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Acest curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic 
(CRIPT)”, ID 58832. 
Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” 
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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională ESTETICA ŞI 
IGIENA CORPULUI OMENESC: 

1. Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist. 
 

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) aferent calificării 
sus menţionate. 
 

Nivelul de calificare conform Cadrului Naţional al Calificărilor – 3. 

Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module: 
 

Unitatea de rezultate ale învăţării –  
tehnice generale Denumire modul 

URÎ 2 Organizarea locului de muncă  MODUL 1 Organizarea locului de muncă 
URÎ 3 Consilierea clientului MODUL 2  Consilierea clientului        

Unitatea de rezultate ale învăţării –  
tehnice specializate Denumire modul 

URÎ 4 Îngrijirea părului MODUL 3   Îngrijirea părului 
URÎ 5 Realizarea bărbieritului şi a 
îngrijirilor faciale   

MODUL 4   Bărbieritul şi îngrijirile  faciale 

URÎ 6 Tunderea părului pentru bărbaţi  MODUL 5   Tunsori bărbăteşti 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Clasa a IX- a 

Învăţământ profesional 
Aria curriculară Tehnologii 

 

Domeniul de pregătire profesională: ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI  OMENESC  
 
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 

 
 

Modulul 1: Organizarea locului de muncă 
Total ore/ an        30 
din care:    Instruire practică:    10                                            

Modulul 2: Consilierea clientului 
Total ore/ an      102 

din care:    Instruire practică:    34 
Modulul 3: Îngrijirea părului 

Total ore/ an        30 

din care:    Instruire practică:    10 

Modulul 4: Bărbieritul şi a îngrijirile faciale 
Total ore/ an        72 

din care:    Instruire practică:    24 

Modulul 5: Tunsori bărbăteşti 
Total ore/ an        72 

din care:    Instruire practică:    24 

 
Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni =  306 ore 

 

 

Stagii de pregătire practică- Curriculum în dezvoltare locală* 

 
Modulul 6* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/ an     150 
 

Total ore /an =  5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an 
                                  

TOTAL  GENERAL: 456 ore/an 

 

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt 
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în 
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PARCURGEREA MODULELOR 

CLASA a IX-a ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 
 

Modulul  Săptămânile 1- 10 Săptămânile 11- 34 
Modulul 1: Organizarea 
locului de muncă 

Total ore/ an:  30 
din care:  

Instruire practică: 1 oră x 10 
săptămâni = 10 ore 

Instruire teoretică: 2 ore x 10 
săptămâni = 20 ore 

- 

Modulul 2: Consilierea 
clientului 

Total ore/ an: 102 

din care: 

Instruire practică: 1 oră x 34 săptămâni = 34 ore 

Instruire teoretică: 2 ore x 34 săptămâni = 68 ore 
Modulul 3: Îngrijirea 
părului 

Total ore/ an:  30 
din care:  

Instruire practică: 1 oră x 10 
săptămâni = 10 ore 

Instruire teoretică: 2 ore x 10 
săptămâni = 20 ore 

 

Modulul 4: Bărbieritul şi 
a îngrijirile faciale 

- Total ore/ an:  72 
din care:  

Instruire practică: 1 oră x 24 
săptămâni = 24 ore 

Instruire teoretică: 2 ore x 24 
săptămâni = 48 ore 

Modulul 5: Tunsori 
bărbăteşti 

 Total ore/ an:  72 
din care:  

Instruire practică: 1 oră x 24 
săptămâni = 24 ore 

Instruire teoretică: 2 ore x 24 
săptămâni = 48 ore 
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