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I. Preliminarii 
 

Modulul „Norme de protecţie a utilajului” este o componentă  de specialitate, şi contribuie la formarea 

capacităților şi  deprinderilor elevilor specialității 101210 „Frizerie şi cosmetică” de a identifica şi  respecta normele 

de protecţie a utilajului şi regulile  de securitate a muncii în dependenţă de serviciile prestate în cadrul saloanelor de 

frumuseţe.  

Studierea unităţii de curs are ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea accidentelor 

de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, iar toţi cei ce execută, organizează, controlează şi conduc procesele de 

muncă au obligaţia potrivit regulilor de securitate şi sănătate în muncă să urmărească ameliorarea permanentă a 

condiţiilor de activitate. 

În activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale un rol important îi 

revine activităţii de instruire  a tuturor  participanţilor la procesul de prestare a serviciilor în saloanele de frumuseţe. 

Prezentul curriculum a fost conceput, fiind axat pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers  de 

complexitate: cunoaştere, aplicare şi integrare. De asemenea scopul a fost să conţină cât mai multe şi utile 

informaţii, necesare elevilor de la specialitatea 101210 „Frizerie şi cosmetică” În obţinerea cunoştinţelor profunde în 

domeniul protecţiei utilajului şi formării deprinderilor în scopul utilizării lor în practică. 

Modulul „Norme de protecţie a utilajului" face parte din componenta de specialitate  care este studiată  de 

către elevii specialităţii 101210 „Frizerie şi cosmetică” în anul I de studii, semestrul II.  Conform planului de 

învățământ pentru modulul dat sunt alocate 60 de ore, acumulându-se 2 credite şi se finalizează cu examen. 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 
 

Pentru formarea viitorilor tehnicieni cosmetică şi frizerie cu privire la  securitatea şi sănătatea la locul de 

muncă este necesar ca fiecare să posede cunoștințe profunde vizând normele de protecţie a utilajului.  Obiectivul 

fundamental al studierii unităţii de curs este axat pe însuşirea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor practice în 

domeniul protecţiei muncii, necesare elevilor pentru activitate ca viitori specialişti. 

Utilitatea unităţii de curs constă în  cunoaşterea specificului activităţii profesionale, a factorilor de risc  

principali de accidentare în muncă, de îmbolnăvire profesională, precum şi a măsurilor generale de protecţie a 

muncii. 

Viitorii specialiști de la specialitatea 101210 „Frizerie şi cosmetică”  sunt obligaţi să fie pregătiți pentru 

anticipa riscurile nerespectării normelor de protecţie la folosirea diverselor instrumente şi utilaje  în domeniul 

activităţii sale. 

În urma studierii unităţii de curs elevul va fi capabil să organizeze locul de muncă, să determină metodele şi 

mijloacele de realizarea  diferitor tipuri de servicii, să cunoască reguli de exploatare a utilajului şi norme de 

întreţinere şi păstrare a utilajului, tehnica securităţii muncii. 

III. Competențele profesionale specifice modulului 

                        Competenţe profesionale specifice modulului ,, Norme de protecţie a utilajului” : 

CS1. Estimarea principiilor specifice normelor de  protecţie a muncii 

CS2. Distingerea factorilor de risc posibili în procesul de prestare a diverselor tipuri de servicii. 
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CS3. Soluţionarea problemelor generate de utilizarea diverselor instrumente şi utilaje. 

CS4. Respectarea igienei personale şi a tehnicii de securitate. 

 

IV. Administrarea modulului 
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e Denumirea modulului 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual  
Prelegeri 

Practică/ 
Laborator 

Norme de protecţie a 
utilajului 

II 60 16 14 30 examen 2 

 

V. Unitățile de învățare 
 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

1. Generalităţi privind protecţia muncii, securitatea şi sănătatea în muncă 

UC1. Identificarea şi specificarea 
normelor generale de protecţie  a 
muncii şi a cerinţelor sanitaro – 
igienice în saloanele de frumuseţe. 

 

1.1 Noţiuni generale despre 
protecţia muncii. 

Norme specifice de securitate a 
muncii. 

Principiile cu privire la securitatea şi 
sănătatea în muncă. 

1.2 Reguli generale privind 
sănătatea şi securitatea în muncă a 
salariaţilor 

Norme şi normative de protecţie a 
muncii 

Cerinţe către salariaţi cu privire la 
securitatea şi sănătatea în muncă. 

1.3 Normele sanitaro - igienice în 
saloanele de frizerie. 

Verificarea şi pregătirea locului de 
muncă corespunzător normelor de 
protecţie. 

Aplicarea metodelor de organizare 
corectă a locului de muncă. 

A1. Aplicarea   normelor de 

protecţie la realizarea serviciilor 

specifice în saloanele de 

frumuseţe. 

 

A2. Realizarea instructajului la locul 

de muncă conform serviciului 

prestat. 

2. Norme de protecţie a utilajului utilizat pentru manichiură şi pedichiură 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

UC2. Respectarea normelor de 
protecţie a utilajului respectiv 
serviciului de manichiură şi 
pedichiură. 

 

2.1 Dotarea şi amenajarea 
cabinetelor de manichiură şi 
pedichiură 

Tehnica de securitate în cabinetul 
de manichiură şi pedichiură. 

Pregătirea locului de muncă  şi a 
instrumentelor necesare. 

Cerinţe de utilizare a utilajelor 
pentru manichiură şi pedichiură. 

A4. Pregătirea locului de muncă în 

cabinetul de manichiură şi 

pedichiură 

A5. Dezinfectarea şi sterilizarea 

instrumentelor. 

A6. Respectarea tehnicii de 

securitatea la locul de muncă. 

 

1. Norme de protecţie a utilajului utilizat în frizerie 

UC3. Organizarea locului de muncă în 
salonul de frizerie. 

 

UC4. Utilizarea utilajului electric în 
corespundere cu normele de 
protecţie. 

1.1 Dotarea şi amenajarea 
salonului de frizerie. 

Pregătirea locului de muncă. 

Igiena personală. 

 Cerinţe de utilizarea a utilajului în 
frizerii. 

 

1.2 Reguli de securitate privind 
vopsirea părului şi ondulaţia 
chimică. 

Realizarea procesului de vopsire şi 
ondulaţie chimică conform 
cerinţelor tehnicii securităţii. 

Utilizarea utilajelor vopsire şi 
ondulaţie chimică. 

 

3.3 Cerinţe de securitate a 
utilajului destinat pentru coafură. 

Utilizarea utilajului corespunzător 
procesului de coafat. 

A7. Pregătirea  locului de muncă în 

frizerie. 

A8. Verificarea funcţionării utilajului 

electric. 

A9. Mânuirea utilajului  în 

corespundere cu normele de 

securitate a muncii specific  

serviciului prestat. 

 

4. Norme de protecţie a utilajului destinat pentru cosmetologie  

UC5. Asigurarea calităţii serviciilor 
prestate în conformitate cu 
normele protecţiei muncii. 

 

 

4.1. Cerinţe igienice şi norme de 
securitate în cabinetul de 
cosmetologie. 

Dotarea cabinetului de 
cosmetologie. 

Tehnica securităţii muncii în 
exploatarea utilajului specific 
cosmetologiei. 

Dezinfectarea  şi întreţinerea 
instrumentelor şi utilajului.   

 

 

A10. Pregătirea locului de muncă în 
cabinetul de cosmetologie  
specific serviciului prestat. 

A11.  Întreţinerea  şi păstrarea 
instrumentelor şi  aparatelor 
conform cerinţelor  normelor 
de protecţie. 

A12. Respectarea tehnicii  
securităţii muncii  şi normelor 
sanitaro – igienice. 

A13. Realizarea lucrărilor de 
dezinfectare şi întreţinere a 
utilajului pentru cosmetologie. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare Numărul de ore 

 
 

Total Contact direct 
Lucrul 

Individua
l 

 
 
 

Prelegeri 
Practică/ 
Laborator 

1. Generalităţi privind protecţia muncii, 
securitatea şi sănătatea în muncă. 

8 6 2 12 

2. Norme de protecţie  a utilajului utilizat pentru 
manichiură şi pedichiură 

6 2 4 6 

3. Norme de protecţie a utilajului utilizat pentru 
frizură. 

12 6 6 6 

4. Norme de protecţie a utilajului destinat 
pentru cosmetologie 

4 2 2 6 

 Total 30 16 14 30 

VII. Studiu individual ghidat de profesor  
 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalități de evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Generalităţi privind protecţia muncii, securitatea şi sănătatea în muncă 

1.1. Amenajarea salonului de 
frumuseţe în dependenţă de 
serviciile prestate şi numărul de 
angajaţi. 

Studiu de caz 
Interpretarea studiului 

de caz 
Săptămâna 1 

1.2. Măsuri tehnico – organizatorice de 
prevenire, alarmarea, intervenţie. 

Investigație 
Prezentarea 
informației 

Săptămâna 2 

2. Norme de protecţie a utilajului utilizat pentru manichiură şi pedichiură 

2.1. Factorii de risc posibili în saloanele 
de frumuseţe în urma 
nerespectării normelor de 
protecţie. 

Prezentare PowerPoint Derulare de prezentare Săptămâna 4 

1. Norme de protecţie a utilajului utilizat în frizerie 

3.1. Tehnica securităţii şi normele 
sanitaro – igienice privind serviciile 
de bărbierit. 

Referat Comunicare Săptămâna 8 

4. Norme de protecţie a utilajului destinat pentru cosmetologie  

4.1. Norme de protecţie specifice 
utilajului pentru epilare. 

Poster Prezentarea posterului Săptămâna 12 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalități de evaluare 
Termeni de 

realizare 

4.2. Întreţinerea şi păstrarea utilajului 
în saloanele de frumuseţe. 

Referat  Comunicare Săptămâna 13 

VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate 
 

Nr. Unități de învățare Lista lucrărilor practice/de laborator Ore 

1. Generalităţi privind protecţia 
muncii, securitatea şi 
sănătatea în muncă. 

1. Norme generale cu privire la protecţia muncii şi regulile de 

igienă în saloanele de frumuseţe 2 

2. Norme de protecţie a 
utilajului utilizat pentru 
manichiură şi pedichiură. 

2. Amenajarea şi dotarea cabinetelor de manichiură şi pedichiură 
2 

3. Dezinfectarea instrumentelor utilizate pentru manichiură şi 

pedichiură 
2 

3. Norme de protecţie a 
utilajului utilizat în frizerie. 

4. Igiena personală a frizerului 2 

5. Norme de protecţie a utilajului specific salonului de frizerie 4 

4. Norme de protecţie  a 
utilajului destinat pentru 
cosmetologie. 

6. Norme de protecţie a utilajului specific cabinetului de 

cosmetologie 2 

  Total 14 

IX. Sugestii metodologice 

Sugestiile metodologice cuprind recomandări pentru proiectarea demersului didactic având rolul de a orienta 

cadrele didactice în utilizarea curriculumului pentru proiectarea şi realizarea activităţilor de predare  - învăţare - 

evaluare în concordanţă cu specificul modulului.  

În 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.   

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.  

Varietatea metodelor de predare - învățare - evaluare va asigura asimilarea mai lesne a materiei și servește ca 

instrument de stimulare a interesului elevilor față de unitatea de curs și specialitate. 
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Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conținut, propunându-le elevilor în 

acest scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor interactive de lucru cu elevii, cum ar fi discuția, 

comunicarea reciprocă, prezentarea. 

Metodele de instruire recomandate pentru unităţile de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare Metodele recomandate 

1. Generalităţi privind protecţia muncii, 
securitatea şi sănătatea în muncă 

 Explicaţia 

 Descrierea 

 Instructajul 

 Observaţia 

 Studiu de caz  

 Conversaţia 

2. Norme de protecţie a utilajului utilizat 
pentru manichiură şi pedichiură 

 Gândeşte Perechi Prezintă 

 Explicaţia 

 Descrierea  

 Observaţia 

  Investigaţia 

  Studiu de caz 

  Brainstorming 

  Conversaţia euristică. 

3. Norme de protecţie a utilajului utilizat în 
frizerie 

 Explicaţia 

  Descrierea 

  Expunere 

  Problematizare 

 Observaţia 

  Brainstorming 

  Conversaţia euristică 

  Dezbateri 

4. Norme de protecţie a utilajului destinat 
pentru cosmetologie 

 Explicaţia 

 Descrierea 

 Observaţia 

  Brainstorming 

  Conversaţia euristică 

  Dezbateri 

IX. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obținerea unui feedback continuu, fapt ce va 

permite corectarea operativă a procesului de învățare, stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidențierea 

succeselor, implementarea evaluării selective sau individuale. 

Evaluarea pune în evidentă măsură competențele specifice unității de curs. Axarea procesului de învăţare - predare - 

evaluare pe competenţe presupune efectuarea evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. 

În scopul unei evaluări eficiente se vor utiliza metode tradiționale și de alternativă, în funcție de cerințele unității de 

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

evaluare curentă. 

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 modulului.  

Produse pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor cognitive 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Studiu de caz 
 Corectitudinea interpretării studiului de caz. 

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, 
argumentarea acestora. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii 
şi formularea. 

 Noutatea şi valoarea ştiinţifică a informaţiei. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecata personală a elevului. 

 Completitudinea informaţiei şi coerenţa între 
subiect şi documentele studiate;  

 Capacitatea de analiză şi de sinteză a 
documentelor, adaptarea conţinutului.  

2. 
Referat  

 Corespunderea referatului temei. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării 
temei.  

3. 
Prezentare 

 Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor 
utilizate. 

 Modul de amplasare elementelor grafice şi 
imaginilor în corespundere cu conţinutul 
teoretic. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării  legăturilor 
(relaţiilor) dintre elementele grafice şi imagini şi 
conţinutul teoretic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante 
ale elementelor grafice şi imaginilor. 

4. 
Poster 

 Corespunderea cu cerinţele de executare. 

 Corectitudinea selectării materialului . 

 Structurarea conţinutului posterului. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor 
utilizate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Impactul vizual şi relevanţa pentru audienţă. 

5. 
Investigaţia  

 Definirea şi înţelegerea problemei investigate. 

 Colectarea şi organizarea datelor obţinute. 

 Comentariul comparativ al surselor de 
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documentare. 

 Descrierea observaţiilor. 

 Interpretarea personală a rezultatelor cercetării. 

 Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele. 

 Rezumarea celor constatate într-o concluzie 
exprimată succint şi raportată la ipoteza iniţială. 

 Modul de prezentare. 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Produse pentru 

măsurarea 

competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Servicii prestate  Calitatea serviciului. 

 Promptitudinea serviciului. 

 Gradul de satisfacţie a clientului. 

 Respectarea codului deontologic. 

 Productivitatea. 

2. Mecanisme, aparate, 
echipamente şi utilaje 
deservite 

 Calitatea deservirii. 

 Corespunderea cerinţelor tehnice. 

 Corespunderea cerinţelor ergonomice. 

 Promptitudinea deservirii. 

 Productivitatea. 

3. Documente elaborate  Corespunderea sarcinii tehnice. 

 Corespunderea standardelor şi normativelor în 

vigoare. 

 Ţinuta lingvistică. 

 Respectarea terminilor de elaborare. 

 Productivitatea. 

4. Fişe de analiză   Corectitudinea  formulării  sarcinii stabilite. 

 Folosirea limbajului de specialitate. 

 Precizarea criteriilor de analiză. 

 Expunerea rezultatelor analizate într-o structură 

logică şi concisă.  

 Complexitatea formulării concluziilor. 

 Completarea fişei conform cerinţelor. 

5. Fişa de observaţii  Relevanţa  sarcinii studiate. 

 Corectitudinea datelor. 

 Completitudinea  interpretării informaţiilor. 

 Interpretarea rezultatelor. 

 Veridicitatea informaţiilor. 

 Originalitatea  formulării şi a realizării. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile pentru realizarea orelor la unitatea de curs „Norme de protecţie a utilajului” trebuie să corespundă Regulilor şi 

normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituțiilor de învățământ secundar profesional” (Hotărârea 

nr.23 din 29.12.2005).  Orele pot fi realizate în cabinete de studiu a disciplinelor de specialitate, suprafața cabinetului 
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trebuie să fie – în  dependenţă de numărul de elevi  - 2,0 m2 pentru 1 elev. Cabinetul trebuie să dispună, atât de 

iluminare naturală directă, laterală, cât şi de iluminare artificială, corespunzătoare cerințelor normativului în 

construcție II-4-79 „Iluminatul natural şi artificial. Norme de proiectare”. În ce privește amenajarea încăperilor, 

cabinetul de discipline de specialitate trebuie să posede mese de lucru şi scaune. Cabinetul va fi dotat de asemenea 

cu  tablă, proiector şi ecran pentru derularea prezentărilor. Nu vor lipsi planșele şi fișele. 

Cabinetul trebuie să fie completat cu următoarele materiale necesare: 

- Proiectarea didactică pe ani de studii şi unităţi de curs; 

- Suport didactic  

- Curs de lecţii; 

- Indicaţii metodice; 

- Materiale suport pentru activitatea de învăţare individuală a elevilor ghidată de profesor; 

- Mijloace tehnice TIC: (calculator, proiector, ecran); 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Manichiuristă. pedichiuristă. Suport didactic. Gheorghe Rudic. Chișinău, Prut 
Internaţional 2007, ISBN 978-9975-69-906-8 

Bibliotecă 

2. Пособие по маникюру и педикюру. Ю. Ю. Дрибноход. Ростов н/Д, Феникс 
2008, ISBN 978-5-222-13960-8 

Profesor  

3. Санитария и гигиена. А. Л. Кац. Profesor 

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

Bibliotecă 

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

Bibliotecă 

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

Bibliotecă 

7. Косметология. Ю. Ю. Дрибноход. Ростов н/Д, Феникс 2012, ISBN 978-5-222-
18218-5 

Bibliotecă 

8. www.iprotectiamuncii.ro  Internet  

9. www.scribd.com  Internet 

10. http://media.hotnews.ro  Internet 

 

http://www.iprotectiamuncii.ro/
http://www.scribd.com/
http://media.hotnews.ro/
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