
Durata: min 3- max 30 zile

Locație: Brașov

Cod N.C.: 7412.2.1

Acreditat: A.N.C.
(Autoritatea Națională pentru Calificări)

Tip certificat: de competențe profesionale
- recunoscut la nivel oficial de către Min. Muncii şi
Min. Educaţiei, având regimul actelor de studii;

Acte necesare pentru ÎNSCRIERE:
• copie buletin;

• copie certificat de naştere;

• copie certificat de casătorie (în cazul

doamnelor care şi-au schimbat numele în 

urma casătoriei);

• dovada studiilor;

• CV

Contact:

Brașov, Str. Brândușelor nr. 74, 

Clădirea GREEN CENTER, etaj 3, 

birou 8

Email: evaluare@calificat.ro

Tel. 0755.272.222
Site: www.calificat.ro

EVALUARE competențe profesionale în calificarea :

COFETAR -PATISER

Cui se adresează:

PERSOANELOR CARE AU EXPERIENȚĂ

(cunosc meserie), ÎNSĂ NU DEȚIN UN CERTIFICAT

de absolvire/calificare și doresc să fie evaluate 
în vederea recunoașterii competenţelor profesionale.

Condiții acces: 8 clase

Important: Competenţele dobândite pe căi non-formale 

(de ex.: experienţă la locul de muncă),  pot fi certificate

fără a fi necesare anumite studii în domeniu.



Patiserul preparã în laborator sau în unitãtile industrializate, produsele de patiserie în vederea

comercializãrii.

Dupã ce receptioneazã (cantitativ si calitativ) materiile prime si auxiliare, le depoziteazã si le 

conservã pânã la introducerea în fabricatie. Apoi sorteazã, curãtã, cerne si dozeazã materiile

prime, dupã care urmeazã prepararea aluaturilor, cremelor si compozitiilor; dupã aceastã etapã, se 

trece la modelarea si coacerea preparatelor (foetaje), umplerea si asamblarea produselor de 

patiserie. Ultima parte a muncii patiserului constã în finisarea produselor, glasarea si decorarea

lor.

Utilizeazã dispozitive de încãlzire si coacere (cuptoare, etuve, boilere) masini de preparat si 

fabricat (malaxoare, laminor, dozatoare automate), echipamente frigorifice (frigidere, vitrine

frigorifice, dulapuri si camere frigorifice) si alte ustensile cum ar fi: forme pentru decor, trusã de 

sprituit, diverse vase, site, unelte, dulapuri, cântare, cazane, tãvi etc

Certificat de competențe profesionale, recunoscut atât în ţara cât şi în străinătate în baza

OG 129/2000, eliberat sub controlul Ministerului Muncii şi al Ministerului Educaţiei, prin

Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC (www.anc.edu.ro), având valoarea certificatelor

de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de

formare profesională, în conformitatea cu prevederile Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării

şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004

.

Descrierea ocupației:

Unități de competență evaluate

Tip certificat obținut:

- COFETAR - PATISER

UC 1. Comunicarea interactivă la locul de muncă

UC 2. Efectuarea muncii în echipă

UC 3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului

UC 4. Aplicarea normelor igienico-sanitare

UC 5. Aplicarea npm şi npsi

UC 6. Asigurarea aprovizionării cu materii prime 

şi produse alimentare

UC 7. Organizarea şi întreţinerea locului de muncă

UC 8. Planificarea activităţii proprii

UC 9. Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a 

produselor

UC 10. Asigurarea calităţii produselor

UC 11. Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit

UC 12. Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea 

semifabricatelor de patiserie

UC 13. Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi 

produselor alimentare

UC 14. Prepararea produselor de patiserie/cofetărie

UC 15. Prepararea semifabricatelor de patiserie

UC 16. Realizarea decoraţiunilor pentru produsele de 

cofetărie/patiserie



ALTE INFORMAȚII DESPRE PROCESUL DE EVALUARE:

Pentru finalizarea înscrierii, este necesar sa transmiteți pe adresa de email:

evaluare@calificat.ro sau să depuneți la Secretariatul Centrului de Evaluare (Adresa: Brasov,

Str, Brândușelor nr. 74, Cladirea “GREEN CENTER” etaj 3, birou 8) documentele solicitate

in copie: carte de identitate, certificat nastere, act studii, certificat de căsătorie (doar în

cazul schimbării numelui în urma căsătoriei), Curriculum Vitae, și fișa de înscriere

completată.

➢ După confirmarea inscrierii veți fi contactat telefonic de catre un evaluator certificat ANC,

în vederea programării evaluării.

Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de 

evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-

formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber - fără 

să fi urmat un curs de formare profesională în acest sens).

Instrumente de evaluare utilizate:
▪ Test scris de tip grilă (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
▪ Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba 

practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
▪ Raport din partea altor persoane / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări 

anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei 

profesionale).

✓Pot fi obţinute într-un termen foarte scurt: este necesară prezenţa dumneavoastră în 

centrul de evaluare pe durata câtorva zile;

✓Traduse și apostilate, certificatele sunt recunoscute în țările Uniunii Europene, semnatare

ale Convenției de la Haga;

✓Atestă experiența acumulată într-un anumit domeniu;

✓Insotește CV-ul și oferă o garanție mărind astfel șansele de angajare si posibilitățile de

dezvoltare a carierei;

✓Poate reprezenta un instrument de diagnoza a performantelor angajaților și in același timp

un mijloc de motivare a acestora;

✓Ajută la creșterea și menținerea încrederii în sine a deținatorului;

Asistență acordată de evaluatori profesioniști certificați;

Îndrumare pe parcursul tuturor etapelor procesului de evaluare.

Înscriere:

În ce constă procesul de evaluare?

Avantajele certificatelor de competenţe profesionale:

De asemenea, veți avea parte de:



Începând cu 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga din 5 Octombrie 1961, Convenţie privind 

suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine.

Apostila garantează recunoaşterea oficială prin lege. Cu alte cuvinte, orice document cu apostila Convenţiei de la 

Haga este automat recunoscut pentru folosirea fără alte cerinţe în oricare dintre celelalte ţări semnatare.

1. AVIZARE CERTIFICAT (in vederea apostilarii)

Unde:  Autoritatea Natională pentru Calificări (ANC)

București, Sector 1, P-ța. Valter Mărăcineanu 

nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117.

2. APOSTILARE CERTIFICAT

Unde: Prefectură

✓Începând cu data de 1 Septembrie 2005, apostilarea/ supralegalizarea documentelor se face de către 

birourile specializate ale Prefecturilor, respectiv Tribunalelor din județul respectiv.

Acte necesare la ANC pentru 

obținerea avizului:
▪ Cerere  tip;

▪ Actul ce urmează să fie avizat, în 

original;

▪ Procură notarială pentru împuternicit si 

copie carte identitate (daca este cazul).

Acte necesare la Prefectură pentru 

obținerea apostilei:

▪ Cerere  tip- se obține de la cam.2/parter, 

sau de pe pagina de internet a Instituției 

Prefectului –Județul Brașov;

▪ Actul ce urmează să fie avizat, in 

original;

▪ Procură notarială pentru împuternicit și 

copie carte identitate (daca este cazul).

▪ Dovada achitării taxelor consulare

Servicii avizare / apostilare

prestate de către Centrul de

Evaluare

Regim normal

Termen/taxă

Regim de 

urgență

Termen/taxă

Reduceri

1. AVIZARE CERTIFICAT (în 

vederea apostilării) –la ANC București
15 zile / 250 

Ron*

5 zile / 350 

Ron* 50% reducere 
pentru o solicitare 

de grup de minim 

3 persoane2. AVIZARE –la ANC București +

APOSTILARE CERTIFICAT –la 

Prefectura Brașov

45 zile / 350 

Ron*

28 zile / 500 

Ron*

*Taxa include: 

✓ deplasare la ANC București și/sau deplasare Prefectură, 

✓taxele consulare percepute la Prefectură pentru aplicarea apostilei.

Aplicarea apostilei poate fi solicitată de:

a) titularul actului;

b) soţul/soţia titularului actului ori o rudă până la 

gradul II cu titularul actului;

c) altă persoană fizică, care prezintă procura notarială 

sau împuternicire avocaţială;

d) o persoană juridică care a încheiat cu titularul 

actului un contract având ca obiect realizarea în 

numele acestuia a procedurilor necesare pentru 

eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă 

delegaţie în acest sens;


