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Probă scris ă 
COMERŢ 

 (maiştri instructori) 
 

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. (15 puncte) 
a.  (5 puncte) 
- clasificarea sortimentului mărfurilor electrocasnice după destinaţie;     5 puncte 
- pentru răspuns corect, dar incomplet, 2 puncte  
 
b. (6 puncte)  
-  câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror trei tipuri  de mărfuri electrocasnice după principiul de 
funcţionare;                                                                                                    3x2puncte = 6 puncte  
-  prezentarea corectă, dar incompletă a oricăror trei tipuri  de mărfuri electrocasnice după 
principiul de funcţionare 1 punct; ( 3x1punct = 3 puncte) 
 
c.(4 puncte)  
-  prezentarea sortimentului mărfurilor electronice cu regim de funcţionare de scurtă durată; 

4 puncte 
-  pentru răspuns corect, dar incomplet, 2 puncte  
 
2. (15 puncte) 
a) (9 puncte) 
- descrierea vânzării prin închiriere;                                                                       9 puncte      
- pentru răspuns corect, dar incomplet, 4 puncte 
 
b) (6 puncte)  
- câte 3 puncte pentru prezentarea oric ăror dou ă caracteristici ale autoservirii; 

 2x3puncte = 6 puncte  
- câte 1 punct pentru prezentarea corectă, dar incompletă a oricăror două caracteristici ale 
autoservirii ( 2x1 punct = 2 puncte) 

    
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a. (15 puncte) 
– pentru clasificarea sortimentului de stimulente;       15 puncte   
– pentru răspuns corect, dar incomplet 7 puncte  
b. (5 puncte)  
– prezentarea  sortimentului de băuturi alcoolice      5 puncte  
– pentru răspuns corect, dar incomplet, 2 puncte   
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c. (10 puncte)  
– descrierea modului de marcare al produselor gustative       10 puncte 
– pentru răspuns corect, dar incomplet, 5 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
III.1. (16 puncte) 
 a. prezentarea oricărei caracteristici a exerciţiului didactic ca metodă de instruire practică;  
                                                                                                                                        4 puncte 
          2  punct  pentru răspuns corect, dar incomplet; 
 b. exemplificarea metodei exerciţiului corectă din punct de vedere metodic și științific a informațiilor 
de specialitate pentru o activitate de instruire practică, aplicată  într-o  lecție de la disciplina la care 
susțineți concursul;                                                                                                    12 puncte  
          5 puncte  pentru răspuns corect, din punct de vedere metodic și științific a informațiilor de 
specialitate, dar incomplet. 
          

        
 III.2. (14 puncte) 
 a. definirea chestionării orale;                                                                                         4 puncte  
     1  punct  pentru răspuns corect, dar incomplet; 
 b. - câte trei puncte  pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două forme  ale chestionării     
 orale;                                                                                                       2 x 3 puncte = 6 puncte  
 c. prezentarea avantajelor utilizării metodei de evaluare – chestionarea orală prin      
 comparație cu evaluarea scrisă.                                                                                     4 puncte  
     1  punct  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
 
  
 


