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PROBA SPECIALĂ DE ADMITERE A CANDIDAŢILOR 

pentru admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

an şcolar 2017 - 2018 

 

CALIFICĂRILE: 

 

 Domeniul: Turism și Alimentaţie 

 BUCĂTAR 

 COFETAR-PATISER 

 

 Domeniul: Comerț 

 COMERCIANT-VÂNZĂTOR 

 

Proba specială de admitere a candidaţilor se desfăşoară în fiecare etapă a admiterii în învăţământul profesional, 

conform calendarului, în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi va fi mai mare decât numărul de locuri disponibile. Pot 

participa la proba de admitere numai candidaţii care au obţinut calificativul „admis” la proba de preselecţie.  

 

Proba specială de admitere constă într-un examen scris cu durata de 90 de minute, având următoarea tematică: 

 

Partea I: Limba română  

1.  Literatură: 

 Genurile literare; moduri de expunere; 

 Figuri de stil: epitetul, comparația, enumerația, repetiția, metafora 

 Structura textului epic; 

 Tipuri de texte: narativ, descriptiv, argumentativ; 

 Structura operei literare: titlu, temă, motiv, personaj, secvență, mesaj. 

2.  Limbă și comunicare: 

 Relații semantice: sinonime, antonime, omonime; 

 Norma literară; abateri. Semne de ortografie și punctuație; 

 Părți de vorbire, părți de propoziție. 

 

Partea a II-a: Matematică 

1.  Mulțimea numerelor reale: 

 Operații cu numere reale (adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea, ridicarea la putere); 

 Descompunerea în factori (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul). 

2.  Rapoarte și proporții: 

 Rapoarte; procente; probleme în care intervin procente; 

 Proporții; proprietatea fundamentală a proporțiilor, aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporție; 

 Mărimi direct proporționale; regula de 3 simplă. 

3.  Ecuații: 

 Ecuații de forma: ax + b = 0; a, b ϵ R; mulțimea soluțiilor unei ecuații; ecuații echivalente. 

  

 

Proba scrisă va fi evaluată cu note de la 1 la 10. Punctajul probei va fi acordat astfel: 

 Partea I (Limba română): 4,5 puncte 

 Partea a II-a (Matematică): 4,5 puncte 

 Punctaj din oficiu: 1 punct 

 

Nota obţinută la proba specială de admitere reprezintă 30% din media de admitere, conform metodologiei. 


