
 FUNDATİA  PENTRU  FORMARE  PROFESİONALĂ Şİ ĨNVĂŢĂMÂNT PREUNİVERSİTAR – VİİTOR 
Centru de evaluare a competentelor profesionale 

    Sediu social Brasov , mun. Sacele, str. N.Iorga 65, ··· Secretariat:  Brasov, str. Branduselor nr. 74, birou 8 
  CIF: 17862612  ···  IBAN RO06 RNCB 0053 0486 0077 0001  ···  R.A.F. 8606/2005 

  tel: 0268331329 ··· fax: 0368816188  ··· e-mail: office@calificat.ro ··· www.calificat.ro

Calificarea: COFETAR-PATISER Page | 51  

Şcoala de Maiştri şi Tehnicieni F.P.I.P.     ···     Furnizor de formare profesională autorizat      ···    www.calificat.ro 

Vă rugăm să bifaţi situaţia corespunzătoare pentru: 

Nr. 
A.C. 

UGF 1: 
„ Comunicarea interactivă la locul de muncă” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.1 

Cunoaște limbajul specific locului de muncă. 
Utilizează corespunzător situaţiei date metode de comunicare. 
Transmite şi primeşte corect informaţii cu respectarea raporturilor ierarhice şi funcţionale. 
Utilizează permanent limbajul specific locului de muncă. 
Utilizează întrebări pertinente şi logice pentru obţinerea de informaţii. 

A.C.2 

Comunică deschis opiniile şi punctele de vedere proprii. 
Sprijină şi respectă opiniile şi drepturile celorlalţi colegi. 
Rezolvă problemele când este posibil printr-un proces agreat şi acceptat de toţi membrii grupului. 
Comunică deschis şefului direct divergenţele apărute. 

Nr. 
A.C. UCF 2: “Efectuarea muncii în echipă” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.3 
Identifică rolurile specifice muncii în echipă conform informaţiilor despre comanda zilnică. 
Furnizează clar sugestii pentru a contribui la încadrarea activităţii în norma de consum şi de 
timp. 

A.C.4 Efectuează permanent munca în echipă cu ceilalţi membri ai echipei. 
Rezolvă rapid problemele într-un mod agreabil şi acceptat de toţi membrii echipei. 

Nr. 
A.C. UCG 3: “Aplicarea normelor de protecţie a mediului” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.5 
Cunoaște sursele de poluare. 
Identifică rapid sursele de poluare în timpul desfăşurării activităţii. 
Semnalează poluarea conform regulilor interne persoanelor abilitate. 

A.C.6 

Cunoaște normele specifice activității de protecția mediului. 
Identifică rapid circuitul deşeurilor şi reziduurilor menajere. 
Aplică permanent normele de protecţie a mediului în toate activităţile. 
Adoptă măsuri corecte împotriva surselor de poluare conform reglementărilor specifice 
locului de muncă. 
Respectă în totalitate circuitul deşeurilor şi reziduurilor. 

Nr. 
A.C. UCG 4: “Aplicarea normelor igienico-sanitare” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.7 Utilizează pe toată durata desfăşurării activităţii de producţie echipamentul de protecţie. 
Menţine permanent în stare curată echipamentul de protecţie. 

A.C.8 
Cunoaște normele de igienă. 
Menţine igiena personală conform normelor de igienă pe toată durata programului. 

A.C.9 Menţine în stare de curăţenie mobilierul, utilajele şi inventarul pentru servire. 
Utilizează corect materialele şi instrumentele de efectuare a curăţeniei. 

A.C.10 
Cunoaște sursele de contaminare. 
Manipulează corect materialele şi produsele alimentare. 
Sesizează rapid organele ierarhice superioare la apariţia primelor semne de boală. 

Completat de Doamna / Domnul 

în calitate de la 

asupra activităţii desfăşurate de d-na/d-ul 

RAPORT DIN PARTEA ALTOR PERSOANE 
(fişa pentru raportor) 
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Nr. 
A.C. UCG 5: “Aplicarea npm şi npsi” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.11 
Însuşeşte clar legislaţia şi normele de protecţie a muncii prin participarea la instructajul periodic. 
Identifică şi întreţine corect echipamentul de protecţie din dotare. 
Însuşeşte corect procedurile de protecţia muncii şi măsurile de prim ajutor. 

A.C.12 Întreține și păstrează corect echipamentele de protecție din dotare. 

A.C.13 

Cunoaște normele de PSI. 
Efectuează munca în condiţii de securitate conform cu NPSI. 
Utilizează cu competenţă echipamentele de stingere a incendiilor pentru eliminarea 
pericolelor ivite. 

A.C.14 

Cunoaște procedurile de urgență și de evacuare. 
Cunoaște metodele de contactare al personalului din serviciile abilitate despre potențiale 
accidente. 
Cunoaște modul de aplicare ale măsurilor de urgenţă şi de evacuare. 

Nr. 
A.C. 

UCG 6: “Asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse 
alimentare” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.15 

Stabileşte corect necesarul de materii prime şi materiale în funcţie de reţetă şi normele de 
consum. 
Stabileşte rapid componentele necesare în funcţie de caracteristicile materiei prime. 
Identifică prompt necesarul de materii prime şi materiale în funcţie de programul 
zilnic/săptămânal de activitate şi de comenzile speciale de realizat. 

A.C.16 Stabileşte furnizorii în funcţie de politica companiei şi în raport cu posibilităţile de aprovizionare. 

A.C.17 

Recepţionează calitativ şi cantitativ materiile prime şi materialele în funcţie de 
caracteristicile organoleptice şi de comandă. 
Respectă permanent metodologia standard în vigoare şi instrucţiunile tehnologice privind 
recepţionarea materiilor prime.  

Nr. 
A.C. UCG 7: “Organizarea şi întreţinerea locului de muncă” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.18 

Cunoaște normele de protecţie a muncii şi igienico-sanitare. 
Pregăteşte minuţios condiţiile de lucru în funcţie de programul zilnic de activitate şi 
conform normelor de protecţie a muncii şi igienico-sanitare. 
Respectă permanent principiile ergonomice privind activitatea în laboratorul de 
patiserie/cofetărie. 

A.C.19 Efectuează permanent curăţarea locului de muncă la sfârşitul schimbului sau ori de câte 
ori este nevoie. 

Nr. 
A.C. UCG 8: “Planificarea activităţii proprii” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.20 Cunoaște sarcinile de lucru în cadrul unui laborator de cofetărie-patiserie. 
Identifică în totalitate sarcinile de lucru pentru a asigura un flux normal de activităţi. 

A.C.21 Stabileşte cu profesionalism etapele de lucru în funcţie de tipul produsului şi de termenul final. 
Identifică rapid fazele şi ordinea de desfăşurare a activităţilor. 

A.C.22 
Cunoaște etapele de lucru specifice activității. 
Întocmeşte cu atenţie programul de lucru în funcţie de etapele stabilite şi comanda 
lansată zilnic. 

Nr. 
A.C. UCS 9: “Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.23 
Pregăteşte minuţios produsele pentru comercializare. 
Verifică permanent produsele organoleptic şi prin cântărire conform normelor de calitate. 
Înlătură cu responsabilitate produsele finite necorespunzătoare. 

A.C.24 

Sortează corect ambalajele pentru produsele de cofetărie-patiserie conform normelor 
igienico-sanitare. 
Ambalează cu îndemânare produsele finite în conformitate cu regulile stabilite şi în funcţie 
de sortimentul ambalat. 

mailto:office@calificat.ro
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Nr. 
A.C. UCS 10: “Asigurarea calităţii produselor” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.25 
Cunoaște normele de calitate ale produselor realizate. 
Asigură permanent premisele pentru realizarea producţiei în condiţii de calitate. 
Sesizează rapid situaţiile şi factorii care pot afecta calitatea activităţii desfăşurate. 

A.C.26 
Verifică cu atenţie produsele din punctul de vedere al parametrilor organoleptici conform 
reglementărilor şi procedurilor de calitate. 
Asumă cu responsabilitate abaterile calitative prin înlăturarea acestora. 

Nr. 
A.C. UCS 11: “Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.27 

Stabileşte corect temperatura de coacere a cuptorului conform cu diagrama de coacere a 
produselor.  
Asigură permanent cantitatea de abur din camerele de coacere conform parametrilor de 
coacere ai cuptorului. 
Reglează cu atenţie parametrii dulapurilor frigorifice în funcţie de tipul şi cantitatea 
produselor. 

A.C.28 

Stabileşte corect parametrii tehnologici conform reţetei. 
Monitorizează permanent parametrii echipamentelor de coacere/răcire. 
Respectă cu rigurozitate NPM şi NPSI pentru funcţionarea echipamentelor. 
Exploatează cu respectarea normelor igienico-sanitare echipamentele de copt şi răcit. 

Nr. 
A.C. 

UCS 12: “Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea 
semifabricatelor de patiserie” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.29 Verifică permanent aparatele de lucru din punct de vedere tehnic. 

A.C.30 
Reglează corect parametrii de funcţionare a aparatelor de lucru şi le menţine la nivelul 
stabilit. 
Manevrează cu atenţie aparatele de lucru pentru evitarea accidentelor. 

Nr. 
A.C. 

UCS 13: “Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi 
produselor alimentare” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.31 

Transportă materialele şi produsele alimentare în interiorul unităţii cu mijloace de 
transport şi recipiente corespunzătoare. 
Manipulează conform normelor de igienă, protecţia muncii şi protecţia mediului 
materialele şi produsele alimentare.  
Respectă permanent instrucţiunile corespunzătoare fiecărui tip de produs manipulat. 

A.C.32 Depozitează corect produsele alimentare în locuri special amenajate, asigurând 
permanent calitatea şi cantitatea produselor. 

Nr. 
A.C. UCS 14: “Prepararea produselor de patiserie/cofetărie” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.33 Asamblează semipreparatele de cofetărie-patiserie cu echipamentele de lucru adecvate şi 
în funcţie de sortiment. 

A.C.34 
Cunoaște specificațiile rețetelor. 
Efectuează cu atenție tratamente termice. 
Selectează conform cu specificaţiile din reţetă parametrii de lucru. 

A.C.35 

Decupează cu atenţie produsul finit după formă, mărime, greutate şi densitate în funcţie 
de sortiment. 
Execută permanent operaţii specifice de finisare privind aspectul, culoarea, gustul, aroma, 
volumul, gramajul în funcţie de sortiment. 
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Nr. 
A.C. UCS 15: “Prepararea semifabricatelor de patiserie” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.36 

Stabileşte corect necesarul de materii prime şi auxiliare în conformitate cu reţeta de 
fabricaţie. 
Calculează cu atenţie cantităţile necesare pentru fiecare tip de semipreparat. 
Cântăreşte cu aparatură corespunzătoare materiile prime şi auxiliare. 

A.C.37 

Realizează cu îndemânare semipreparate cu ajutorul aparatelor şi utilajelor adecvate. 
Selectează cu atenţie parametrii de lucru pentru fiecare tip de semipreparat. 
Monitorizează permanent parametrii de lucru selectaţi pe tot parcursul procesului 
tehnologic. 

A.C.38 
Păstrează în condiţii de igienă şi în spaţii special amenajate semipreparatele. 

Respectă riguros NTSM şi NPSI specifice pentru depozitarea semipreparatelor. 

Nr. 
A.C. 

UCS 16: “Realizarea decoraţiunilor pentru produsele de 
cofetărie/patiserie” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.39 Alege materiile prime şi auxiliare conform reţetei de fabricaţie. 
Calculează cu atenţie cantităţile necesare pentru fiecare tip de semipreparat. 

A.C.40 
Realizează elemente de decor conform condiţiilor de calitate. 
Foloseşte corect echipamentele şi ustensilele specifice fiecărui tip de decor. 

A.C.41 Păstrează corect elementele de decor în condiții specifice tipului de decor. 

A.C.42 

Finisează profesionist produsele de cofetărie-patiserie cu ustensile şi dispozitive specifice. 
Utilizează elemente de decor pentru decorarea produselor în funcţie de dimensiunile 
produsului. 
Remediează în totalitate defectele elementelor de decor. 
Respectă permanent criteriile estetice de decorare a produselor. 

 Semnătura  raportorului _____________         Modalitatea de contactare    (adresă, nr. de telefon, e-mail): 

Ştampila  (după caz)          ___________________________________________   

  ___________________________________________ 
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