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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau dupa caz, a
reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente

Semnătura

privind

Numele şi

responsabilii/

prenumele

Funcţia

Data

3

4

operaţiunea
1
1.1.

Elaborat

1.2.
1.3.

2
Kedves M onika

Profesor

10.03.2014

Revizuit 1

Baliga Erika - Katalin

Profesor

08.03.2016

Revizuit 2

M ozes Csongor

Profesor

13.04.2017

5

/

1.4.

1.5.

Revizuit 3

Verificat

M iklos Ildiko

Profesor

Pal Piroska

Profesor

Baliga Erika - Katalin

Profesor

Gergely Edit - Jolân

Profesor

Pâsztohy Eniko - Katalin

Profesor

Kovâcs Judith

Secretar

Oanea Sergiu-M anuel

Director

/

19.03.2018

V

19.03.2018

adjunct
1.6.

Aprobat

Siikosd Annamâria

Director

19.03.2018
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2. Situatia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Data de la care se
Com ponenta revizuita
Ediţia/ revizia

M odalitatea

aplica

reviziei

prevederile

in cadrul ediţiei

ediţiei sau
reviziei ediţiei

1

2

3

4

2.1.

Ediţia 1

X

X

10.03.2014

2.2.

Revizia 1

Schimbarea listei

X

08.03.2016

X

13.04.2017

X

19.03.2018

responsabililor
2.3

Revizia 2

Schimbarea: bazei
legale, calendarulului
de admitere, anul
şcolar, comisiei de
admitere

2.4

Revizia 3

Schimbarea: comisiei
de admitere,
calendarulului de
admitere, anul şcolar
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza ediţia sau, dupa caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Exe
Nr.
Crt

Scopul
difuzării

m-

Com par
tim ent

plar

Funcţia

Data
Num e si prenum e
primirii

Semnătură

nr.

3.1.

1

2

3

4

5

6

Aplicare

1

Secretariat

Secretar şef

Kovacs Judith

20.03.2018

7

Secretar
Szabo Erika
U

3.2.

Aplicare

f

J
2

Comisia

Director

Stikosd A nnamâria

Director adj.

Oanea Sergiu-M anuel

Secretar

Kovacs Judith

Cadre didactice

M iklos Ildiko

din Comisia de

Pâl Piroska

admitere

Baliga Erika - Katalin

20.03.2018

\

__

N
^ c u 'o ^

1

b
Gergely Edit - Jolân
V

Pâsztohy Eniko Katalin
3.3.

3.4.

Evidenta

Arhivare

1

1

Secretariat

Secretar şef

Kovacs Judith

Secretar

Szabo Erika

Secretar şef

Kovacs Judith

Secretar

Szabo Erika

20.03.2018
k Â l

Secretariat

20.03.2018
k

l l
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4. Scopul procedurii operaţionale

Prezenta procedura descrie admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de
3 ani la Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” din M iercurea Ciuc.
Şcoala noastră, îşi propune să ofere absolvenţilor o educaţie de calitate, în acord cu
nevoile de schimbare ale societăţii.
Absolvenţii

vor

dobândi

competenţe

la

nivelul

Standardelor

de

Pregătire

Profesională care le vor permite să aleagă drumul corect în viaţă, să fie autonomi,
responsabili şi să decidă asupra propriilor cariere.

5. Aria de cuprindere

Elevii din ciclul gimnazial, înscrişi în serie curentă în clasa a VlII-a, numai dacă
promovează clasa a VlII-a până la sfârşitul anului şcolar;
Opţiunea elevilor pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani se realizează în
perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani,
aprobat prin Ordin MEN nr. 4795 din 31.08.2017.

6. Perioada

Anul şcolar 2018-2019
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Calendarul adm iterii în învăţăm ântul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru

anul şcolar 2018-2019
Etapa I de adm itere în învăţăm ântul profesional de stat

15, 18, 19 iunie 2018

15,

18, 19iunie 2018

Secretariatele unităţilor de învăţăm ânt gim nazial com pletează, la
cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru m inori,
fişa de înscriere în învăţăm ântul profesional de stat cu inform aţiile
privind num ele şi codul unităţii de învăţăm ânt gim nazial, m edia claselor
V -VIII şi datele personale ale absolvenţilor claselor a V lII-a.
Eliberarea, de către unităţile de învăţăm ânt gim nazial, a fişei de
înscriere în învăţăm ântul profesional de stat, pentru candidaţii care
solicită aceasta. C om pletarea opţiunilor în fişele de înscriere de către
absolvenţii clasei a V lII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de
diriginţii claselor a V lll-a
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi prom ovat probele de
verificare a cunoştinţelor de lim bă m odernă sau m aternă, unităţile de
învăţăm ânt gim nazial eliberează, îm preună cu fişa de înscriere, şi anexa
fişei de înscriere com pletată cu rezultatul la proba/probele de
verificare a cunoştinţelor de lim bă m odernă sau m aternă
NOTĂ:
Se va elibera o singură fişă de înscriere. N u se eliberează fişe de
înscriere elevilor din clasa a V lII-a cu situaţia şcolară neîncheiată,
aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
înscrierea
candidaţilor la unităţile de învăţăm ânt
care au ofertă
educaţională pentru învăţăm ântul profesional, pe baza fişei de înscriere
în învăţăm ântul profesional de stat.
U nităţile de învăţăm ânt care organizează preselecţie afişează lista
candidaţilor înscrişi la învăţăm ântul profesional de stat şi procedura
de selecţie (art. 8 din M etodologia de organizare şi funcţionare a
învăţăm ântului profesional de stat, aprobată prin O rdinul m inistrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016')
NOTĂ:
N u pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi
în stare de corigenţă sau repetenţie.

19 iunie 2018

A fişarea la sediul unităţilor de învăţăm ânt care au ofertă pentru
învăţăm ântul profesional a listei candidaţilor înscrişi în învăţăm ântul
profesional
Transm iterea către com isia de adm itere judeţeană/a m unicipiului
Bucureşti a situaţiei cu num ărul de candidaţi înscrişi pentru adm iterea
în învăţăm ântul profesional, pentru fiecare calificare profesională
U nităţile de învăţăm ânt care organizează preselecţie afişează lista
candidaţilor înscrişi la învăţăm ântul profesional de stat la
calificările pentru care se organizează preselecţie şi procedura de
preselecţie.
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20-21 iunie 2018
Pentru candidaţii care
optează pentru unităţile de
învăţăm ânt şi calificările
la care se organizează
sesiune de preselecţie

D erularea probei de preselecţie în unităţile de învăţăm ânt în care s-a
decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de
fiecare unitate de învăţăm ânt care organizează preselecţie .

21 iunie 2018
Pentru candidaţii care
optează pentru unităţile de
învăţăm ânt şi calificările
la care se organizează
sesiune de preselecţie

C om unicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de
învăţăm ânt care a organizat sesiunea de preselecţie
în situaţia în care num ărul celor adm işi în urm a preselecţiei este mai
m are decât num ărul locurilor disponibile, com unicarea rezultatelor
sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urm ează o probă
suplim entară de adm itere.

21-22 iunie 2018
Pentru candidaţii care
optează pentru unităţile de
învăţăm ânt şi calificările
la care se organizează
sesiune de preselecţie

R idicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie a fişelor de
înscriere la învăţăm ântul profesional de stat de la unitatea de
învăţăm ânt care a organizat sesiunea de preselecţie
NOTĂ:
în situaţia în care candidaţii au com pletat m ai m ulte opţiuni, inclusiv
pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţăm ânt nu a
organizat preselecţie, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind
consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care
le-au m arcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi inform aţi că în
cazul în care num ărul candidaţilor care se vor înscrie la calificarea/
calificările profesionale pentru care au optat va fi mai m are decât
num ărul de locuri se va organiza o probă suplim entară de adm itere,
în cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii adm işi la
preselecţie, pe locurile eliberate de aceştia pot fi adm işi alţi
candidaţi care au susţinut proba respectivă de preselecţie, în ordinea
rezultatelor obţinute la această probă.
|
1
înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de
învăţăm ânt care şcolarizează în învăţăm ântul profesional de stat care nu
au organizat sesiune de preselecţie, pe baza fişei de înscriere în
învăţăm ântul profesional de stat .
NOTĂ:
N u pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi
în stare de corigenţă sau repetenţie.
înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţăm ânt care au
organizat preselecţie şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe
baza aceleiaşi fişe, prin com pletarea casetelor pentru urm ătoarea
unitate de învăţăm ânt şi a calificărilor profesionale pentru care
optează.

21-22 iunie 2018

22 iunie 2018

1

A ctualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţăm ânt care au
ofertă educaţională pentru învăţăm ântul profesional de stat a listei
candidaţilor înscrişi la învăţăm ântul profesional de stat. A fişarea
inform aţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de
identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind
organizarea probei suplim entare de adm itere, la unităţile de învăţăm ânt
6
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unde num ărul de candidaţi înscrişi este mai m are decât num ărul locurilor
oferite.
T ransm iterea către com isia de adm itere ju d eţean ă/a m unicipiului
Bucureşti a situaţiei cu num ărul de candidaţi înscrişi la învăţăm ântul
profesional, pe fiecare calificare profesională
25-29 iunie 2018

---------------------- 1
-------------------------------------------D esfăşurarea probei suplim entare de adm itere
NOTĂ:
Proba suplim entară de adm itere se organizează num ai la unităţile de
învăţăm ânt şi la calificările profesionale pentru care num ărul celor
înscrişi este mai m are decât num ărul locurilor disponibile.

29 iunie 2018

2 iulie 2018

1
C om unicarea rezultatelor la proba suplim entară de adm itere de către
unităţile de învăţăm ânt care au organizat proba
D epunerea contestaţiilor la proba suplim entară de adm itere
|
------------------------------------C om unicarea rezultatelor la proba suplim entară de adm itere în urm a
rezolvării contestaţiilor, de către unităţile de învăţăm ânt care au
organizat proba

I

2 iulie 2018

3 iulie 2018

1
----------------- ------C alcularea de către com isiile de adm itere din unităţile de învăţăm ânt a
m ediilor finale de adm itere, conform precizărilor de calcul din
m etodologia de adm itere în învăţăm ântul profesional
Transm iterea, utilizând aplicaţia inform atică centralizată, la com isia
de adm itere ju d eţean ă/a m unicipiului Bucureşti, a candidaţilor declaraţi
adm işi şi a celor respinşi la adm iterea în învăţăm ântul profesional de
stat, de către toate unităţile de învăţăm ânt, indiferent dacă au
desfăşurat sau nu proba de preselecţie/adm itere
1

-----------------------

V alidarea, de către com isia de adm itere ju d eţean ă/a m unicipiului
Bucureşti pentru învăţăm ântul profesional de stat, a candidaţilor
declaraţi adm işi în învăţăm ântul profesional de stat
C om unicarea de către unităţile de învăţăm ânt profesional a candidaţilor
adm işi şi a celor respinşi la învăţăm ântul profesional de stat
A fişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către
candidaţii adm işi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către
candidaţii respinşi

1

1_

---------------- --------

3-4 iulie 2018

Ridicarea fişelor de înscriere în învăţăm ântul profesional de către
candidaţii declaraţi respinşi Candidaţii respinşi la etapa I de adm itere
în învăţăm ântul profesional şi în învăţăm ântul dual se pot înscrie în
etapa a Il-a de adm itere în învăţăm ântul profesional, în învăţăm ântul
dual, sau în etapa a Il-a de adm itere în liceu.
|1
---------------------------------------

3-4 iulie 2018

D epunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţăm ânt la care
candidaţii au fost declaraţi admişi
Transm iterea de către unităţile de învăţăm ânt care au ofertă
educaţională pentru învăţăm ântul profesional de stat a situaţiei
locurilor rămase libere în urm a neînscrierii candidaţilor adm işi în
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această etapă de adm itere
5 iulie 2018

5 iulie 2018

6 iulie 2018

6 iulie 2018

1
Rezolvarea cazurilor speciale de către com isia de adm itere judeţeană/a
m unicipiului Bucureşti Pentru rezolvarea cazurilor speciale, com isia de
adm itere judeţeană/a m unicipiului Bucureşti nu va repartiza candidaţi
la calificări profesionale pentru care s-a organizat probă de
preselecţie, decât cu acordul unităţilor de învăţăm ânt respective.
1
C om unicarea de către unităţile de învăţăm ânt profesional a candidaţilor
înm atriculaţi şi a situaţiei cu locurile răm ase libere în învăţăm ântul
profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de
adm itere şi rezolvarea cazurilor speciale
T ransm iterea de către Com isia de adm itere în învăţăm ântul profesional de
stat din unitatea de învăţăm ânt, în form at electronic şi în scris, către
com isia de adm itere ju d eţean ă/a m unicipiului Bucureşti a listelor finale
cu candidaţii înm atriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la
învăţăm ântul profesional de stat
1
Transm iterea de către com isia de adm itere judeţeană/a m unicipiului
Bucureşti la toate unităţile de învăţăm ânt gim nazial a situaţiei
locurilor libere pentru etapa a Il-a de adm itere la învăţăm ântul
profesional de stat
1
C om unicarea către toate unităţile de învăţăm ânt gim nazial a listei cu
locurile libere pentru etapa a Il-a de adm itere în învăţăm ântul
profesional de stat din judeţ/m unicipiul Bucureşti ISJ/ISM B afişează şi
publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa
a 11-a de adm itere în învăţăm ântul profesional de stat din ju d eţ/
m unicipiul Bucureşti.
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8. Documente de referinţă

Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale
Ordin nr. 5.068/2016 privind aprobarea M etodologiei de organizare şi desfăşurare a
admiterii în învăţământul profesional de stat
Ordin M.E.N. nr. 4795 din 31 august 2017 privind organizarea, desfăşurarea şi
calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul
şcolar 2018-2019
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9. Descrierea activităţilor

1.
2.

N u se face preselecţie.
în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte

numărul locurilor oferite de

unitatea de învăţământ, adm iterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului;
în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru adm iterea în învăţământul
profesional de 3 ani, m edia de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la
Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VlII-a, care are o pondere de 80%, şi
media generală de absolvire a claselor a V-a - a VlII-a, care are o pondere de 20%;
3.

în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât

numărul locurilor oferite de

unitatea de învăţământ, adm iterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de
adm itere definită la punctul 2 şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de
adm itere stabilită de unitatea de învăţământ.
4.

Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional

cu durata de 3 ani, se tace

astfel:
a)

în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de

unitatea de învăţământ:
20ABS + 80EN
M AIP = MA = — .................... -.....................100

unde:
M AIP = m edia de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
M A = m edia de admitere calculată conform art. 10 lit. a);
ABS = m edia generală de absolvire a claselor a V -a - a VlII-a;
EN = media generală obţinută la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VlII-a;

b)

în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de

unitatea de învăţământ:
io
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70x MA + 30 xPSA
M AIP = ...............................................
100

unde:
M AIP = m edia de adm itere în învăţământul profesional;
MA = media de adm itere calculată conform art. 10 lit. a);
PSA = nota la proba suplim entară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.
c)

în cazul în care 2 candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi

folosind, în ordine, următoarele criterii:
media generală obţinută la Evaluarea naţională din clasa a VlII-a;
m edia generală de absolvire a claselor a V-a - a VlII-a.
în cazul în care pe ultimul loc există candidaţi care au mediile de admitere, precum şi mediile
m enţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi.
d)

M edia de adm itere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, MAIP, se

calculează cu două zecimale, fară rotunjire.
e)

Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea naţională sau, după caz, examenul de

capacitate/testele naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la
evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a V lII-a este 1: EN = 1.
f)

M edia de adm itere în învăţământul profesional, MAIP, este utilizată pentru stabilirea

ordinii pe lista candidaţilor admişi.
5.

Proba suplim entară de adm itere se susţine din eseu motivaţional

6.

M odul de organizare a probei suplim entară de admitere:

a.

Se repartizează candidaţii pe săli, pentru proba suplim entară deadm itere

în ordine

alfabetică şi se afişează listele respective, cu 24 de ore înainte de probă, la avizierul unităţii
de învăţământ şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele.
b.

Preşedinte comisiei stabileşte, prin tragere la sorţi, în dim ineaţa probe

scrise,

repartizarea pe săli a asistenţilor şi îi instruieşte;
c.

Comisia asigură m ultiplicarea, pentru flecare candidat, subiectul pentru proba scrisă.
11
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d.

Durata probei scrise de admitere este de o oră.

e.

Lucrările scrise la proba scrisă se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ, timp de 5

ani.
7.

M odul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor

a.

Contestaţiile la proba suplim entară de admitere se depune şi se înregistrează la

secretariatul unităţii de învăţăm ânt în perioada prevăzută de calendarul de admitere.
b.

Componenţa comisiei de contestaţii este stabilită de directorul unităţii de învăţământ,

form ată din alţi profesori, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările.
c.

Secretizarea lucrărilor se face de către preşedintele comisiei de contestaţii.

d.

Comisia de contestaţii reevaluează lucrările prim ite şi acordă note lucrărilor

contestate, conform barem elor de evaluare pentru proba scrisă.
e.

După term inarea evaluării şi deschiderea lucrărilor , preşedintele comisiei de

contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în com paraţie cu cele acordate iniţial,
în situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în
minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de
contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi
profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în comisia de
contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe
baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. N ota acordată de a treia comisie este
nota care va fi acordată de com isia de contestaţii.
f.

Nota definitivă este nota acordată de com isia de contestaţii, dacă între nota iniţială şi

nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa
dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată
de com isia de evaluare. N ota definitivă, acordată nu mai poate fi m odificată şi reprezintă
nota obţinută.
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10. Responsabilii

Membrii comisiei de admitere.

Comisia de admitere este alcătuită din:

a) preşedinte - directorul al Liceul Tehnologic "Joannes Kajoni”, Miercurea- Ciuc;
b) vicepreşedinte - directorul adjunct
c) secretar - secretarul Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni", Miercurea- Ciuc;
d) membrii:
•

cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor
şi părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere;
cadre didactice care evaluează lucrările candidaţilor/ probei suplimentare de admitere;
cadre didactice asistenţi pe perioada desfăşurării probei suplimentare de admitere;
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11. Proba suplim entară de admitere

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL PROBEI DE ADMITERE
pentru şcoala profesională nivel 3
Admitere:
•
•

eseul m otivaţional în scris de candidat
eseul va fi evaluat de cadre didactice de specialitate din comisie

Structura eseului motivaţional:
Eseul va cuprinde cel puţin următoarele trei părţi:
•

De ce ai ales acest liceu?

•

De ce ai ales să înveţi meseria de bucătar?

•

De ce ţi se potriveşte profesia de bucătar ?

Condiţii de formă a eseului motivaţional:
Eseul realizat de candidat va fi întocmit după următoarele reguli:
•

foaie de examen;

•

dim ensiunea eseului este de minim o pagină şi maxim 2 pagini.

•

Eseul se realizează în limba de predare a respectivului program de studiu.

Candidaţii care nu respectă structura şi formatul eseului vor fi declaraţi respinşi.
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12. M odelul probei suplim entare

NUM ELE:

CNP:

INUŢIALA TATALUI:

DATA:

PRENUM ELE:

SEM NĂTURĂ
CANDIDATULUI:

ESEU ADMITERE 2018
LICEUL TEHNOLOGIC,JOANNES KAJONI”
Miercurea - Ciuc
Şcoala profesională

Scrieţi un eseu cu următorul titlu - .importanţa meseriei de bucătar în societate”, având în vedere
următoarele întrebări:
a) de ce ai ales acest liceu?
b) de ce ai ales să înveţi m eseria de bucătar?
c) de ce ţi se potriveşte această meserie?
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CNP:

INUŢIALA TATALUI:

DATA:
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SEM NĂTURĂ
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CANDIDATULUI:

ESEU ADMITERE 2018
LICEUL TEHNOLOGIC “JOANNES KAJONI”
Miercurea - Ciuc
Şcoala profesională

Irjatok egy esszet a kovetkezo cimmel:
.A szakâcs szakma szerepe a târsadalomban" figyelembe veve a kovetkezo kerdeseket:
a) miert vâlasztottad ezt az iskolât?
b) miert szeretned a szakâcs szakmât megtanulni?
c) m iert gondolod, hogy szâm odra ez a megfelelo szakma?
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î. Barem ul de corectare a probei suplim entare

BAREM DE CORECTARE

Se acordă 10 puncte din oficiu.
• De ce ai ales acest liceu?
m enţionarea surselor de informaţii despre liceu........... 10 puncte
-

enum erarea m otivaţiilor alegerii acest liceu.................. 10 puncte

• De ce ai ales să înveţi m eseria de bucătar?
care sunt motivaţiile învăţării meseriei respective........15 puncte
cunoştinţe despre m eseria respectivă..............................15 puncte
• De ce ţi se potriveşte profesia de bucătar?
elemente de autocunoaştere...............................................15 puncte
obiective, planuri profesionale...........................................15 puncte

Respectarea condiţiilor de forme 10 puncte.
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