
Nume prenume: IONESCU ION 
Data naşterii: 15.01.1995 
Vârsta: 18 (6) 
Sex: masculin 
Adresa: STR. FLORILOR NR.10 
Telefon: 0730111111 
Pregătire şcolară mama: alte studii 
Pregătire şcolară tata: nu este cazul 
Pregătire şcolară tutore: nu este cazul 
Statut ocupaţional mama: pe cont propriu/liber profesionist 
Statut ocupaţional tata: nu este cazul 
Statut ocupaţional tutore: nu este cazul 
 
Autor raport: EVALUATOR 1 
Data raport: 01.01.2015 
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Post: PRIMAR (111301) 
Subgrupa: LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI SI INALTI 
CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI PUBLICE (111) 
Grupa: MEMBRI AI CORPULUI LEGISLATIV, AI EXECUTIVULUI, 
INALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
CONDUCATORI SI FUNCTIONARI SUPERIORI (1) 
Procent potrivire: 98,00% 

 

Competenţă: Abilitatea generală de învăţare 
Descriere: Aptitudinea de a asimila informaţii noi, de a le reorganiza şi de a opera cu aceste 
informaţii în rezolvarea de probleme. Cuprinde concentrarea atenţiei şi rezistenţa la 
interferenţă; capacitate de organizare a informaţiilor în memorie, inhibiţia cognitivă şi 
memoria de scurtă durată; şi o componentă de operare, aceasta implicând: rationamentul 
analitic, transfer analogic, memorie de lucru şi flexibilitatea în categorizare. 

Nivel cerut: 

 

Nivel determinat: 

 

 

Competenţă: Aptitudinea verbală 
Descriere: Înţelegerea sensurilor cuvintelor şi operarea corectă cu acestea, capacitatea de a 
combina pe baza unor reguli precise cuvintele în propoziţii şi propoziţiile în fraze, abilitatea 
de a citi şi a întelege informaţii şi idei prezentate verbal sau în scris. 

Nivel cerut: 

 

Nivel determinat: 

 

 

Competenţă: Aptitudinea numerică 
Descriere: Capacitatea de a înţelege şi opera cu conţinuturi numerice, rapiditatea şi 
corectitudinea de realizare a calculelor matematice simple. Abilitatea de a analiza o problemă 
matematică şi a utiliza metoda potrivită pentru rezolvarea ei. 

Nivel cerut: 



 

Nivel determinat: 

 

 

Competenţă: Aptitudinea spaţială 
Descriere: Capacitatea de a genera, reţine şi transforma imagini vizuale abstracte, 
manipularea şi organizarea informaţiei spaţiale. 

Nivel cerut: 

 

Nivel determinat: 

 

 

Competenţă: Aptitudinea de percepţie a formei 
Descriere: Capacitatea de a achiziţiona şi organiza informaţii vizuale : discriminarea unui 
obiect de fond, identificarea poziţiei în spaţiu a obiectelor (stimulilor), abilitatea de detecţie a 
constantei formei şi perceperea detaliilor. 

Nivel cerut: 

 

Nivel determinat: 

 

 

Competenţă: Abilităţi funcţionăreşti 
Descriere: Capacitatea de a identifica detalii semnificative şi greşeli din materiale scrise şi 
tabele. 

Nivel cerut: 

 

Nivel determinat: 

 



 

Competenţă: Rapiditatea în reacţii 
Descriere: Abilitatea de a răspunde repede (cu mâna, degetul sau piciorul) la un stimul 
(lumina, sunet, imagine), când acesta apare. Indică atât rapiditatea reacţiei cât şi viteza de 
procesare a informaţiei. 

Nivel cerut: 

 

Nivel determinat: 

 

 

Competenţă: Capacitatea decizională 
Descriere: Raţionalitatea decidentului, capacitatea de a alege alternativa cea mai raţională 
dintr-o mulţime de variante disponibile. 

Nivel cerut: 

 

Nivel determinat: 

 

 


