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PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009 

SERVICII- COAFOR STILIST   
Varianta 1 

 
1. Statutul programei 

În conformitate cu prevederile legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în cadrul examenului naţional de bacalaureat proba E – probă scrisă 

pentru filiera tehnologică reprezintă o probă, la alegere, din aria curriculară „Tehnologii”, în 

funcţie de specializarea aleasă de elev. 

 Programa 1 Servicii are, în cadrul examenului de bacalaureat – 2008, statutul de programă 

opţională pentru profilul Servicii, calificarea profesională: Coafor stilist – ruta progresivă de 

profesionalizare. Pentru profilul Servicii, calificarea profesională mai sus enunţată, absolventul are 

posibilitatea de a opta pentru una din cele două programe reprezentative ale profilului. 

Programa este elaborată respectând curriculumul şcolar, având la bază Standardele de 

pregătire profesională (SPP), pentru calificarea de nivel 3 menţionată şi vizează evaluarea 

performanţelor elevilor, axată pe demonstrarea competenţelor cheie, a competenţelor tehnice 

generale şi specializate din cadrul următoarelor unităţi de competenţă: 

a) Unităţi de competenţe cheie: 

1. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme; 

2. Comunicare. 

b) Unitatea de competenţă tehnică generală: 

1. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului 

c) Unitatea de competenţă tehnică specializată: 

1.   Îngrijirea părului 

Conţinuturile tematice sunt selectate pe baza condiţiilor de aplicabilitate şi a criteriilor de 

performanţă din SPP, astfel încât evaluarea finală a competenţelor să se realizeze în concordanţă cu 

precizările incluse în SPP şi curriculum.  
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2. Tabelul de corelare a competenţelor tehnice generale de evaluat şi conţinuturilor 

aferente acestora 

Unităţi de 

competenţe 
Competenţe individuale Conţinuturi tematice 

Igiena, 
securitatea 
muncii şi 
protecţia 
mediului 

C1: Aplică legislaţia privind 
igiena şi securitatea muncii 

Legislaţia privind igiena şi securitatea muncii în 
salonul de estetică şi îngrijire a corpului 
omenesc 
 
Trusele de prim ajutor; materiale igienico-
sanitare specifice locului de muncă 
 
Condiţii de calitatea a materialelor, produselor şi 
echipamentelor utilizate în salon, care 
influenţează igiena şi securitatea muncii 
(proprietăţi organoleptice ale produselor folosite 
în coafură, termen de valabilitate, starea tehnică 
a instrumentelor şi a aparatelor) . 
 
Condiţii de securitate pentru funcţionarea 
aparatelor din salonul de estetică şi îngrijire a 
corpului omenesc 
 

Igiena, 
securitatea 
muncii şi 
protecţia 
mediului 
 
 
 
 

C2: Desfăşoară acţiuni de 
evitare a riscurilor privind 
igiena şi securitatea muncii 

Reguli de sănătate şi securitate a muncii 
specifice (reguli de igienă, ergonomia activităţii 
lucrătorului, reguli de securitate a muncii) 
 
Metode de igienizare a posturilor de lucru şi a 
instrumentelor (dezinfectare, sterilizare) 
 
Microclimatul în salonul de estetică şi îngrijire a 
corpului omenesc 
 
Factori de risc în realizarea lucrărilor de frizerie 
şi coafură, consecinţe, modalităţi de prevenire a 
acţiunii lor 
 
Primul ajutor în salonul de coafură (primul 
ajutor în răniri, în arsuri şi opăriri, în arsuri 
produse de substanţe chimice, în electrocutare, 
în caz de şoc). 
 
Măsuri de prevenire a incendiilor 
 

Igiena, 
securitatea 
muncii şi 
protecţia 
mediului 

C3: Aplică măsuri de 
protecţie a mediului 

Surse de poluare: substanţe chimice, deşeuri, 
ambalaje, noxe, poluanţi fonici 
 
Mijloace pentru îndepărtarea surselor de poluare 
şi a efectelor 
 
Măsuri de prevenire a poluării mediului  
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Îngrijirea 
părului 

C1: Realizează schema de 
tratament 

Examinarea stării pielii capului şi a părului 
(moduri de examinare, aspecte urmărite) 
 
Starea pielii capului; tipuri de păr 
 
Produse pentru îngrijirea şi tratarea pielii capului 
şi a părului (tipuri, acţiune, mod de folosire, 
recomandări) 
 
Schema de tratament (produse recomandate, 
succesiunea şi intervalul de timp la care se 
aplică, mod de aplicare) 
 

Îngrijirea 
părului 

C2: Menţine starea de 
sănătate a părului şi a pielii 
capului 

Cauzele deteriorării părului 
 
Măsuri de prevenire a deteriorării părului în 
timpul realizării lucrărilor de coafură 

Îngrijirea 
părului 

C3: Educă clientul pentru 
menţinerea sănătăţii părului 
şi pielii capului 

Produse de styling (tipuri, acţiune, mod de 
folosire) 
 
Prezentarea schemei de tratament 
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