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I. Preliminarii 
 

Stagiul de practică ce anticipează probele de absolvire  este parte componentă a stagiilor practice 
obligatorii de specialitate a programului de formare profesională, orientată spre obţinerea competenţelor generale. 

Acest curs practic constituie elementul strict necesar în procesul de pregătire a specialistului în domeniul 
“Frizerie şi cosmetică” cu studii profesionale postsecundare și are drept scop fixarea abilităţilor profesionale, 
integrate în competenţe, care permit abordarea ştiinţifico-practică a domeniului respectiv, înţelegerea şi crearea de 
cunoştinţe, precum şi creşterea gradului de adaptare la piaţa forţei de muncă. Evaluarea competenţelor profesionale 
ale elevilor specialităţii Frizerie şi cosmetică se realizează prin susţinerea examenului complex la specialitate. 

Durata stagiului practic constituie 210 de ore (7 săptămâni) şi se desfășoară în perioadă ianuari-iunie a 
ultimului an de studiu . 

 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Evaluarea finală trebuie să reflecte nivelul competenţelor profesionale formate în aspectul trideminsional 
(cunoştinţe, abilităţi şi atitudini) prin posibilitatea de rezolvare funcţională, decorativ-artistică, tehnică, tehnologică și 
ştiinţifică a sarcinilor din domeniul Frizerie şi cosmetică.  

Sarcinile de bază ale stagiului practic ce anticipează probele de absolvire sunt: 

 - stabilirea şi aprecierea corectă a metodelor de îndeplinire a sarcinilor profesionale;  

- selectarea şi analiza surselor de informaţie privind problema sau tipurile de probleme; 

- rezolvarea sarcinii propuse din punct de vedere creativ, tehnic, organizatoric, economic, etc.  

- ilustrarea soluţiilor creative ; 

 - argumentarea soluţiilor şi deciziilor adoptate;  

- dezvoltarea competenţelor lucrului individual, utilizând diferite metode de cercetare la soluţionarea 
problemelor profesionale;  

- demonstrarea în mod convingător a capacităţilor de prezentare publică a rezultatelor şi soluţiilor obţinute 
în rezultatul promovării practice;  

- determinarea nivelului de pregătire a elevilor pentru susţinerea probelor de evaluare finale și pentru 
activitatea profesională în condiţiile cerinţelor societăţii şi a pieţei muncii. 

 

III. Competențele profesionale specifice stagiului de practică 
 

CS1. Soluţionarea problemelor de specialitate prin integrarea cunoştinţelor  interdisciplinare; 

CS2. Utilizarea limbajului verbal specific specialităţii în comunicarea profesională, precum şi diverselor 
tehnici  şi mijloace artistice, utilizarea softurilor de specialitate; 

CS3. Aplicarea metodelor moderne de realizare a lucrărilor de manichiură şi pedichiură; 

CS4. Aplicarea procesului tehnologic de alungire a unghiilor; 
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CS5. Aplicarea metodelor moderne de realizare a lucrărilor de make-up; 

CS6. Aplicarea metodelor moderne de coafare a părului; 

CS7. Aplicarea metodelor moderne de realizare a frizurilor; 

CS8. Aplicarea metodelor moderne de vopsire a părului; 

CS9. Aplicarea metodelor moderne de modelare a coafurilor; 

CS10. Aplicarea metodelor moderne în proceduri de îngrijire cosmetică. 

 

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 

AS1. Modelarea unghiilor 
- Modelarea igienică a 

manichiurii ; 
- Modelarea unghiilor pe 

bază de gel; 
- Realizarea designului 

unghiilor. 

Unghia modelată 
 
Completarea 

portofoliului 

  

Prezentarea modelelor 

30 ore 

AS2. Realizarea lucrărilor 

de coafare a părului 

- Vopsirea părului; 

- Frizarea părului; 

- Coafarea părului; 

- Frizuri bărbăteşti. 

Părul vopsit 

Frizuri de dame 

Frizuri bărbăteşti 

Completarea 

portofoliului 

 

 
Prezentarea modelelor 

 

 
30 ore 

AS3. Modelarea coafurilor 
- Modelarea coafurilor de 
seară; 
 - Modelarea coafurilor de 
mireasă; 
- Modelarea coafurilor de 

Coafura  

 

Completarea 

portofoliului 

 

Prezentarea modelelor 

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

realizare 

fantezie. 
 

AS4. Lucrări de make-up 

- Machiaj de seară; 

- Machiaj de mireasă; 

- Machiaj de fantezie. 

 

Make-up 

 

Completarea 
portofoliului 

 
Prezentarea modelelor 

30 ore 

AS5. Lucrări de epilare 

- Epilarea facială; 

- Epilarea corporală. 

 

Epilarea  

 

Completarea 

portofoliului 

 

Prezentarea modelelor 
30 ore 

AS6. AS7. Proceduri  

cosmetice 

- Realizarea tratamentelor 

cosmetice pe bază de 

produs; 

- Realizarea tratamentelor 

cosmetice pe bază de 

aparataj; 

- Masaj corporal ; 

- Masaj facial. 

Tratament 

cosmetic 

 

Completarea 

portofoliului 

 
Prezentarea modelelor 

60 ore 

Total 210 ore 

 

 

VI. Sugestii metodologice 

Stagiul practic ce anticipează probele de absolvire reprezintă o perioadă cu durata de 7 săptămâni în care elevul 
urmează să elaboreze, să ilustreze și să susţină raportul. 
  
Pentru realizarea şi prezentarea portofoliului de practică ce anticipează proba de absolvire, elevii vor utiliza 
următoarele metode: 

1. Cercetarea;  
2. Analiza; 
3. Documentarea; 
4. Luarea deciziilor; 
5. Modelarea; 
6. Detalierea proceselor tehnologice; 
7. Vizualizarea grafică; 
8. Argumentarea deciziilor și formularea concluziilor; 
9. Explicaţia; 
10. Demonstraţia; 
11. Studiu de caz; 
12. Cercetări bibliografice; 
13. Portofoliu. 

 
Forma evaluării competenţilor profesionale formate la specialitatea frizerie şi cosmetică prin portofoliu 

reprezintă următoarele avantaje: o responsabilitate mai mare pentru propriul proces de învăţare, posibilităţi de 
dezvoltare a unor abilităţi complexe, precum capacităţi cognitive de nivel superior, rezolvarea problemelor, 
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colaborarea şi comunicarea, de la memorare şi repetare la descoperire, integrare şi prezentare; de la cunoştinţe la 
fapte, termeni şi conţinuturi care servesc la înţelegerea proceselor; de la teorie la aplicarea teoriei; de la dependenţa 
de profesor la puterea de a lua decizii. 

 
Forme de colaborare : Individuală, în perechi, în grup. 
 

VI. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 
 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, având rolul de diagnosticare, 
reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Evaluarea elevilor la stagiul practic ce anticipează 
probele de absolvire  este centrată la evaluarea competenţelor profesionale formate la diferite etape a studiului . 

Pentru organizarea eficientă şi monitorizarea procesului de proiectare se recomandă săptămânal verificarea 
și evaluarea volumelor de lucru îndeplinite ( evaluări formative), din care minim 3 vor fi apreciate cu nota. Volumele 
de lucru realizate vor fi apreciate calitativ şi cantitativ. 

 

Criteriile de evaluare a produselor elaborate  

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. 
Unghia modelată 

 Calitatea serviciului 

 Promptitudinea serviciului 

 Gradul de satisfacţie a clientului 

 Respectarea codului deontologic 

 Productivitatea  

2. Părul vopsit  Calitatea serviciului 

 Promptitudinea serviciului 

 Gradul de satisfacere a clientului 

 Respectarea codului deontologic 

 Productivitatea  

3. Frizuri de dame  Calitatea serviciului 

 Promptitudinea serviciului 

 Gradul de satisfacere a clientului 

 Respectarea codului deontologic 

 Productivitatea 

4. 
Frizuri bărbăteşti  

 Calitatea serviciului 

 Promptitudinea serviciului 

 Gradul de satisfacere a clientului 

 Respectarea codului deontologic 

 Productivitatea 

5. 
Coafura  

 Calitatea serviciului 

 Promptitudinea serviciului 

 Gradul de satisfacere a clientului 

 Respectarea codului deontologic 

 Productivitatea 

6. 
Make-up 

 Calitatea serviciului 

 Promptitudinea serviciului 

 Gradul de satisfacere a clientului 

 Respectarea codului deontologic 

 Productivitatea 
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7. 
Epilarea  

 Calitatea serviciului 

 Promptitudinea serviciului 

 Gradul de satisfacere a clientului 

 Respectarea codului deontologic 

 Productivitatea 

9. 
Tratament cosmetic  

 Calitatea serviciului 

 Promptitudinea serviciului 

 Gradul de satisfacere a clientului 

 Respectarea codului deontologic 

 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; 
fotolii cosmetologice, pat pentru masaj; boiler. 

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. 
INTRODUCERE LA CURSUL DE COSMETOLOGIE MODERNĂ. G. 
JUNGHIETU. Chişinău 2015, ISBN 978-9975-124-72-0 

Bibliotecă 1 

7. 
Cosmetica şi Machiajul Profesional. Didiu Amalia Nicoleta. 
Bucuresti, Editura Ametist 2011, ISBN  978-973-8080-29-4 

Profesor  1 

8. 
Cosmetician. Suport didactic. Gheorghe Rudic. Chişinău, Prut 
Internaţional 2007, ISBN 978-9975-69-905-1 

Bibliotecă  3 
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

9. Косметология. Л.А. Хеджази. Москва,  «ИНТЕГРЭ» 2005 г Profesor 1 

10. 
Косметология. Ю. Ю. Дрибноход. Ростов-на-Дону, «ФЕНИКС» 
2012, ISBN 978-5-222-18218-5 

Profesor  1 

11. 

Masoterapie – masaj şi tehnici complementare. Ioan Dan 
Aurelian Nemeş. Orizonturi universitare Timişoara 1999, ISBN 
973-8109-79-5 

Profesor  1 

12. 

Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная физкультура, 
массаж. Быковская Татьяна Юрьевна, Семененко Любовь 
Андреевна,Козлова Людмила Валентиновна.  «ФЕНИКС» 
2010г, ISBN: 978-5-222-16926-1 

Profesor  1 

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

14. http://ecalificat.ro/ Internet  

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

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

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

18. 
http://euromedicalserv.ro/cosmetica-corporala/tratamente-
masti-si-masaje-faciale 

Internet  

19. http://pasagera.ro/tratamente-faciale-pro-si-contra.html Internet  

20. http://yanno.ro/ventuze-masaj/ Internet   

21. 
http://www.medicinaestetica-corporala-faciala.ro/spa-
descriere/masaj-anticelulitic/ 

Internet  

22. https://www.slideshare.net/fagarasanuandreea/32188928 carte 

masaj 

Internet 
 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/82058/
http://www.labirint.ru/authors/82060/
http://www.labirint.ru/authors/82060/
http://pasagera.ro/tratamente-faciale-pro-si-contra.html

