
Calificarea profesională: 

FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST 
 

Nivel de învățământ: Învățământ profesional cu durata de 3 ani 
Domeniul de pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc 
Ce face un Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist?  
  
➢ Realizează lucrări de frizerie, coafură, manichiură și pedichiură; 
➢ Realizează activități conexe lucrărilor de estetică, organizează activităţile salonului de estetică şi 

îngrijire a corpului omenesc: programarea clienților, examinarea și consilierea clienților, 
aprovizionarea locului de muncă; 

➢ Reprezintă salonul în relaţia cu clienţii, asigurând o bună comunicare cu aceştia, în scopul stabilirii 
serviciilor de care clientul are nevoie şi adaptării lucrărilor la caracteristicile clientului. 

 

Ce competenţe vei dobândi  în urma 
obținerii acestei calificări? 
 

❖ Etică și comunicare profesională; 
❖ Organizarea locului de muncă; 
❖ Consilierea clientului; 
❖ Îngrijirea părului; 
❖ Realizarea bărbieritului și a îngrijirilor faciale; 
❖ Tunderea părului pentru bărbați; 
❖ Tunderea părului pentru femei; 
❖ Realizarea de coafuri simple; 
❖ Pigmentarea și depigmentarea părului; 
❖ Îngrijirea estetică a mâinilor; 
❖ Îngrijirea estetică a picioarelor; 
❖ Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului. 
 

 
 

 
Ce vei studia pentru a  dobândi această 
calificare? 
 

- Organizarea locului de muncă; 
- Consilierea clientului; 
- Îngrijirea părului; 
- Bărbieritul și îngrijiri faciale; 
- Tunsori bărbătești; 
- Etică și comunicare profesională; 
- Tunsori pentru femei; 
- Coafuri simple; 
- Pigmentarea şi depigmentarea părului; 
- Manichiură; 
- Pedichiură; 
- Adaptarea lucrărilor la caracteristicile 

clientului. 
 

 

 
 

 
 

      
 
 

 
 
 
 

ÎI ZAMFIR OLGA SABINA 
PFA NIDERMAIER CRISTINA MIHAELA 
PFA BOBȚAN-DÉLCZEG IZABELLA RÉKA 
PFA MOGA FELICIA ADRIANA 
PFA SAVA N. VEROANA 
VARGA MARIOARA - SALON DE COAFURĂ 
FRIZERIE AMARACHI PFA 

    SC BLOOM BY AMY SRL 
PFA BALA EVA 
PFA ORȘAN RAMONA FLORENTINA 
PFA COSTEA CORNELIA 
PFA POPA FLOARE MINA 

 

Ocupaţii ce pot fi practicate:  
 

- Frizer; 
- Coafor; 
- Manichiurist; 
- Pedichiurist; 
- Stilist - protezist de unghii. 
 

 

Parteneri de practică 

SALON AMALIA 
Spa, Beauty & Personal Care 

ERIKA CLASSIC SALON 

Salon  Afrodita 
Health Spa • Cosmetics & Beauty Supply 


