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Probă scris ă 
Comer ț (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 (30 de puncte) 
1.  
a) Pentru fiecare categorie de relații prezentată corect și complet se acordă câte 2 puncte. Pentru 
fiecare răspuns corect, dar incomplet se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns greșit sau lipsa 
acestuia 0 puncte.          2x2p=4 puncte  
b) Pentru oricare 3 forme structurale ale cadrului de dialogare cu consumatorii precizate corect se 
acordă câte 1 punct. Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte.     3x1p=3 puncte 
c) Pentru caracterizarea completă și corectă a ambianței favorabile a actului de vânzare-
cumpărare, ca latură importantă a sistemului de relații comerț-consumator se acordă 3 puncte. 
Pentru răspuns corect, dar incomplet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 
0 puncte.           3 puncte  
 
2. 
a)  Pentru definirea corectă și completă a conceptului de distribuție se acordă 2 puncte. Pentru 
răspuns corect, dar incomplet se acordă 1 punct. Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 
puncte.            2 puncte  
b)  Pentru prezentarea corectă și completă a fiecărui tip de canal de distribuție utilizat în cadrul 
pieței interne, se acordă câte 2 puncte. Pentru prezentarea corectă, dar incompletă a fiecărui tip de 
canal de distribuție utilizat în cadrul pieței interne, se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns greșit 
sau lipsa acestuia 0 puncte.           3x2p=6 puncte 
c)  Pentru oricare 2 etape ale strategiei de distribuție a unei întreprinderi se acordă câte 1 punct. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte.        2x1p=2 puncte 
 
3. 
a)  Pentru oricare 2 preparate tip prospături enumerate corect se acordă câte 1 punct. Pentru 
răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte.          2x1p=2 puncte 
b)  Pentru oricare dintre cele 4 caracteristici de calitate ale cărnii proaspete prezentate corect și 
complet se acordă câte 2 puncte. Pentru oricare dintre cele 4 caracteristici de calitate ale cărnii 
proaspete prezentate corect, dar incomplet se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns greșit sau lipsa 
acestuia 0 puncte.              4x2p=8 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
a) Pentru oricare 4 sortimente identificate corect și complet se acordă câte un punct. Pentru 
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.         4x1p=4 puncte 
 
b) Pentru oricare 3 caracteristici de calitate ale peştelui propaspăt descrise corect și complet se 
acordă câte 2 puncte. Pentru oricare 3 caracteristici de calitate ale peştelui propaspăt descrise 
corect, dar incomplet se acordă câte 1 punct.  Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte.            3x2p=6 puncte 



Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

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

Pagina 2 din 2 

 
c) Pentru oricare cinci forme structurale ale cadrului de dialogare cu consumatorii identificate 
corect și complet se acordă câte 2 puncte. Pentru fiecare  răspuns corect, dar incomplet se acordă 
câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.    5x2p=10 puncte
         
d) Pentru oricare trei situaţii prezentate corect și complet se acordă câte 2 puncte. Pentru fiecare 
răspuns corect, dar incomplet se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
se acordă 0 puncte.                    3x2p=6 puncte  
e)  Pentru prezentarea corectă și completă a fazelor de creștere și maturitate a produsului, se 
acordă 4 puncte. Pentru răspuns corect, dar incomplet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.           4 puncte  
 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1. Pentru conceperea corectă și completă a scenariului didactic pentru o secvență a unității de 
învățare, din modulul la care se susține examenul, cu menționarea elementelor proiectării 
didactice: data, modulul, clasa, conținutul, activitățile de învățare, resursele didactice utilizate, se 
acordă 15 puncte.  
Pentru conceperea corectă, dar incompletă a scenariului didactic pentru o secvență a unității de 
învățare, din modulul la care se susține examenul, cu menționarea elementelor proiectării 
didactice: data, modulul, clasa, conținutul, activitățile de învățare, resursele didactice utilizate, se 
acordă 8 puncte.  
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte.                                                            
                                                                                                                                          15 puncte 
 
2. Pentru fiecare dintre cei 7 itemi se acordă câte 2 puncte din care:  7x2p=14 puncte  
-1 punct pentru proiectarea corectă și completă  
-1 punct pentru răspuns corect.   
Pentru menționarea corectă a elementelor: clasa, capitolul/unitatea de învățare și timpul de lucru, 
se acordă 1 punct.  1 punct 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte.                                                            
 
  
 
 


