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PROGRAMA ANALITICĂ 

Practica de specialitate 

anul I Cosmetică Medicală. Tehnologia Produsului Cosmetic 

An universitar......................... 
 

OBIECTIVE 

 Cunoașterea modului de organizare a unității cu profil cosmetic, familiarizarea cu specificul 

activității și cunoașterea legislației în vigoare în domeniul cosmetic. Asimilarea aspectelor practice 

referitoare la asigurarea normelor de igienă în cabinetul cosmetic. Acumularea abilităților practice pentru 

alegerea şi utilizarea tehnicilor de comunicare corespunzătoare, în funcţie de situaţie. Dobândirea 

noţiunilor privind formularea produselor cosmetice. 
 

3 săptămâni – 30 de ore/săptămână 

TEMA 
SUBTEMA 

Nr. TITLU 

I. DESCRIEREA LOCULUI 

DE MUNCĂ 

1 Amplasare 

2 Plan schematic 

3 Destinația fiecărui spațiu 

4 
Mobilier specific, aparatură și modul de păstrare a ustensilelor și 

produselor cosmetice 

II. ASIGURAREA 

NORMELOR DE IGIENĂ 

1 
Efectuarea procedurilor pentru pregătirea și realizarea activităților 

cosmetice, cu respectarea recomandărilor profilactice adecvate 

2 Monitorizarea caracteristicilor igienico-sanitare din cabinetul cosmetic 

III. UTILIZAREA 

TEHNICILOR DE 

COMUNICARE 

1 
Folosirea tehnicilor elementare de comunicare verbale şi non-verbale (ex. 

chestionarea, ascultarea activă, empatia, feedback-ul, tonalitatea vocii etc.) 

2 
Abordarea diverselor tipologii umane în comunicarea interpersonală şi 

depăşirea barierelor de comunicare 

3 
Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a organismului prin formarea 
unui stil de viaţă sănătos 

IV. DIFERENȚIEREA ȘI 

CUNOAȘTEREA 

MATERIILOR PRIME 

PENTRU 

INGREDIENTELE 

COSMETICE 

1 
Substanțe anorganice (cel puțin 10): proprietăți fizico-chimice, utilizări 

cosmetice și forme de prezentare a produselor în care ele sunt prezente 

2 
Substanțe organice (cel puțin 10): proprietăți fizico-chimice, utilizări 

cosmetice și forme de prezentare a produselor în care ele sunt prezente 

3 

Produse de origine vegetală (cel puțin 10):  recunoașterea denumirilor 

științifice și populare ale plantei din care provin; cunoașterea organului 

vegetativ al plantei care se utilizează 

V. CUNOAȘTEREA 

LEGISLAȚIEI ÎN 

DOMENIU 

1 Norme legislative privind organizarea și activitățile din cabinetul cosmetic 

2 Norme legislative privind produsul cosmetic 

3 Utilizarea terminologiei de specialitate 
 

 Întreaga activitate desfășurată în cabinetul cosmetic se va consemna zilnic în caietul de practică, respectând 

cerințele din programa analitică. 


