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I. Preliminarii 
 

Stagiul de practică „Practica tehnologică II” reprezintă o parte componentă a procesului de studii şi este o 
etapă importantă în pregătirea  profesională  a specialiştilor în domeniul  serviciilor de frumusețe.  

În cadrul stagiului de practică, elevii aplică diverse metode/tehnici de lucru în domeniul serviciilor de 
coafare a părului.  

Desfăşurarea stagiului de practică se bazează pe competenţe specifice obţinute la următoarele discipline: 

- F.01.O.001 Anatomia şi fiziologia; 
- S.02.O.001 Norme de protecţie a utilajului; 
- F.04.O.003 Igiena şi microbiologia; 
- S.03.O.003 Tehnologia lucrărilor de frizerie I; 
- S.05.O.004 Tehnologia lucrărilor de frizerie II. 

Cunoştinţele şi abilităţile pe care trebuie să le stăpânească elevul înainte de a începe stagiul de practică 
sunt: 

- Aplicarea regulilor de menţinere a sănătăţii proprii cât și a celor din jur; 
- Tehnica securităţii şi normele sanitaro-igienice la locul de muncă; 
- Utilizarea ustensilelor şi mijloacelor cosmetice; 
- Aplicarea tehnicilor moderne de frizare a părului; 
- Promovarea   acțiunilor  sanitaro-igienice de bază, cum ar fi ordinea, curăţenia, semnalizarea  

și întreținerea generală, şi să se  asigure  continuitatea  şi controlul acestora; 
- Analizarea stării părului şi a pielii capului. 

Scopul „Practicii tehnologice II” este consolidarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice prin formarea 
unor abilități și competențe profesionale specifice ce contribuie la promovarea lucrărilor de frizare a părului în 
saloanele de frumuseţe şi frizerii, alegerea ustensilelor și mijloacelor cosmetice corespunzătoare lucrărilor efectuate. 

Pe parcursul practicii elevii și cadrul didactic vor respecta normele și regulile de securitate și sănătate în 
muncă, precum şi vor urmări informaţiile ştiinţei şi tehnicii moderne în domeniu. 

Pentru îndeplinirea „Practicii tehnologice II” sunt rezervate 60 ore în semestrul VI, toate având caracter 
practic. Promovarea practicii la anul III de studii, permite elevilor racordarea rapidă la specialitatea aleasă şi dezvoltă 
capacitatea lor de a sintetiza  cunoştinţele de specialitate, înzestrându-i cu un aspect teoretico-practic şi un set de 
competenţe, valori şi atitudini care sunt menite să  asigure o integrare profesională optimă. 

Finalitatea stagiului  de practică reprezintă prezentarea portofoliului cu rapoarte susţinute a lucrărilor 
îndeplinite. 

Deprinderile, abilităţile acumulate vor permite elevilor să fie siguri şi creativi la locurile de muncă 
corespunzătoare funcţiilor de frizer. 

 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Curriculumul „Practicii tehnologice II” urmăreşte formarea capacităţilor de acumulare a cunoştinţelor prin 
învăţarea şi aplicarea acestora în activităţile practice conform cerinţelor calificării profesionale. Totodată, se dezvoltă 
şi capacitatea elevului de a-şi modifica potenţialul, de a comunica şi a conlucra în grup.  

În timpul promovării „Practicii tehnologice II”, elevii dobândesc cunoştinţe practice necesare, îşi dezvoltă 
competenţele existente, acestea, contribuind la formarea profesională, le oferă soluţii noi şi eficiente pentru 
îndeplinirea lucrărilor estetice în domeniul coafării. Curriculumul respectiv reprezintă o bună călăuză prin aspectele 
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economiei de piaţă, urmând să fie utilizat ca instrument de lucru pentru specialiştii care vor activa în unităţile se 
ocupă cu estetica corpului uman. 

În vederea dezvoltării carierei profesionale se pune accent pe formarea unei baze informaţionale a elevului 
care include competenţele de informare, de luare a deciziilor, rezolvare a problemelor, de autoevaluare a 
potenţialului individual. Acest factor formează o bază în vederea studierii unităţilor de curs prevăzute în planul de 
învăţământ: „Practica ce anticipează proba de absolvire”. 

 

III. Competențele profesionale specifice stagiului de practică 
 

1. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă; 

2. Întreţinerea ustensilelor şi mijloacelor cosmetice; 

3. Utilizarea ustensilelor şi mijloacelor cosmetice corespunzătoare lucrărilor de coafare şi frizare a părului; 

4. Aplicarea metodelor moderne de realizare a frizurilor. 

 

IV. Administrarea stagiului de practică 
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

Activităţi/Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de evaluare 
Durata de 

realizare 

1. Frizuri de dame. 

A1. Caracteristica de 
calificare la îndeplinirea 
lucrărilor de frizare  a 
părului. 

S1. Asigurarea securităţii 
personale şi a clientului 

S2. Specificarea normelor 
de securitate la 
exploatarea 
instrumentelor şi 
utilajelor electrice 

S3. Pregătirea materialelor, 
instrumentelor, 
produselor cosmetice şi 
mijloacelor de 
dezinfectare 

S4. Dezinfectarea 
instrumentelor 

S5. Analizarea normelor 
sanitaro-igienice la 
îngrijirea igienică al 
părului şi a pielii capului  

S6. Identificarea tipurilor de 
păr natural 

S7. Distingerea problemelor 
părului şi ale pielii 
capului 

Pregătirea maistrului 
 
Dezinfectarea  

instrumentelor 
 
Pregătirea locului 

de muncă 
 
Completarea 

portofoliului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corectitudinea pregătirii 
locului de muncă pentru 
realizarea procedurilor igienice 
al părului şi a pielii capului 
Corectitudinea pregătirii 
locului de muncă pentru 
realizarea lucrărilor de frizare 
a părului  
Calitatea dezinfectării 
instrumentelor şi a 
materialelor 
Verificarea completitudinii 
setului de instrumente, 
materiale şi mijloace 
cosmetice 
Verificarea funcţionării 
utilajului şi aparatelor electrice 
 
 

1 ore 

A2. Frizuri masive 

S1. Asigurarea securităţii 

personale şi a clientului 

S2. Consilierea clientului 

S3. Draparea clientului 

S4. Diagnosticarea părului şi 

a pielii capului a 

clientului 

S5. Spălarea părului şi a 

pielii capului 

S6. Zonarea părului 

S7. Îndeplinirea frizurii 

S8. Aranjarea frizurii 

 

 

 

Frizura masivă 

 

Completarea 
portofoliului 

Calitatea dezinfectării 
instrumentelor şi a 
materialelor 
Corectitudinea pregătirii 
locului de muncă  
Verificarea completitudinii 
setului de instrumente şi 
materiale 
Verificarea nivelului de 
asigurare a securităţii 
personale şi a clientului 
Calitatea diagnosticării părului 
şi a pielii capului a clientului 
Calitatea îndeplinirii procedurii 
de spălare a părului şi a pielii 
capului a clientului  
Calitatea îndeplinirii a frizurii 

Calitatea aranjării frizurii  

Corectitudinea dereticării 
locului de muncă 

5 ore 

A3. Frizuri gradate 

S1. Asigurarea securităţii 

Frizura gradată 

 

Calitatea dezinfectării 
instrumentelor şi a 

6 ore 
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Activităţi/Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de evaluare 
Durata de 

realizare 

personale şi a clientului 

S2. Consilierea clientului 

S3. Draparea clientului 

S4. Diagnosticarea părului şi 

a pielii capului a 

clientului 

S5. Spălarea părului şi a 

pielii capului 

S6. Zonarea părului 

S7. Îndeplinirea frizurii 

S8. Aranjarea frizurii 

 

Completarea 

portofoliului 

materialelor 
Corectitudinea pregătirii 
locului de muncă  
Verificarea completitudinii 
setului de instrumente şi 
materiale 
Verificarea nivelului de 
asigurare a securităţii 
personale şi a clientului 
Calitatea diagnosticării părului 
şi a pielii capului a clientului 
Calitatea îndeplinirii procedurii 
de spălare a părului şi a pielii 
capului a clientului  
Calitatea îndeplinirii a frizurii 

Calitatea aranjării frizurii  

Corectitudinea dereticării 

locului de muncă 

A4. Frizuri progresive 

S1. Asigurarea securităţii 

personale şi a clientului 

S2. Consilierea clientului 

S3. Draparea clientului 

S4. Diagnosticarea părului şi 

a pielii capului a 

clientului 

S5. Spălarea părului şi a 

pielii capului 

S6. Zonarea părului 

S7. Îndeplinirea frizurii 

S8. Aranjarea frizurii 

 

Frizura progresivă 

 

Completarea 

portofoliului 

Calitatea dezinfectării 
instrumentelor şi a 
materialelor 
Corectitudinea pregătirii 
locului de muncă  
Verificarea completitudinii 
setului de instrumente şi 
materiale 
Verificarea nivelului de 
asigurare a securităţii 
personale şi a clientului 
Calitatea diagnosticării părului 
şi a pielii capului a clientului 
Calitatea îndeplinirii procedurii 
de spălare a părului şi a pielii 
capului a clientului  
Calitatea îndeplinirii a frizurii 

Calitatea aranjării frizurii  

Corectitudinea dereticării 

locului de muncă 

6 ore 



8 / 13 

Activităţi/Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de evaluare 
Durata de 

realizare 

5. Frizura uniforme 

S1. Asigurarea securităţii 

personale şi a clientului 

S2. Consilierea clientului 

S3. Draparea clientului 

S4. Diagnosticarea părului şi 

a pielii capului a 

clientului 

S5. Spălarea părului şi a 

pielii capului 

S6. Zonarea părului 

S7. Îndeplinirea frizurii 

S8. Aranjarea frizurii 

 

Frizura uniformă 

 

Completarea 

portofoliului 

Calitatea dezinfectării 
instrumentelor şi a 
materialelor 
Corectitudinea pregătirii 
locului de muncă  
 
Verificarea completitudinii 
setului de instrumente şi 
materiale 
Verificarea nivelului de 
asigurare a securităţii 
personale şi a clientului 
Calitatea diagnosticării părului 
şi a pielii capului a clientului 
Calitatea îndeplinirii procedurii 
de spălare a părului şi a pielii 
capului a clientului  
Calitatea îndeplinirii frizurii 

Calitatea aranjării frizurii  

Corectitudinea dereticării 

locului de muncă 

6 ore 

6. Îndeplinirea frizurilor 

combinate 

S1. Asigurarea securităţii 

personale şi a clientului 

S2. Consilierea clientului 

S3. Draparea clientului 

S4. Diagnosticarea părului şi 

a pielii capului a 

clientului 

S5. Spălarea părului şi a 

pielii capului 

S6. Zonarea părului 

S7. Îndeplinirea frizurii 

S8. Aranjarea frizurii 

 

 

 

 

Frizura combinată 

 

Completarea 

portofoliului 

Calitatea dezinfectării 
instrumentelor şi a 
materialelor 
Corectitudinea pregătirii 
locului de muncă  
Verificarea completitudinii 
setului de instrumente şi 
materiale 
Verificarea nivelului de 
asigurare a securităţii 
personale şi a clientului 
Calitatea diagnosticării părului 
şi a pielii capului a clientului 
Calitatea îndeplinirii procedurii 
de spălare a părului şi a pielii 
capului a clientului  
Calitatea îndeplinirii frizurii 

Calitatea aranjării frizurii  

Corectitudinea dereticării 

locului de muncă 

6 ore 

2. Frizuri bărbăteşti. 

A7. Îndeplinirea frizurilor 

bărbăteşti realizate cu 

foarfeca de frizat 

S1. Asigurarea securităţii 

personale şi a clientului 

S2. Consilierea clientului 

S3. Draparea clientului 

S4. Diagnosticarea părului şi 

Frizura 

bărbătească 

 

Completarea 

portofoliului 

Calitatea dezinfectării 
instrumentelor şi a 
materialelor 
Corectitudinea pregătirii 
locului de muncă  
Verificarea completitudinii 
setului de instrumente şi 
materiale 
Verificarea nivelului de 
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Activităţi/Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de evaluare 
Durata de 

realizare 

a pielii capului a 

clientului 

S5. Spălarea părului şi a 

pielii capului 

S6. Zonarea părului 

S7. Îndeplinirea frizurii 

bărbăteşti 

S8. Aranjarea frizurii 

 

asigurare a securităţii 
personale şi a clientului 
Calitatea diagnosticării părului 
şi a pielii capului a clientului 
Calitatea îndeplinirii procedurii 
de spălare a părului şi a pielii 
capului a clientului  
Calitatea îndeplinirii frizurii 

Calitatea aranjării frizurii  

Corectitudinea dereticării 

locului de muncă 

 

 

 

6 ore 

A8.Îndeplinirea frizurilor 

bărbăteşti realizate cu 

maşina electrică de 

tuns 

S1. Asigurarea securităţii 

personale şi a clientului 

S2. Consilierea clientului 

S3. Draparea clientului 

S4. Diagnosticarea părului şi 

a pielii capului a 

clientului 

S5. Spălarea părului şi a 

pielii capului 

S6. Zonarea părului 

S7. Îndeplinirea frizurii 

bărbăteşti 

S8. Aranjarea frizurii 

 

Frizura 

bărbătească 

 

Completarea 

portofoliului  

Calitatea dezinfectării 
instrumentelor şi a 
materialelor 
Corectitudinea pregătirii 
locului de muncă  
Verificarea completitudinii 
setului de instrumente şi 
materiale 
Verificarea nivelului de 
asigurare a securităţii 
personale şi a clientului 
Calitatea diagnosticării părului 
şi a pielii capului a clientului 
Calitatea îndeplinirii procedurii 
de spălare a părului şi a pielii 
capului a clientului  
Calitatea îndeplinirii frizurii 

Calitatea aranjării frizurii  

Corectitudinea dereticării 

locului de muncă 

6 ore 

A9. Îndeplinirea frizurilor 

bărbăteşti realizate cu 

foarfeca de frizat şi 

maşina electrică de 

tuns  

S1. Asigurarea securităţii 

personale şi a clientului 

S2. Consilierea clientului 

S3. Draparea clientului 

S4. Diagnosticarea părului şi 

a pielii capului a 

clientului 

S5. Spălarea părului şi a 

pielii capului 

S6. Zonarea părului 

S7. Îndeplinirea frizurii 

bărbăteşti 

Frizura 

bărbătească 

 

Completa

rea 

portofoliu

lui 

Calitatea dezinfectării 
instrumentelor şi a 
materialelor 
Corectitudinea pregătirii 
locului de muncă  
Verificarea completitudinii 
setului de instrumente şi 
materiale 
Verificarea nivelului de 
asigurare a securităţii 
personale şi a clientului 
Calitatea diagnosticării părului 
şi a pielii capului a clientului 
Calitatea îndeplinirii procedurii 
de spălare a părului şi a pielii 
capului a clientului  
Calitatea îndeplinirii a frizurii 

Calitatea aranjării frizurii  

Corectitudinea dereticării 

locului de muncă 

6 ore 
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Activităţi/Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de evaluare 
Durata de 

realizare 

S8. Aranjarea frizurii 

A10. Îndeplinirea frizurii 

bărbăteşti 

contemporane 

S1. Asigurarea securităţii 

personale şi a clientului 

S2. Consilierea clientului 

S3. Draparea clientului 

S4. Diagnosticarea părului şi 

a pielii capului a 

clientului 

S5. Spălarea părului şi a 

pielii capului 

S6. Zonarea părului 

S7. Îndeplinirea frizurii 

bărbăteşti 

contemporane 

S8. Aranjarea frizurii 

Frizura 

bărbătească 

 

Completarea 

portofoliului 

Calitatea dezinfectării 
instrumentelor şi a 
materialelor 
Corectitudinea pregătirii 
locului de muncă  
Verificarea completitudinii 
setului de instrumente şi 
materiale 
Verificarea nivelului de 
asigurare a securităţii 
personale şi a clientului 
Calitatea diagnosticării părului 
şi a pielii capului a clientului 
Calitatea îndeplinirii procedurii 
de spălare a părului şi a pielii 
capului a clientului  
Calitatea îndeplinirii frizurii 

Calitatea aranjării frizurii  

Corectitudinea dereticării 

locului de muncă 

6 ore 

A11. Prezentarea 

portofoliului 

S1. Prezentarea raportului 

S2. Prezentarea modelului 

Demonstrarea 

modelului 

 

Susţinerea 

raportului 

Aprecierea calităţii modelului 

de frizură de dame 

Aprecierea calităţii modelului 

de frizură bărbătească  

Aprecierea nivelului  de 

completare a portofoliului 

6 ore 

Total 60 ore 

 

 

VI. Sugestii metodologice 

             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.   

Profesorul va utiliza următoarele metode :  

1. Demonstrare practică;  
2. Explicare;  
3. Observare;  
4. Problematizare;  
5. Conversaţie;  
6. Cercetare;   
7. Studiul de caz; 
8. Modelare; 
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9. Instructaj; 
10. Tehnici video; 
11. Învăţare pe mostre; 
12. Activitate creativă; 
13. Portofoliu.  

Formele de organizare a activităţii  elevilor se stabilesc după necesităţi şi în funcţie de etapa procesului de dezvoltare 
a competenţelor specifice  stagiului  de practică şi ele sunt următoarele:  

1. Individual; 
2. Frontal. 
Cadrul didactic va stabili coerența între competențele specifice disciplinei, conținuturi, activități de învățare, resurse, 
mijloace şi tehnici de evaluare.  

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 
 

Evaluarea pune în evidentă măsura în care se formează competențele profesionale specifice stagiului de practică.  

Evaluarea iniţială reprezintă evaluarea competenţelor specifice dezvoltate în cadrul  unităţii de curs „Tehnologia 
lucrărilor de frizerie II”. Modalitatea  de evaluare se realizează prin comunicare. 

De asemenea, se va aplica evaluarea formativă, care se va desfășura pe tot parcursul promovării practicii. Se va 
evalua calitatea serviciilor acordate de către elevi, prin următoarele  metode: observarea sistematică a 
comportamentului elevilor; progresul personal; autoevaluarea; completarea portofoliul elevului.  

Evaluarea sumativă a competenţelor profesionale şi specifice dezvoltate în cadrul stagiului de practică „Practica 
tehnologică II” se  realizează prin demonstrare practică, prezentarea portofoliilor şi susţinerea rapoartelor.  

Produsele elaborate în cadrul practicii 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 stagiului de practică.  

Criteriile de evaluare a produselor elaborate în cadrul practicii de iniţiere 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. 
Frizura de dame masivă 

 Calitatea serviciului; 

 Promptitudinea serviciului; 

 Gradul de satisfacţie a clientului; 

 Respectarea codului deontologic; 

 Productivitatea. 

2. Frizura de dame gradată  Calitatea serviciului; 

 Promptitudinea serviciului; 

 Gradul de satisfacţie a clientului; 

 Respectarea codului deontologic; 

 Productivitatea. 

3. Frizura de dame uniformă  Calitatea serviciului; 

 Promptitudinea serviciului; 

 Gradul de satisfacţie a clientului; 

 Respectarea codului deontologic; 

 Productivitatea. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

4. 
Frizura de dame combinată 

 Calitatea serviciului; 

 Promptitudinea serviciului; 

 Gradul de satisfacţie a clientului; 

 Respectarea codului deontologic; 

 Productivitatea. 

5. 
Frizura de dame progresivă 

 Calitatea serviciului; 

 Promptitudinea serviciului; 

 Gradul de satisfacţie a clientului; 

 Respectarea codului deontologic; 

 Productivitatea. 

6. 
Frizura bărbătească realizată cu 
foarfeca de frizat 

 Calitatea serviciului; 

 Promptitudinea serviciului; 

 Gradul de satisfacţie a clientului; 

 Respectarea codului deontologic; 

 Productivitatea. 

7. 
Frizura bărbătească realizată cu 
maşina electrică de tuns  

 Calitatea serviciului; 

 Promptitudinea serviciului; 

 Gradul de satisfacţie a clientului; 

 Respectarea codului deontologic; 

 Productivitatea. 

8. 
Frizura bărbătească realizată cu 
foarfeca de frizat şi maşina 
electrică de tuns 

 Calitatea serviciului; 

 Promptitudinea serviciului; 

 Gradul de satisfacţie a clientului; 

 Respectarea codului deontologic; 

 Productivitatea. 

9. 
Frizura contemporană 
bărbătească  

 Calitatea serviciului; 

 Promptitudinea serviciului; 

 Gradul de satisfacţie a clientului; 

 Respectarea codului deontologic; 

 Productivitatea. 

10. 
Portofoliul 

 Corespunderea termenilor de referinţă; 

 Corespunderea sarcinilor; 

 Fundamentarea deciziilor; 

 Ţinuta lingvistică; 

 Ţinuta grafică; 

 Respectarea termenilor de elaborare; 

 Productivitatea. 

VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Practica tehnologică II la specialitatea 101210 „Frizerie şi cosmetică” va fi promovată în cadrul „Atelierului de 

frizerie” al Colegiului de Industrie Uşoară, Bălţi. 

Lista orientativă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfăşura practica: 

Nr. 
crt. 

Locul de muncă/postul cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului 

1. Atelierul de frizerie Mese; scaune; fotolii; oglinzi; chiuvetă; prosoape; sterilizator;  
boiler. 
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IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1. 
Frizer. Suport didactic, Gheorghe Rudic, Chișinău, Prut 
Internaţional 2007, ISBN 978-9975-69-907-5 

Bibliotecă 3 

2. 
Curs practic de cosmetică, Maria Ştefan, Bucureşti , Didactică şi 
Pedagogică 2011, ISBN 978-973-30-3053-9 

Biblioteca 1 

3. 
Cosmetician. Suport didactic, Gheorghe Rudic, Chişinău, Prut 
Internaţional 2007, ISBN 978-9975-69-905-1 

Biblioteca 1 

4. 
Парикмахерское дело, А. В. Константинов. Москва, Высшая 
школа 1987, ББК 38.93, К 65 

Bibliotecă 3 

5. Санитария и гигиена, А. Л. Кац. Bibliotecă 1 

6. www.valmy.go.ro Internet  

7. http://www.one.ro Internet  

8. http://www.andreearaicu.ro Internet  

9. http://www.beautyrevealed.ro Internet  

10. http://www.divahair.ro Internet  

11. http://romania.haironline.eu/ Internet  

12. http://ecalificat.ro/ Internet  

13. http://www.syoss.ro/ Internet  

14. http://www.slideshare.net/ Internet  

15. ru.scribd.com/doc/45131653/Manual-Coafura Internet  

 

 


