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Probă scris ă 
Comer ţ (maiştri instructori) 

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. Negocierea vânzării, respectiv procesul de vânzare-cumpărare, se bazează pe relaţia ce se 
stabileşte între vânzător şi cumpărători. Răspundeţi la următoarele cerinţe: 
a. Descrieţi teoria  „stimuli - răspuns”. 
b. Enumeraţi  patru tehnici de vânzare bazate pe contactul personal. 
c. Explicaţi în ce constă argumentarea vânzării în formula de vânzare AIDA. 
             15 puncte   
 
2. Mărfurile chimice sunt mărfuri utilizate pentru consumul casnic, devenind articole de consum 
indispensabile omului modern. Răspundeţi la următoarele cerinţe: 
a. Enumeraţi  trei  tipuri  de mărfuri chimice în funcţie de importanţă şi rol. 
b. Precizați cinci produse chimice pentru curăţat obiecte de uz casnic. 
c. Prezentaţi două tipuri de detergenţi, după destinaţie.     15 puncte  
            
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Realizaţi un eseu cu titlul ”Importanţa documentelor specifice vânzării – cumpărării mărfurilor 
gustative” după următoarea structură: 

1. Precizarea a patru sortimente de stimulente. 
2. Descrierea marcării stimulentelor. 
3. Prezentarea a cinci documente tipizate specifice intrărilor şi ieşirilor de mărfuri. 
 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1. Documentele curriculare stau la baza proiectării şi planificării activităţii didactice. 
a. Prezentați structura planului de învăţământ şi relevanţa acestuia în activitatea de planificare și 
proiectare didactică. 
b. Menționați elementele componente ale programei şcolare. 
c. Prezentați rolul manualului şcolar în activitatea didactică. 
            18 puncte  
 
2. Realizaţi o fişă de observare pentru o activitate practică din structura unuia dintre modulele 
aferente pregătirii de specialitate, din domeniul Comerţ. Asociaţi un barem de notare pentru fişa de 
observare concepută.                                                                    12 puncte 


