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CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR 
VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

13 iulie 2022 
 

Probă scrisă 
COMERŢ 

MAIŞTRI INSTRUCTORI 
 
 

Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. Calitatea este determinată și influențată de o serie de factori care acționează, atât în procesul 
producției, cât și în procesul circulației mărfurilor.       15 puncte 
a. Precizați șase elemente de informare şi de identificare din marcarea mărfurilor;  
b. Menționați doi factori interni şi trei factori externi ce acționează pe perioada păstrării mărfurilor; 
c. Descrieți două modificări biochimice ce pot să apară în timpul păstrării mărfurilor. 
 
2. Laptele și produsele din lapte au valoare nutritivă ridicată, care favorizează creșterea, 
dezvoltarea și funcționarea organismului.        15 puncte 
a. Precizați două tipuri de conserve din lapte;  
b. Clasificați brânzeturile după două criterii; 
c. Descrieţi caracteristicile de calitate ale laptelui de consum.  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Realizaţi un eseu cu titlul „Rolul recepției în controlul calității mărfurilor”, după următoarea 
structură:  

a. Definirea recepției cantitative și calitative;  
b. Precizarea a trei obiective ale recepției mărfurilor;  
c. Descrierea a patru documente de certificare a calității ce însoțesc un lot de marfă, 

menționând, pentru fiecare, denumirea și elementele de conținut. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Secvența de instruire de mai jos face parte din curriculumul pentru clasa a XI-a învățământ 
profesional, calificarea profesională Comerciant-vânzător, domeniul de pregătire profesională 
Comerț, Anexa nr. 3 la O.M.E.N. nr. 3501 din 29.03.2018. 
 

URÎ 8. APLICAREA TEHNICILOR 
COMERCIALE 

Conţinuturile învăţării Rezultate ale învăţării (codificate 
conform SPP) 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

8.1.4. 
 

8.2.4. 
 
 

(...) Etalarea mărfurilor 
Elaborarea planului de aranjare sortimentală 
(...) 
Etalarea mărfurilor în interiorul magazinului 
(...) 

 
Cunoștințe: 
8.1.4. Prezentarea regulilor de aranjare a și expunere a mărfurilor în sala de vânzare. 
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Abilități: 
8.2.4. Expunerea mărfurilor în sala de vânzare cu respectarea regulilor de aranjare și etalare în 
vigoare. 
Atitudini: 
(...) 
 
 
În procesul de evaluare a diferitelor rezultate ale învățării sunt utilizate metode și instrumente de 
evaluare variate. Utilizând ca suport secvența din curriculum, rezolvați următoarele cerințe: 

1. Prezentați un exemplu de aplicare a metodei de evaluare verificarea orală, având în vedere 
următoarele elemente: caracteristicile metodei; detalierea conținutului învățării asociat 
rezultatelor învățării vizate; formularea a minim patru întrebări pe care profesorul le 
adresează elevilor în procesul de evaluare; menționarea a două avantaje și a unei limite ale 
utilizării metodei verificarea orală.        12 puncte 

2. Proiectați un item cu alegere duală, un item de completare și un item de tip întrebare 
structurată.           18 puncte 

Notă. Se punctează, pentru fiecare item proiectat, următoarele elemente: respectarea regulilor de 
proiectare specifice; corectitudinea științifică a informației de specialitate utilizată atât în formularea 
cerinței, cât și în formularea răspunsului așteptat; elaborarea răspunsului corect/așteptat. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


