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Probă scrisă 
COMERŢ 

 MAIŞTRI INSTRUCTORI 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. (15 puncte) 
a. Câte 1 punct pentru precizarea oricăror șase elemente de informare și de identificare din 
marcarea mărfurilor. 6x1 punct=6 puncte 
b. Câte 1 punct pentru menționarea oricăror doi factori interni și a oricăror trei factori externi ce 
actionează pe perioada păstrării mărfurilor. 5x1 punct=5 puncte 
c.- Câte 2 puncte pentru descrierea oricăror două modificări biochimice ce pot să apară în timpul 
păstrării mărfurilor. 2x2 puncte=4 puncte 
   - Câte 1 punct pentru descrierea corectă, dar incompletă a oricăror două modificări biochimice 
ce pot să apară în timpul păstrării mărfurilor. (2x1punct=2 puncte) 
 
2. (15 puncte) 
a. Câte 1 punct pentru precizarea oricăror două tipuri de conserve din lapte. 2x1 punct=2 puncte 
b.- Câte 3 puncte pentru clasificarea brânzeturilor, după oricare două criterii  
 2x3 puncte=6 puncte 
   - Câte 1 punct pentru clasificarea corectă, dar incompletă a brânzeturilor, după oricare două 
criterii. (2x1 punct=2 puncte) 
c. Câte 1 punct pentru descrierea fiecărei caracteristici de calitate a laptelui de consum.  

 7x1 punct=7 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
a.  - Definirea recepției cantitative            4 puncte 
     - Definirea recepției calitative            4 puncte 
b. Câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei obiective ale recepției mărfurilor.  

 3x2 puncte=6 puncte 
c. Câte 4 puncte pentru descrierea oricăror patru documente de certificare a calității ce însoțesc 
un lot de marfă.            4x4 puncte=16 puncte 
Cele 16 puncte se distribuie astfel: 
 - câte 2 puncte pentru menționarea denumirii fiecărui document de certificare a calității. (4x2 
puncte=8 puncte) 
 - câte 2 puncte pentru menționarea elementelor de conținut specifice fiecărui document de 
certificare a calității. (4x2 puncte=8 puncte) 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1. Se acordă 12 puncte pentru prezentarea unui exemplu de aplicare a metodei de evaluare 
verificarea orală, care se distribuie astfel: 

- caracteristicile metodei            2 puncte 
- detalierea conținutului învățării asociat rezultatelor învățării vizate      3 puncte 
- formularea a minim patru întrebări pe care profesorul le adresează elevilor în procesul de 

evaluare              4 puncte 
- câte 1 punct pentru menționarea oricăror două avantaje ale utilizării metodei 

     2x1 punct=2 puncte 
- menționarea oricărei limite a utilizării metodei           1 punct 

 

2. Se acordă 18 puncte pentru proiectarea unui item cu alegere duală, a unui item de completare 
și a unui item de tip întrebare structurată, care se distribuie astfel: 

- câte 2 puncte pentru respectarea regulilor de proiectare specifice fiecărui item 
 3x2 puncte=6 puncte 

- câte 2 puncte pentru corectitudinea științifică a informației de specialitate utilizată atât în 
formularea cerinței, cât și în formularea răspunsului așteptat, pentru fiecare item  
 3x2 puncte=6 puncte 

- câte 2 puncte pentru elaborarea răspunsului corect/așteptat, pentru fiecare item 
 3x2 puncte=6 puncte 

 
 


