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11 iulie 2018 
 

Probă scris ă 
COMERȚ 

 (profesori)  
Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. In practică, vânzarea mărfurilor ia multiple forme care vor condiționa, la rândul lor, 
particularitățile tehnologiei comerciale specifice fiecărui punct de vânzare.  15 puncte  

a. Caracterizaţi vânzarea clasică. 
b. Precizaţi două caracteristici ale comerţului stabil, realizat prin intermediul reţelei de 

automate. 
c. Caracterizaţi hipermagazinul.         

             
2. Laptele şi produsele din lapte au o valoare nutritivă ridicată, ajutând în dezvoltarea şi 
funcţionarea organismului.                                                                                  15 puncte  
       a. Clasificaţi sortimentul de lapte de consum. 
       b. Prezentaţi patru caracteristici de calitate ale laptelui de consum. 
       c. Indicaţi trei produse de smântânire.   
       
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Elaboraţi un eseu cu titlul „Metode de culegere a informaţiilor în cercetările de marketing”  după 
următoare structură:  

a. Prezentarea scalei interval. 
b. Descrierea observării, ca metodă de cercetare directă. 
c. Descrierea eşantionării de grup  

  
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte    
 
 
              III.1.Obiectivele operaționale contribuie la proiectarea eficientă a oricărei situații instructive 
din cadrul demersului didactic.                                             25 de puncte  
a. Caracterizați operaționalizarea obiectivelor în contextul alegerii și explicitării obiectivelor 
educaționale; 
b. Elaborați patru obiective operaționale corespunzătoare unei lecții din programa disciplinei la 
care susțineți concursul, precizând pentru fiecare dintre ele: comportamentul observabil, condițiile 
de realizare/ demonstrare a comportamentului/ schimbării preconizate și criteriul de reușită;  
c. Corelați fiecare dintre cele patru obiective operaționale formulate la punctul b. cu o activitate de 
învățare și două resurse didactice, la alegere. 
  III.2. Precizați cinci informații incluse în sugestiile metodologice din structura curriculum-ului 
specific pregătirii de specialitate pentru domeniul/ disciplina  la care susțineți concursul. 
                                                                                                                                        5 puncte  
         Notă: Se punctează corectitudinea din punct de vedere metodic și științific, a informațiilor de 
specialitate 

         


