
 

 

Proiect: Angajați calificați - profesioniști pe piața muncii  
Cod SMIS 2014+: 135043   NR: POCU/726/6/12/135043 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
 
 

 
 
 

CURS BRUTAR - PATISER 
 
 

Descriere: Brutarul fabrică pâine şi produse de panificaţie prin diverse tehnici de 
frământare, prelucrare și coacere. Patiserul prepară produsele de patiserie în 
laborator sau în unităţile industrializate, în vederea comercializării acestora. 
După ce recepţionează (cantitativ şi calitativ) materiile prime şi auxiliare, le 
depozitează şi le conservă, până la introducerea în fabricaţie.  
 
Competențe profesionale:    

- Asigurarea calităţii produselor; 
- Respectarea regulilor de igienă şi securitate a muncii; 
- Aprecierea valorii nutritive a alimentelor; 
- Pregătirea materiilor prime şi auxiliare; 
- Prepararea tipurilor de aluat pentru obţinerea produselor de patiserie; 
- Prepararea semipreparatelor folosite în patiserie; 
- Prepararea aluaturilor pentru produse făinoase; 
- Prelucrarea aluaturilor pentru obţinerea produselor de patiserie; 
- Prelucrarea aluaturilor pentru fabricarea produselor fainoase; 
- Coacerea şi uscarea produselor; 

- Aplicarea tehnicilor de ambalare. 
 

 



 

 

 
 
 

Tipul certificatului dobândit la absolvire:  
Certificat de calificare eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și 
Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC – Autoritatea Națională pentru 
Calificari. Certificatul este însoțit de un supliment descriptiv în care se 
regăsesc unitățile de competență profesională dobândite în cadrul cursului, 
conform standardului ocupațional.  
 
Cod COR: 7412.1.1 Brutar, 7412.2.1 Cofetar-patiser 
Tipul cursului: Calificare - nivel 3 
Durată curs: 720 ore (5 luni), 240 ore teorie + 480 ore practică 

 
Condiții acces: angajați în județul Harghita, necalificați sau cu nivel redus de 
calificare (8-10 clase) 

 
Documente necesare pentru înscriere:  

- Dovadă statut angajat: raport salariat REVISAL; 
- copie CI; 
- copie certificat naștere;  
- copie diplome studii;  
- copie certificat căsătorie (unde e cazul);  
- adeverință medic familie. 

 
Formulare tipizate (se completează împreună cu experții responsabili): 
- formular înregistrare grup țintă;  
- acord privind prelucrarea datelor personale;  
- formular înscriere la curs; 
- declarație privind participarea în nume propriu și evitarea dublei finanțări; 
- contract formare profesională. 
 
Organizator curs formare: Camera de Comerț și Industrie Harghita 
 
Informații și înscrieri: 0740 897 513 
 

 
  

 
 


