
 

Calificarea profesională: 
BRUTAR –PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 

 

Nivel de învățământ: Învățământ profesional cu durata de 3 ani 
Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară 
Ce face un Brutar-patiser-preparator produse făinoase?  
  

➢  verifică calitatea ingredientelor; 
➢ procesează materiile prime si auxiliare (faina, grăsimile, zahărul, drojdia, apa etc); 
➢ face diferite aluaturi și umpluturi conform reţetei de producţie; 
➢ modelează aluatul și îl trage în forme; 
➢ produce şi aplică decoraţiuni pe produsele de panificaţie și patiserie; 
➢ supraveghează procesul de coacere, ambalare și etichetare; 
➢ curăţă, întreţine şi face reparaţii simple la maşinile si echipamentul folosit ; 
➢ respectă normelor de igienă, de securitate şi sănătate în muncă. 

 

Ce competenţe vei dobândi  în urma 

obținerii acestei calificări? 

❖ Aplicarea normelor de securitate  și sănătate în 
  muncă și de protecția mediului în industria  
  alimentară; 
❖ Aplicarea noțiunilor de microbiologie și a  

  normelor de igienă în industria alimentară; 
❖ Exploatarea utilajelor și echipamentelor  

  utilizate în industria alimentară; 
❖ Executarea operațiilor de bază în laborator în  

  industria alimentară; 
❖ Fabricarea produselor de panificație; 
❖ Fabricarea produselor de patiserie; 
❖ Fabricarea produselor făinoase. 

 

 

Ce vei studia pentru a  dobândi această 
calificare? 
 
- Aplicarea normelor de securitate și sănătate în 

muncă și de protecția mediului în industria 
alimentară; 

- Executarea operațiilor de bază în laborator în 
industria alimentară ; 

- Microbiologia și igiena în industria alimentară; 
- Fabricarea produselor de panificație; 
- Fabricarea produselor de patiserie ; 
- Fabricarea produselor făinoase; 
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Ocupaţii ce pot fi practicate:  
 
- Brutar; 
- Cofetar; 
- Patiser; 
- Operator la fabricarea produselor congelate de 

patiserie și panificație; 
- Operator la fabricarea produselor făinoase; 
- Operator la fabricarea biscuiților; 
- Preparator napolitane; 
- Mașinist la mașini de ambalat; 
- Operator la mașina de etichetat.  

 

Parteneri de practică 


