
Liceul Tehnologic  ”Brad Segal” Tulcea 
Invatamant profesional cu durata de 3 ani  

Calificari profesionale 
 

 Domeniul:  Industrie alimentară 

Calificarea: Brutar – patiser - preparator produse făinoase  

 

  

Această calificare asigură absolventului cunoştinţele teoretice şi practice necesare desfăşurării 

activităţii:  

 în unităţile de panificaţie, specializate în fabricarea diferitelor tipuri 

de produse de panificaţie (brutar),  

 în unităţile de patiserie, specializate în fabricarea diferitelor tipuri de 

produse de patiserie (patiser).  

 de pregătire, amestecare omogenizare a componentelor impuse prin 

reţeta de fabricaţie specifică fiecărui tip de produse făinoase destinat 

consumului uman (preparator produse făinoase), 

 la un nivel de calitate şi siguranţă care să asigure protecţia vieţii şi sănătăţii consumatorilor.  

  

  



 Domeniul:  Industrie alimentară 

  Calificarea Preparator produse din carne și pește   

 Această calificare asigură absolventului cunoştinţele 

teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii de:  

 Conservarea carnii si a pestelui cu ajutorul frigului 

artificial 

 Conservarea carnii si a pestelui cu ajutorul caldurii 

 Aprecierea valorii nutritive a alimentelor 

 Prelucrarea carcaselor si a materiilor auxiliare 

 Pregatirea semifabricatelor 

 Fabricarea prospaturilor si a semiafumatelor 

 Fabricarea afumaturilor si a specialitatilor 

 Fabricarea preparatelor crude afumate si uscate 

 Fabricarea semiconservelor si a conservelor din carne 

 Fabricarea produselor din peste  

 

 

 

 

 

Avantajele  Invatamantului   

Profesional  
 Facilități oferite elevilor poţi dobândi o calificare profesională care îţi permite să obţii mai rapid un loc de muncă 

şi să ai salariu mai devreme decât colegii tăi, care optează pentru bacalaureat; 

 angajatorii îi vor susţine (acolo unde condiţiile permit acest lucru) pe cei mai buni dintre elevi prin burse 

suplimentare de practică;  

 pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, vei putea continua să lucrezi pe o perioadă 

determinată (cu respectarea condiţiilor legale) pentru a pune deoparte banii tăi; 

 după finalizarea acestui program poţi, în acelaşi timp, să lucrezi şi să îţi continui studiile în cadrul liceului. 

 beneficierea, prin intermediul unui program naţional de susţinere a învăţământului profesional, a unei burse de 

studiu lunară în cuantum de 200 RON.  

 Suplimentar, pentru cei cu rezultate foarte bune la învățătură, burse de performanță, de merit. 

 Pentru elevii din mediu rural, cazare în internatul propriu și servirea mesei la cantină.  

 Pregătirea practică de calitate în atelierele școlii și la agenții economici parteneri 

 


