
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la COMERŢ (profesori)   Varianta 3 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 1 din 2 

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
24 iulie 2019 

 
Probă scris ă 

COMERŢ 
(PROFESORI) 

  
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
1. (20 de puncte) 
a. Definirea pieței efective și a pieței potențiale;            6 puncte 
    - 3 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet 
b. - câte 2 puncte  pentru descrierea oricăror doi indicatori  de evaluare a capacității potențiale a 
pieței                2x 2puncte= 4 puncte  
    - câte 1 punct  pentru descrierea corectă, dar incompletă, a oricăror doi indicatori  de evaluare 
a capacității potențiale a pieței (2x1punct= 2 puncte ) 
c. definirea segmentării pieței;                         4 puncte 
    - 2 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet 
d. descrierea relațiilor (raporturilor) între piața unui produs și piețele celorlalte produse.    6 puncte  
   - 3 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet 
 
2. (20 de puncte) 
a. – câte 2 puncte  pentru prezentarea oricăror trei elemente  ce dau ce dau profilul alimentației 

publice, formă a comerțului cu amănuntul           3x2puncte= 6 puncte 
- câte 1 punct  pentru prezentarea corectă, dar incompletă, a oricăror trei elemente  ce dau 

profilul alimentației publice, formă a comerțului cu amănuntul (3x1punct= 3 puncte ) 
b. Descrierea specializării monoclientelă                     4 puncte 
    - 2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet 
c. Prezentarea oricărei forme de vânzare electronică întâlnită în practica comercială        8 puncte  
    - 4 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet 
d. – câte 1 punct  pentru enumerarea oricăror două tendin țe în evoluția de ansamblu a activității 
comerciale                 2x1punct = 2 puncte 
 
3. (20 de puncte) 
a. – câte 1 punct  pentru enumerarea oricăror șase sortimente de conserve sterilizate din pește 
  6x1punct = 6 puncte 
b. - câte 2 puncte  pentru descrierea oricăror cinci caracteristici  de calitate ale peștelui proaspăt  
                                                                                                                         5x2puncte= 10 puncte 
   - câte 1 punct  pentru descrierea corectă, dar incompletă, a oricăror cinci caracteristici  de 
calitate ale peștelui proaspăt (5x1punct= 5 puncte ) 
c. - câte 1 punct  pentru enumerarea oricăror patru defecte  de calitate ale peștelui proaspăt, 
refrigerat sau congelat                4x1punct= 4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a. - câte 1 punct pentru enumerarea oricăror cinci metode de evaluare complementare;  

       5x1 punct= 5 puncte 
b. Descrierea oricărei metode complementare de evaluare;                 5 puncte 
       2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 
c. Exemplificarea oricărei metode complementare de evaluare a rezultatelor învățării pentru 
secvența dată;                                                                                                                      8 puncte 
       3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet 
Notă: corectitudinea din punct de vedere științific a informațiilor de specialitate.                 2 puncte  
d.- câte 1 punct  pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cele cinci tipuri  de itemi ceruți 

      5x1 punct= 5 puncte 
   - câte 1 punct  pentru corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare și de notare) 
pentru fiecare dintre cele cinci tipuri  de itemi ceruți.                                        5x1 punct= 5 puncte 

 
 


