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PROCEDURĂ DE PRESELECŢIE 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 de preselecţie se desfăşoară în fiecare etapă a admiterii, conform calendarului și este 

eliminatorie. 

 Candidaţii vor ataşa la dosarul de înscriere o adeverinţă medicală eliberată de medicul de 

familie din care să reiasă că nu sunt în evidenţă cu afecţiuni cronice care să contraindice lucrul în 

domeniul alimentaţiei publice/ comerț. Pentru candidaţii declaraţi admişi, adeverinţa medicală va rămâne 

valabilă în anul şcolar 2017-2018, în cadrul examenului medical obligatoriu pe care îl vor efectua toţi 

elevii înscrişi la calificările aparţinând domeniului Turism şi alimentaţie și Comerț.  

 

Proba de preselecţie a candidaţilor va consta în: 

- Interviu; 

- Probă practică de verificare a aptitudinilor senzoriale (văz, auz, gust, miros, pipăit) şi senzorio-motorii 

(îndemânare, dexteritate, capacitate de coordonare ochi – mână). 

 

În acest sens, se vor verifica: 

 Văzul: capacitatea de a distinge detalii ale obiectelor situate în apropiere sau la distanţă,  distingerea 

formelor şi culorilor; 

 Auzul: capacitatea de a distinge comenzi şi semnale sonore. 

 Mirosul şi gustul: capacitatea de a distinge mirosuri şi cele patru gusturi de bază: dulce, sărat, acru şi 

amar; 

 Pipăitul: capacitatea de a distinge consistenţa corpurilor (dur, moale etc.) şi de a percepe senzaţii 

termice (cald, rece). 

 Abilităţile  senzorio-motorii: capacitatea de a realiza rapid mişcări coordonate ale unei mâini, ale 

mâinii împreună cu braţul sau a ambelor mâini pentru a apuca, manipula sau a asambla obiecte. 

 Limbajul: capacitatea de a citi un text, cursiv și fără defecte de vorbire; capacitatea de înțelegere și 

comunicare 

 

Proba de preselecţie se finalizează cu calificativ admis / respins şi este eliminatorie. 

Proba de preselecţie nu se contestă.  


