoașterea și insușirea 

regulilor igienice si metodice. 

A2. Utilajul necesar:banheta de 

masaj de dimensiuni 

respective. 

A3. Insușirea listei de produse 

pentru masaj. 



Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

activitate a masorului; 

UC.5 Poziționarea corectă a 

masorului in procesul de 

activitate. 

U.C.6.Mecanismul de 

acțiune a masajului asupra 

corpului. 

2.4.Durata zilei de lucru, durata 

sedințelor de masaj si numarul 

lor, pauzele de odihnă pentru 

masor . 

2.5.Poziționare corecta a 

masorului in timpul lucrului; 

așezat și stînd in picioarele 

depărtate puțin flexate in 

genunchi. 

2.6.Acțiunea masajului asupra 

diferitor organe si sisteme ale 

corpului omenesc. 

A4. Alcătuirea programului de 

lucru. 

A5. Realizarea poziționarii 

corecte in timpul sedinței de 

masaj. 

A6.Insușirea mecanismului de 

acțiune a masajului asupra 

corpului. 

3. Manevrele de baza si auxiliare de masaj. 

UC.1.Definirea și 

caracteristica procedeului 

denetezire 

UC.2.Definirea și 

caracteristica procedeului de 

fricționare 

UC.3.Definirea și 

caracteristica procedeului de 

frănîntare 

UC.4.Definirea procedeului 

de vibrație .  

3.1Netezirea, forme și procedee 

auxiliare, direcția mișcărilor 

3.2 Fricțiunea, forme și 

procedee auxiliare, direcția 

mișcărilor 

3.3 Frămîntatul, forme, 

procedee auxiliare 

3.4 Vibrația, forme, procedee 

auxiliare. 

 

A1.Să definească procedeul de 

netezire, procedeele auxiliare și 

direcțiile mișcărilor 

A2.Să definească procedeul de 

fricționare, procedeele 

auxiliare. 

A3.Să definească  procedeul de 

frămîntare și procedeele 

auxiliare, formele. 

A4.Să definească  procedeul de 

vibrație, formele și procedeele 

auxiliare 

4. Masajul pe diferite porțiuni ale corpului, general extins și redus 

UC.1.Să demonstreze 

tehnica masajului pe diferite 

porțiuni ale corpului. 

UC.2.Să demonstreze 

tehnica masajului general 

extins și redus 

UC.3.Să cunoască și să 

demonstreze poziționările 

corecte a clientului în timpul 

ședinței. 

4.1.Masjul pe diferite porțiuni 

ale corpului: spate,  membre, 

abdomen, torace, scalp. 

4.2.Masajul general extins și 

redus,consecutivitatea 

segmentelor de masat. 

4.3.Poziționările corecte ale 

clientului în timpul ședinței de 

masaj. 

A1.Să execute tehnica 

masajului pe diferite porțiuni 

ale corpului. 

A2.Să execute tehnica 

masajului general extins și 

redus. 

A3.Să demonstreze 

poziționările corecte ale 

clientului în dependență  de 

porțiunea masată. 

 

5. Remodelarea corporală. Tehnica masajului anticelulitic. 

UC.1.Să cunoască cauzele 

apariției și metodele de 

combatere a celulitei. 

UC.2.Să demonstreze 

metoda clasică a masajului 

anticelulitic. 

UC.3.Să demonstreze  

metoda modernă de masaj 

5.1.Cauzele apariției și 

metodele de combatere a 

celulitei. 

5.2.Metoda clasică de masaj 

anticelulitic , tehnica executării. 

5.3.Metoda contemporană de 

masaj anticelulitic. 

5.4.Tehnica masajului cu 

A1.Cunoașterea cauzelor 

apariției și a metodelor de 

combatere a celulitei. 

A2.Să demonstreze tehnica 

executării metodei clasice de 

masaj anticelulitic. 

A3.Să demonstreze tehnica 

metodei moderne de masaj 



anticelulitic. 

UC.4.Să demonstreze 

tehnica masajului cu 

vacuum. 

UC.5.Să demonstreze 

tehnica masajului de drenaj 

limfatic. 

vacuum. 

5.5.Tehnica masajului de drenaj 

limfatic. 

anticelulitic. 

A4.Să demonstreze tehnica 

vacuumm-masajului. 

A5.Să demonstreze tehnica 

masajului de drenaj limfatic. 

6. Masajul cu miere și roci vulcanice. 

UC.1.Să demonstreze 

tehnica masajului cu miere. 

UC.2.Să demonstreze 

tehnica masajului cu roci 

vulcanice. 

6.1.Tehnica masajului cu miere. 

6.2.Tehnica masajului cu roci 

vulcanice. 

A1.Însușirea și execetarea 

tehnicii masajului cu miere. 

A2.Însușirea și executarea 

tehnicii masajului cu roci 

vulcanice. 

7. Masajul cu ierburi medicinale 

UC.1Să demonstreze  

tehnica executării masajului 

cu ierburi medicinale. 

7.1.Tehnica masajului cu 

ierburi medicinale. 

A1.Însușirea și executarea 

tehnicii masajului cu ierburi 

medicinale. 

8. Masajul sportiv. 

UC.1 Să identifice tipurile 

de masaj sportiv. 

UC.2 Să cunoască scoprile 

masajului sportiv . 

UC.3.Să cunoască asocierea 

masajului sportiv cu sauna. 

8.1.Clasificarea masajului 

sportiv. 

8.2.Scpul masajului sportiv. 

8.3.Asocierea masajului sportiv 

cu sauna. 

A1 Caracteristica tipurilor de 

masaj sportiv. 

A2.Descrierea rolului și 

scopului masajului sportiv. 

A3.Explicația asocierii 

masajului sportiv cu sauna. 

9. Automasajul general și local. 

UC.1.Să demonstreze 

tehnica automasajului local 

și general. 

UC.2.Să expună avantajele 

și dezavantajele 

automasajului. 

9.1.Tehnica automasajului 

general și pe diferite porțiuni 

ale corpului. 

9.2.Avantaje și dezavantajele 

automasajului. 

A1.Executarea tehnicii 

automasajului local și general. 

A2 Expunerea avantajelor și 

dezavantajelor automasajului. 

 

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 

 

Apariția si dezvoltarea masajului in 

diferite perioade de timp. 

Noțiune de masaj.  

Clasificare in dependență de scopul 

urmărit(tupuri de masaj).  

Contraindicații in aplicare. 

12 2  10 



Nr. 

crt. 

Unități de învățare 

 

 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 

Laborator 

2 Bazele igieno-metodice ale masajului. 

Incăpere utilaj, mijloace folosite. 

Programul de lucru, echipamentul. 

Mecanismul de acțiune asupra corpului . 

 

14 

 

4 

 

 

 

10 

3 Manevre de bază și auxiliare de masaj: 

netezirea, fricțiunea, frămîntatul, 

vibrațiile. Tehnica executării. 

10 2 8  

4 Tehnica masajului pe diferite porțiuni ale 

corpului, parțial si general. 
24 2 22  

5 Remodelare corporală. Tehnica 

masajului anticelulitic, vacuum-masjul, 

de drenaj limfatic. 

20 2 18 - 

6 Masajul cu miere și roci vulcanice 6 2 4 - 

7 Masajul cu ierburi medicinale ”Pindas” 4 2 2 - 

8 Masajul sportiv. Clasificare. Tehnica 

executării. 
12 2  10 

9 Automasajul. Avantaje și dezavantaje, 

executare. 
18 2 6 10 

TOTAL 120 20 60 40 

 

VII. STUDIUL INDIVIDUAL GHIDAT DE PROFESOR 

 

       Studiul independent din punct de vedere teoretic evidențiază trei direcții de activitate, după 

care se poate dezvolta învățarea de sine stătător: cognitivă, practică și logică. Astfel, procesul 

lucrului individual se reprezentă prin triada: motivație – plan de acțiune – rezultat. Lucrului 

individual i se atribuie o dublă semnificație: pe de o parte el este recăutat ca formă instructivă de 

activitate, realizată fără intervenție, dar dirijată de profesor, iar pe de altă parte ca mijloc de 

încadrare a elevilor în activitatea cognitivă de sine stătătoare și de formare a metodelor de 

activitate. 

 

Materii pentru studiul individual 

 

Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

 

Termeni de 

Realizare 

 

Istoria apariției și dezvoltarii 

masajului in diferite perioade de 

timp, noțiune de masaj, clasificare. 

Referate cu 

comentarii 

verbale. 

Prezintă 

referatele, le 

comenteaza 

Săptămînă II 

 

 

Bazele igieno-metodice ale masajului; 

reguli metodice și igienice în aplicare, 

amenajarea cabinetului, utilajul. 

Referat cu 

comentarii. 

 

Prezintă și 

comentează 

referatul 

Săptămînă IV 



Masajul sportiv, clasificare, scopuri, 

asocierea masajului cu sauna. 

 

Referat cu 

comentarii. 

 

Prezintă 

referatul și îl 

comentează  

Săptămînă XI 

 

 

Automasajul, avantaje și dezavantje, 

asociera lui cu metode de călire ale 

corpului. 

Referat cu 

comentarii. 

Prezintă și 

comentiază 

referatul. 

Săptămînă XIII 

 

      
VIII. LUCRĂRILE PRACTICE RECOMANDATE 

 

Nr 

d/o 

Denumira Nr de 

ore 

1 Executarea practică a procedeelor de bază și auxiliare ale masajului 8 

2 Masajul pe diferite porțiuni ale corpului 18 

3 Masajul general extins și redus   4 

4 Automasajul 6 

5 S.P.A.-masajul 24 

TOTAL 60 

 
 IX. SUGESTII METODOLOGICE 

 
           Penru facilitarea procesuli de asimilare de către elevi a cunoștințelor se recomandă 

utilizare metodelor tradițtionale în combonație cu cele netradiționale – exerciții practice, 

probleme pentru dezvoltarea gîndirii sistematice , proiecte creative, rezolvări a studiilor de 

caz, dezbateri, etc. 

           Integrarea teoriei cu practica presupunne , că tot ceia ce se însușeste în procesul 

didactic să se valorifice în cadrul activităților practice (în sala de masaj sau la locul de lucru ) 

asigurînd dobîndirea competențelor profesionale generate și specifice specialității, centrate 

pe cerințele pieții muncii ceia ce presupune racordarea instituției de învățănînt atît la 

necesitățile și așteptările angajaților cît și la specificul noilor tahnologii informaționale. Acest 

fapt contribuie la integrarea eficientă a absolvenților în cîmpul muncii și la creșterea 

numărului de specialiști calificați in domeniul masajului. 

       Perspectiva integrării profesionale orientiază spre utilizarea în calitate de metode de 

instruire a studiilor de caz, proiectelor situațiilor de probleme și ăn special, îndeplinirea unor 

sarcini concrete de lucru. Accentul se va pune pe stimularea gîndirii critice, pe dinamizarea 

procesului de învățare, pe formarea competențelor profesionale specifice, care vor asigura 

absolvenților șanse sporite de angajareîn cîmpul muncii si oportunități de realezare 

profesională. 

 

Metode de istruire recomandate pentru unitățile de învățare 

  

Unitate de îvățare Metode recomandate 

Noțiune de masaj modern. Expunerea 

noilor metode de executare 

Explicare, demonstrare, descoperire, dialog, 

observare, exercițiul. 

Asocierea masajului clasic cu alte tipuri 

de masaj netradițional. 

Demonstrare, descoperire, observare, exercițiul. 



Implicarea în proces a studiului  de  caz Explicare, studiu de caz, demonstrare, 

descoperire, observare, exercițiul. 

Asocierea ședinței de masaj cu alte 

proceduri kinetoterapeutice. 

Exercițiul, demonstrare, problematizare. 

observare,  

 

X. SUGESTII DE EVALUARE 
 

     Evaluarea este un mod de dezvoltare și creștere intelectuală, care îndreaptă demersul 

didactic spre eficiență și productivitatea așteptată. Fiind o secvență obligatorie pentru 

aprecierea competențelor propuse de programa dată. Evaluarea Pmotivațiile pedagogice. Se 

va insista asupra exersărilor calitative de moment, atunci cînd elevul real greșește sau 

execută lucrări la cel mai înalt nivel. 

      Metodele folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea vrbală și scrisă , 

studiile de caz , lucrări practice.În procesul evaluărilor continuie se va da atît apreciere 

obiectivă a cunoștințelor și competnțelor elevilor , cît și progreselor individuale. 

      Evaluarea curentă – formativă se va realiza prin diverse modalităti, cum ar fi observarea 

comportamentului elevului, analiza rezultatelor activității și lucrului practic, discuția, 

conversația, prezentarea proiectelor individuale de activitate. Astfel cadrele didactice 

informiază elevul despre nivelul de performanță, îl motivează să se implice în dobîndirea 

competențelor profesionale. 

 

Produse pentru nivelul de dezvoltare a competențelor cognitive 

 

Produse pentru evaluarea 

competențelor 

 

Criterii de evaluare 

 

Procedeele de bază și auxiliare ale 

masajului. 

Executarea practică ghidată de profesor 

Procedura de masaj: netezirea, 

frictionarea, frămîntatul, vibrațiile 

Respectarea direcțiilor mișcărilor de masaj 

conform fiecărui procedeu  în parte 

Masajul pe diferite porțiuni ale corpului:  

• spate,  

• membre,  

• abdome,  

• torace,  

• scalp.  

Masajul general, extins și redus. 

• Respectarea pozitionărilor corecte.  

• Respectarea periodicității procedeelor de 

masaj și selectarea lor conform metodicii. 

Masajul de remodelare corporală: 

• anticelulitic,  

• de drenaj limfatic,  

• cu roci vulcanice,  

• vacuum,  

• cu miere,  

• cu ierburi medicinale. 

• Selectarea corectă a procedeelor  

• Respectarea periodicității segmentelor de 

masat 

• Respectarea direcțiilor mișcărilor 

 • Corespunderea referatului temei. 



 

Referat  

• Profunzimea și completitudinea dezvoltării 

temei. 

• Adecvarea la conținutul surselor primare. 

• Coerența și logica expunerii. 

• Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

• Gradul de originalitate și de noutate. 

• Nivelul de erudiție. 

• Modul de structurare a lucrării. 

• Justificarea ipotezei legate de tema 

referatului. 

• Analiza în detaliu a fiecărei surse de 

documentare. 

      La finele cursului, evaluare cunoștințelor este apreciată în cadrul examenului, care, 

prevede lucrare teoretică scrisă (test) și o lucrare practică. Competențele demonstrate de elev 

vor asigura baza teoretică și abilitățile practice în formarea profesională și caracteristicele de 

profesionalitatw creativă individuală. 

 

XI. RESURSE NECESARE PENTRU DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE STUDII 

         Pentru desfășurarea procesului de studiu eficient în formarea și dezvoltarea compe tențelor 

profesionale, elevilor li se propun săli de clasă dotate cu mobilier respectiv: Resurse didactice și 

produse, tabele, scheme, ustensile, aparate mecanice și electrice, care sunt oferite elevilor de 

către profesor, păstrate în cabinetul unde se desfășoară orele teoretice și practice. 

 

Nr 

d/o 

Denumirea sursei Locul în care poate 

fi acestea 

Numarul de 

exemplare diponibile 

1 Bancete de masaj Cabinet  6 

2 Scaun cu suport Cabinet 2 

3 Vibromasajor Cabinet 1 

4 Vacuummasajor    Cabinet 1 

 

XII. RESURSE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR 

Nr 

d/o 

Denumirea sursei Locul în care poate 

fi accesat 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1 Ulei de masaj Cabinet 6 

2 Bețe de bambus Cabinet 4 

3 Ventuze Cabinet 1 

4 Ustensile mecanica pentru masaj Cabinet 1 

5 Tabele si harti Cabinet 10 

6 Mape cu suporturi de curs Cabinet 8 

7 Albume cu poze cu ședințe de masaj Cabinet 6 

8 Trusă medicală Cabinet 1 



 

                  
XIII. RESURSE BIBLIOGRAFICE. 

 

1. Ionescu A.  „Masajul (procedee tehnice, metode, aplicații în sport.)”, București, 1994; 

2. Mîrza D. „Metode speciale de masaj”, Editura „Plumb”,  București,  1998; 

3. Kunicev  V. „Bazele masajului”, Moscova,  2010; 

4. Fokin N. ” Masajul clasic”,  Editura  Znanie, 1999; 

5. Marcu V. ” Masaj și kinrtoterapie”, București, 1983; 

6. Dragan I. ”Automasaj”,  București,  1994; 

7. Stoianovschii D.  „Masajul reflexogen”,  Editura  „Cartea Moldovenească”, Chișinău, 

1998. 

 

Chestionar pentru examen. 

1. Istoria apariției și dezvoltării masajului în diferite perioade de timp. 

2. Etimiologia cuvîntului  masaj, părintele masajului. 

3. Noțiune de masaj , definirea clasică și modernă a masajului. 

4. Clasificarea masajului după forma și tip. 

5. Clasificarea masajului dupa sisteme cu caracteristica fiecărei în parte. 

6. Bazele igieno-metodice ale masajului, amenajarea cabinetului, utilaj. 

7. Mecanismul de acțiune a masajului asupra sistemului muscular și articulațiilor. 

8. Mecanismul de acțiune a masajului asupra pielii și țesutului conjunctiv. 

9. Mecanismul de acțiune a masajului asupra sistemului nervs central. 

10. Mecanismul de acțiune a masajului asupra sistemului sanguin și limfatic. 

11. Netezire, definire, forme, procedee auxiliare. 

12. Fricționarea, definire, forme, procedee auxiliare. 

13. Deinirea procedeului de frămîntare, forme, procedee auxiliare. 

14. Definirea vibrației întrerupte, procedee auxiliare. 

15. Definirea vibrației neîntrerupte, forme, procedee auxiliare. 

16. Masajul spatelui, tehnica executării, durata ședinței poziționare. 

17. Masajulmembrelor inferioare, metode, poziționări, cosecutivitatea segmentelor de 

masat, durata ședinței. 

18. Masajul membrelor superioare, metode, poziționări, durata ședinței. 

19. Masajul la abdomen și torace, poziționare durata ședinței. 

20. Masajul scalpului, metode, direcțiile mișcărilor, durata ședinței. 

21. Masajul regiunii gulerașului, poziționări, periodicitatea segmentelor de masat, 

direcțiile meșcărilor, durata ședinței. 

22. Masajul general extins și redus, consecutivitatea segmentelor de masat durata ședinței 

23. Celulit , definire, cauzele apariției și metodele de combatere. 

24. Tehnica executării masajului anticelulitic, periodicitatea segmentelor de masat,  

durata ședinței. 

25. Masajul de drenaj limfatic, tehnica executării, poziționar , durata ședinței. 

26. Tehnica masajului cu vacuum. 

27. Masajul  cu ierburi medicinale, tehnica executării . 

28. Masajul cu roci vulcanice,  tehnica executării. 



29. Masajul cu miere, tehnica ezxecutării durata ședinței. 

30. Contraindicațiile în aplicarea masajulu, temporare și definitive. 


