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Probă scris ă 
COMERŢ 

(profesori)  
 

Varianta 1 

• 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.  În cadrul circuitului comercial al produselor, un rol important revine comerţului cu amănuntul, ca 
verigă intermediară în fluxul relaţiilor producător-consumator.  

a. Precizaţi conţinutul şi rolul comerţului cu amănuntul ca verigă intermediară în fluxul relaţiilor 
producător-consumator. 
b. Prezentaţi două funcţii ale comerţului cu amănuntul. 
c. Caracterizaţi vânzarea prin sistemul de liber service, ca formă de vânzare cu amănuntul.  

            15 puncte  
2.  Mărfurile nealimentare satisfac necesităţi variate de ordin fiziologic, social-cultural şi de confort.  
   a. Prezentaţi două caracteristici de calitate ale confecţiilor.  
   b. Descrieţi comportarea în utilizare a  articolelor de  încălţăminte. 
   c. Prezentaţi caracteristicile de calitate ale săpunului de toaletă.    15 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Elaboraţi un eseu cu titlul „Rolul politicii promoţionale în activitatea agentului economic”, după 
următoarea structură:  
1. Prezentarea conceptului de promovare a vânzărilor. 
2. Descrierea a  patru  tehnici de promovare a vânzărilor. 
3. Prezentarea tipurilor de strategii promoţionale, după criteriul obiectivelor globale ale activităţii 
promoţionale. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 
1. Realizaţi un proiect de lecție pentru lecția mixtă alegând o temă/conținut dintr-un modul de 
specialitate. În elaborarea proiectului de lecție nu se va menționa numele profesorului.  
Notă. Se punctează următoarele elemente menționate și corelate: modulul de specialitate, clasa, 
titlul lecției, conținutul lecției, obiective/competențele specifice, metodele de învățământ, mijloacele 
de învățământ, desfășurarea propriu-zisă a lecției/momentele lecției.                            15 puncte 

 
2. Proiectaţi un test scris însoţit de baremul de evaluare şi notare la un modul de specialitate, la 
alegere, cu următoarea structură: 

• un item de tip alegere multiplă; 
• un  item de tip pereche; 
• doi itemi  de tip răspuns scurt; 

Menţionaţi următoarele elemente: clasa, capitolul/unitatea de învăţare şi timpul de lucru. În cadrul 
baremului de evaluare şi notare se distribuie 90 de puncte şi se acordă 10 puncte din oficiu. 

    15 puncte 
  


