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Probă scris ă 
COMERȚ 

 (maiştri instructori) 
 

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. Sticla este un corp solid, cu o structură amorfă, obţinut prin subrăcirea unor topituri cu compoziţii 
chimice variabile, ce devin rigide la intervale diferite de temperatură, datorită creşterii treptate a 
vâscozităţii. 
a. Clasificaţi sortimentul mărfurilor de sticlă pentru menaj. 
b. Prezentaţi marcarea  mărfurilor din sticlă.      15 puncte  
 
2. Etalarea mărfurilor este o formă de comunicare indirectă cu consumatorii. 
a. Prezentaţi rolul etalării mărfurilor.  
b. Enumeraţi elementele ce se pot combina pentru a realiza o etalare estetică în vitrină.  
c. Descrieţi etalarea catalog, ca modalitate de promovare a vânzărilor.      15 puncte   
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Alcătuiţi un eseu cu titlul „Încălţămintea şi importanţa ei în consumul populaţiei”, după următoarea 
structură: 

a. Clasificarea sortimentului articolelor de  încălţăminte. 
b. Descrierea modului de marcare a articolelor de încălţăminte. 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Alegeţi un capitol/conţinut corespunzător unuia dintre modulele de specialitate. 
1. Menţionaţi trei mijloace de învățământ, precizând pentru fiecare mijloc de învăţământ:   
- o etapă a lecţiei în care poate fi integrat; 
- forma de organizare a activităţii didactice; 
- o modalitate de valorificare în cadrul lecţiei.  
Precizaţi şi următoarele elemente: modulul, capitolul/conţinutul ales   20 puncte   
 
2. Elaborați un instrument de evaluare sumativă la finalul parcurgerii unei unităţi de învăţare 
corespunzătoare unui modul de pregătire practică comasată, însoţit de baremul de evaluare și 
notare. 
Menţionaţi următoarele elemente: clasa, capitolul/unitatea de învăţare şi timpul de lucru. În cadrul 
baremului se distribuie 90 de puncte şi se acordă 10 puncte din oficiu.    10 puncte  
 


