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I. Preliminarii 

 

 Realizarea unui învățământ de calitate în contextul realităţilor şi perspectivelor socio-economice, 

impun ca finalităţile educaţiei să fie formulate nu doar în termeni concreți și pragmatici, ci mai ales din 

perspectiva nevoilor reale de formare a personalităţii celui educat. Este vorba de o nouă abordare în 

pedagogie, numită pedagogia competenţelor şi de promovarea unei didactici funcţionale, care vizează 

formarea la elevi a unui sistem de competenţe necesare acestora pentru continuarea studiilor în viaţă, 

având menirea să asigure o integrare socială cât mai bună. 

Procesul de învăţământ nu este numai o acţiune de transmitere a cunoştinţelor din partea 

profesorului şi de achiziţionare a acestora din partea elevului, dar și  un proces social şi psihosocial, 

având ca  scop pregătirea elevului pentru viaţă. Din aceste considerente, învăţătura, pregătirea trebuie 

pusă în centrul preocupărilor noastre pentru a ne apropia cât mai mult  de idealul „fiecare persoană la 

locul ei de muncă să fie un specialist, ba chiar un expert în problematica de care se ocup”. 

Competența profesională reprezintă capacitatea de  aplica, transfera și combina cunoștințe și 

deprinderi în situații și medii de muncă diverse, pentru a realiza activitățile cerute la locul de muncă, la 

nivelul creativ specificat în standard. 

Curriculumul stagiului de practică ce anticipează examenele de absolvire  este destinată  elevilor 

specialității 41630 Merceologie, anul IV, care se va desfășura în cadrul unităților comerciale,  fiind un 

îndrumătorilor de practică implicat în pregătirea profesională a elevilor. Practica se va desfășura pe o 

perioadă de 9 săptămâni în semestrul VIII, conform graficului de practică stabilit la nivel de unitate de 

învățământ. O săptămâna de practica  cuprinde 5 zile lucrătoare a câte 6 ore pe zi, în număr de 270 ore 

contact direct. 

Practica ce anticipează examenele de absolvire reprezintă un suport de studiu de ultima ora, fiind 

menită să  ajute elevii să  însușească cunoștințe şi abilități de care au nevoie în profesia aleasă.  

 Pentru formarea tuturor competenţelor vizate şi consolidarea acestora  elevii vor desfăşura 

practica prin rotație atât în departamentul food (alimentar), la raioanele: băuturi, legume-fructe, produse 

lactate, băcănie, panificație, carne, preparate din carne, peste etc, cat şi în  departamentul non-food 

(nealimentar), la raioanele: confecții, încălțăminte, articole sport, textile, menaj, birotica, cosmetice, 

jucării, electronice  etc, în funcţie de specificul magazinului. 

Instruirea practica reprezintă o componenta majora în procesul instructiv - educativ pentru viitoarea 

meserie, fapt pentru care în cazul absentării de la practică elevii au obligaţia de a recupera absenţele 

efectuate, indiferent de motivul absentării (învoire, concediu medical etc.) fără a perturba procesul de 

pregătire teoretică. La finisarea practicii de specialitate, fiecare elev va prezenta şi susţine, în termenii 

stabiliţi, raportul popriu-zis, verificat în prealabil şi acceptat spre apărare de către conducătorul practicii.  

Raportul va conţine atât partea textuală înscrisă în baza informaţiei de la entitate în care elevul îşi 

desfăşoară practica, precum şi anexele, care justifică veridicitatea datelor indicate în acesta.  
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II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Importanţa studierii unităţii de curs „Practica ce anticipează examenele de absolvire”  constă în: 

 consolidarea, aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor teoretice în practică;  

 cunoaşterea modului de organizare și a modului de lucru specific unității comerciale;  

 formarea abilităților cognitive și practice necesare pentru gestionarea întreprinderii, determinarea 

sortimentului de mărfuri și a tehnicilor de comercializare a lor, salarizarea personalului, 

aprovizionarea cu mărfuri, verificarea stocului de mărfuri, calcularea preţurilor la mărfuri, 

determinarea metodelor de achitare cu furnizorii de mărfuri, întocmirea documentaţiei pentru 

reevaluare, întocmirea raportului cu privire la rulajul mărfurilor, determinarea indicilor 

economici de activitate a întreprinderii, perfecționarea managementului calității și a sistemului 

informațional al întrerpinderii; 

 implantarea deprinderilor practice în cercetarea şi aprecierea calităţii mărfurilor, în analiza şi 

evaluarea sortimentului mărfurilor, în aplicarea standardelor în activitatea practică de merceolog; 

 familiarizarea cu cea mai performantă dotare tehnică şi cele mai avansate tehnologii ale 

comerţului en-detail şi en-gros. 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

 Competența profesională este îmbinarea și utilizarea armonioasă a cunoștințelor teoretice, 

deprinderilor și atitudinilor practice  în vederea obținerii rezultatelor așteptate la locul de muncă.  

Competenţele profesionale specifice practicii ce anticipează examenele de absolvire: 

CS.1 Aplicarea actelor normative, legislative în comerț 

CS.2 Descrierea structurii, conţinutului autorizării pentru amplasarea şi funcţionarea unităţii comerciale  

CS.3 Familiarizarea cu organigrama întreprinderii, obligațiunile personalului 

CS.4 Organizarea instruirii personalului cu privire la respectarea normelor tehnicii securităţii  

CS.5 Dotarea unității comerciale cu utilaj tehnologic-comercial 

CS.6 Organizarea și tehnologia aprovizionării unității comerciale 

CS.7 Determinarea sortimentului de mărfuri și a tehnicilor de comercializare 

CS.8 Organizarea proceselor tehnologice - comerciale la întreprindere 

CS.9 Analizarea structurii organizatorice a marketingului la întreprindere   

CS.10 Determinarea sistemului de prețuri și achitarea cu furnizorii de mărfuri 

CS.11 Organizarea evidenței stocului și a rulajului de marfă la întreprindere 

CS.12 Indicarea formelor de salarizare în unitatea comercială 

CS.13 Analizarea indicilor economici ca rezultat al activităţii comerciale a întreprinderii 

CS.14 Familiarizarea cu sistemul informatic al întreprinderii  
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IV. Administrarea stagiului de practică 

 

Codul 

stagiului 

de 

practică 

Denumirea 

stagiului de 

practică 

Semestrul Numărul 

de 

săptămîni 

Numărul 

de ore 

Perioada  Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite 

P.08.O.042 Practica ce 

anticipează 

examenele de 

absolvire   

VIII 9 

săptămâni 

270 Aprilie- 

iunie 

Raport de 

practică 

9 

 

 
V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

 

Activităţile/Sarcinile de lucru Produsele de 

elaborat 

Modalităţile 

de evaluare 

Durata de 

realizare 

Modulul I  Aspecte generale privind unitatea comercială 

UC1.1 Denumirea, adresa, forma organizatorico 

– juridică, genul de activitate a întreprinderii, 

istoria întreprinderii 

UC1.2Particularitățile constituirii și funcționării 

unității economice: 

 descrierea etapelor de înființare a unității 

economice 

 enumerarea documentelor necesare 

înființării unității economice 

 selectarea documentelor necesare 

funcționării unității economice   

UC1.3  Structura manageriala a întreprinderii 

 elaborarea structurii organizatorice a 

întreprinderii  

 structurarea obligaţiunilor funcţionale a: 

managerului principal, managerului inferior, 

agentului comercial, merceologului, şef 

secţie, depozitarul, vânzătorul  

 descrierea particularităţilor de recrutare a 

personalului  

 familiarizarea cu Regulamentul intern  şi 

Normele în vigoare referitoare la protecţia 

muncii în unitatea comercială, programul 

 

 

 

 

 

De anexat la raport:  

autorizație de 

funcționare, 

autorizație sanitară, 

organigrama 

întreprinderii,  

schema 

departamentelor, 

structura secțiilor,  

fişa postului pentru 

comerciant şi 

merceolog, 

contractul de 

muncă 

 

Regulamentul 

intern cu privire la 

protecția muncii 

 

 

 

 

 

 

 

Fişele de 

documentare 

Studiul de 

caz 

Jocul de rol 

Fişa  plan de 

acțiune 

Fişa  de 

analiza 

Cercetarea  

Fişe de lucru 

Portofoliul  

 
 

 

 

 

Contact 

direct 

40 ore 
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de muncă şi de odihnă 

 întocmirea tabelului de pontaj 

 familiarizarea cu stilurile şi metodele de 

conducere a managerului, metode de 

stimulare și promovare a personalului 

 selectarea strategiilor managerului şi 

comportamentul acestuia  în situaţii de 

conflict în colectivul de muncă 

 efectuarea controlului în unitatea 

comercială de către instituțiile de stat 

UC1.4 Nivelul mecanizării cu utilaj comercial – 

tehnologic a unității comerciale 

 

 

 

Selectarea 

utilajului necesar  

 pentru păstrare, 

transportare,  

pregătirea către 

comercializare 

 

Modulul II  Activitatea comercială a unității comerciale 
UC2.1 Organizarea aprovizionării cu mărfuri a 

unității comerciale: 

 descrierea relațiilor contractuale cu 

furnizorii de mărfuri 

 alegerea furnizorilor și surselor de livrare 

 principiile și cerințele organizării 

oportune a procesului de aprovizionare a 

întrerpinderii 

 selectarea formelor și metodelor de 

aprovizionare cu mărfuri unitatea 

comercială 

 elaborarea și argumentarea comenzilor 

pentru aprovizionarea curentă a unității 

comerciale 

UC2.2 Organizarea proceselor tehnologice - 

comerciale la întreprindere: 

 organizarea și tehnologia procesului de 

recepționare a mărfurilor 

 perfectarea documentelor în caz de 

atestare a dificitului de marfă la recepție 

 înaintarea pretențiilor în caz 

nerespectarea clauzelor contractuale,  

 
 
 

 

 

De anexat la raport: 

furnizorii de 

mărfruri,  

model de comandă 

pentru 

aprovizionarea 

unității comerciale 

 

 

 

 

 

 

De anexat la raport: 

facturi, certificate 

ce atestă calitatea 

mărfurilor, pretenții 

sau reclamații, acte 

pentru evidența 

mărfurilor, procese 

 

 

 

 

 

 

Fişele de 

documentare 

Studiul de 

caz 

Jocul de rol 

Fişa  plan de 

acțiune 

Fişa  de 

analiza 

Cercetarea  

Fişe de lucru 

Portofoliul 

 
 

Contact 

direct 

60 ore 
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 organizarea depozitării și păstrării 

mărfurilor în unitatea comercială 

 pierderile de marfă în unitatea comercială 

și căile de reducere a lor 

  întocmirea actelor pentru spargerea, 

fărîmițarea, deteriorarea mărfurilor 

 pregătirea mărfruilor către vînzare și 

etalarea lor în sala comercială 

 selectarea principiilor de etalare a 

mărfurilor în sala comercială a unității 

 descrierea formelor de vînzare în unitatea 

comercială și în afara ei, selectarea 

serviciilor suplimentare prestate 

consumatorilor 

UC2.3 Analiza merceologică a sortimentului de 

mărfuri: 

 descrierea principiilor de formare a 

sortimentului  

 caracterizarea sortimentului comercial de 

mărfuri comercializat în unitatea 

comercială 

- verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De anexat la raport: 

sortimentul  de 

mărfuri și 

caracteristicile 

merceologice 

 

 

Modului III  Activitatea de marketing în unitatea comercială 

UC3.1 Strategii şi politici de marketing 

 analiza departamentului de marketing la 

întreprindere   

 studierea cererii şi ofertei de mărfuri 

 descrierea strategiilor de marketing 

utilizate de  unitatea comercială 

 analizarea politicii de produs în cadrul 

unităţii comerciale 

 descrierea politicii de plasament a 

mărfurilor în  unitatea comercială 

 descrierea tehnicilor promoționale 

utilizate de unitatea de comerţ 

 

De anexat la raport: 

materiale 

publicitare, afisaje, 

materiale tipărite, 

prospecte, pliante 

 

 

 

 

 

 

Fişele de 

documentare 

Studiul de 

caz 

Jocul de rol 

Fişa  plan de 

acțiune 

Fişa  de 

analiza 

Cercetarea  

Fişe de lucru 

Portofoliul 

 

 

 

Contact 

direct 

30 ore 
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Modului IV  Sistemul de prețuri și achitarea cu furnizorii de mărfuri 

UC4.1 Structura  preţului: 

 analiza politicii de preț în cadrul unității 

comerciale 

 studierea sistemelor de preţuri existente 

în unitatea  comercială 

 descrierea modului de formare a preţului 

cu amănuntul / cu ridicata la 

întreprindere 

 descrierea structurii și a conținutului 

facturii fiscale 

 determinarea metodicii de reevaluare a 

prețurilor 

 analizarea metodologiei de achitare cu 

furnizorii de mărfuri 

 descrierea rabatului comercial și a  

modului de calcul la întreprindere 

UC4.2 Evidența stocului de mărfuri  la 

întreprindere: 

 gestionarea stocului de mărfuri la 

întreprindere 

 descrierea etapelor de inventare a 

întreprinderii 

 întocmirea raportului despre rulajul 

mărfurilor la întreprindere 

 lichidarea stocului de mărfuri 

 

De anexat la raport: 

copia  facturii 

fiscale, 

acte ce denotă 

modul de 

reevaluare a 

prețurilor, achitaea 

cu furnizorii s.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De anexat la raport: 

copia inventarierii, 

copia raportului 

despre rulajul 

mărfurilor,  

tabelul nr.4 

 

 
Fişele de 

documentare 

Studiul de 

caz 

Jocul de rol 

Fişa  plan de 

acțiune 

Fişa  de 

analiza 

Cercetarea  

Fişe de lucru 

Portofoliul 

 

 

Contact 

direct 

40 ore 

 

 

 

 

 

Modulul V  Salarizarea personalului în unitatea comercială 

UC5.1 Formele de salarizare: 

 indicarea formelor de salarizare în 

unitatea comercială  

 identificarea factorilor care contribuie la 

sporirea salariului personalului 

 analizarea metodologică de calculare a 

salariului pentru merceolog, vînzător, 

 

De anexat la raport: 

tabelul de pontaj, 

tabelul de calcul al 

salariului nr.4 

 

 

Fişele de 

documentare 

Studiul de 

caz 

Jocul de rol 

Fişe de lucru 

Portofoliul 

 

Contact 

direct 

40 ore 
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vînzător – consultant, casier ș.a. 

Modului VI Analiza indicilor economici de activitate a unității comerciale 

UC6.1 Indicatorii economici: 

 analizarea indicilor economici ca rezultat 

al activităţii comerciale a întreprinderii 

conform bilanţului economic din ultimii 

2 ani (analizează îndeplinirea 

indicatorilor planificați și de facto) 

 indicarea factorilor care au influențat 

abaterea indicatorilor efectivi de cei 

planificați 

 efectuarea concluziilor și înaintarea 

propunerilor pentru îndeplinirea indicilor 

economici în unitatea comercială 

 

De anexat la raport: 

tabelul cu 

calcularea 

volumului de 

desfacere a 

mărfurilor,  

tabelele nr.1,2,3 

Fişele de 

documentare 

Studiul de 

caz 

Jocul de rol 

Fişa  plan de 

acțiune 

Fişa  de 

analiza 

Cercetarea  

Fişe de lucru 

Portofoliul 

 

Contact 

direct 

34 ore 

 

 

 

 

 

Modului VII Sistemul informațional în unitatea comercială 

UC7.1 Sistemul informațional: 

 familiarizarea cu sistemul informatic al 

întreprinderii şi cu indicatorii eficienţei 

economice ai sistemului informatic 

 eficientizarea activității unității 

comerciale prin implementarea 

sistemului modern de automatizare 

pentru îmbunătățirea continuă a 

rentabilității și competitivității 

întreprinderii 

 
De anexat la raport: 

copia sistemului de 

automatizare  

 

Fişele de 

documentare 

Studiul de 

caz 

Cercetarea  

 

 
Contact 

direct 

20 ore 

 

 

 

 

 

Susținerea raportului de practică    6 ore 

 

Total  

   
270  
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VI.  Sugestiile metodologice 

 

Înainte de începerea practicii, coordonatorul din partea instituției de învățământ efectuează 

instructajul introductiv general al practicii prin consilierea elevilor, făcându-le cunoştinţă cu scopul şi 

sarcinile practicii, durata şi cerinţele principale, completarea agendei de practică, precum şi cu darea de 

seamă necesară a fi perfectată de elevi la sfârşitul practicii. 

Pe parcursul practicii, coordonatorul asigură ajutorul consultativ şi metodic elevilor, organizând 

convorbiri, consultaţii. Fiecare consultaţie se înregistrează în agenda de practică al elevului.  

Rolul şi obligaţiile întreprinderii comerciale 

Dirijarea şi responsabilitatea pentru organizarea şi efectuarea practicii revine conducătorului sau 

adjunctului întreprinderii comerciale. Funcţiile lor prevăd, legalizarea practicii elevilor printr-o 

dispoziţie sau ordin, asigurarea cu locuri de lucru conform programei, desemnarea conducătorului 

nemijlocit a specialistului calificat. Elevii sunt temporar antrenaţi în activitatea întreprinderii unde li se 

acordă ajutor multilateral în desfăşurarea programei practice, asumând - uși următoarele obligaţiuni: 

 familiarizarea elevului practicant cu regulamentul intern al întreprinderii, pe care sunt obligaţi să 

le respecte; 

 informarea cu instrucţiunile de lucru, acte normative, instructaje cu privire la tehnica securităţii 

muncii; 

 prezentarea la solicitarea elevului-practicant a actelor legislative, normativ-tehnice etc; 

 crearea condiţiilor adecvate pentru studierea structurii mărfurilor, gamei sortimentale, proceselor 

tehnologice - comerciale, activităților de logistică a mărfurilor; 

 verificarea frecvenţei şi disciplinei elevului-practicant; 

 aplicarea sancţiunilor sau decernarea menţiunilor elevului-practicant în activitatea practică. 

La finele practicii conducătorul întreprinderii eliberează caracteristică referinţă pentru fiecare elev-

practicant. 

Funcţiile conducătorului de  practică de la catedră 

Familiarizează elevii cu instructaje cu privire la tehnica securităţii până la desfăşurarea practicii. 

Conducătorul practicii stabileşte orarul efectuării consultaţiilor, verifică nivelul îndeplinirii programei 

practice, acordă consultaţii. Asigură cu material didactic, metodic, pentru realizarea programei.  

 Conform orarului consultaţiilor, elevii sunt obligaţi să se prezinte la catedră, prezentând 

conducătorului practicii efectuarea sarcinilor preconizate. 

Elevul-practicant are dreptul: 

- să cunoască obiectivele stagiului de practică şi modalităţile de realizare;  

- să se implice activ în elaborarea unui program individual de activitate în dependenţă de nevoile de 

formare profesională; 

-  să aleagă bazele de efectuare a stagiului de practică din numărul entităţilor viabile; 
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- să beneficieze de condiţii corespunzătoare la locul de desfăşurare a stagiului de practică (resurse 

materiale, informaţionale etc.); 

- să beneficieze de ajutor metodic şi îndrumare  de către organizatorului de practică din cadrul 

administraţiei entităţii economice în care a fost repartizat la practică; 

-  să beneficieze de prelungirea termenului de realizare a practicii de specialitate în cazul în care se invocă 

motive întemeiate ce au creat impedimente în realizarea prevederilor actualului regulament. În acest caz 

elevul-practicant va solicita, printr-un demers adresat directorului, pentru încadrarea repetată la stagiul 

de practică, ţinându-se cont de posibilităţile desfăşurării acesteia.  

 Elevul-practicant  este obligat:  

- să efectueze stagiul de practică în strictă conformitate cu prevederile documentelor reglatorii ale acestei 

activităţi, realizând obiectivele în limitele termenului stabilit;  

- să efectueze practica de specialitate în unitatea de practică în care a fost repartizat conform ordinului 

emis de către instituţia de învăţământ; 

-  să execute dispoziţiile şi recomandările conducătorului stagiului de practică; 

- să respecte regulamentul de organizare internă şi condiţiile de securitate a muncii, conform cerinţelor 

specifice instituţiei-partener de practică. 

Schimbarea bazei de practică fără consimţământul factorilor de decizie este strict interzisă.   

Întocmirea raportului 

Raportul practicii se elaborează pe fiecare capitol separat. Acesta se întocmeşte pe parcursul 

desfăşurării practicii, iar după finisarea perioadei de practică, se prezentă pentru control şi avizare 

conducătorului practicii din partea instituţiei de învăţământ.  

 În raport urmează a fi oglindite detaliat toate sarcinile curriculumului de practică, de asemenea 

va conţine date, calcule şi documente autentice entităţii considerate partener de practică, cu  referire la 

legislaţia în vigoare, regulamente, instrucţiuni. 

Structura raportului: 

 Foaia de titlu (anexa 1) 

 Cuprins  

 Conţinutul propriu-zis al lucrării  

 Concluzii şi recomandări 

 Bibliografie 

 Anexe 

 Agenda (caietul) de practică 

 Avizul organizatorului de practică din partea entităţii (semnătura căruia este confirmată prin 

ştampilă). 
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Completarea agendei de practică 

Agenda de practică, componenta obligatorie a raportului de practică, se completează individual de 

fiecare elev-practicant în baza informaţiei de la entitatea analizată. În coloana „Conţinutul rezumativ al 

lucrărilor executate …” se reflectă activitatea zilnică a elevului-practicant în corespundere cu planul 

elaborat înainte de practică. Aici se include lista actelor analizate, sectoarele studiate, ajutorul acordat.  

Perfectarea raportului de practică trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:  

 se editează computerizat pe hârtie albă, format A4, pe o singură parte a foii. 

 se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12 pt. , spaţiul între 

rânduri este de 1,5 intervale. Textul se nivelează după ambele câmpuri laterale. 

 paginile au următorul câmp: în stânga - 30 mm,  sus - 25 mm, în dreapta – 15 mm,                                     

jos - 25 mm. 

 titlul capitolelor (modulelor) sunt scrise cu litere majuscule (font 12 pt., bold, centrat), a 

paragrafelor — cu litere mici, în afară de prima literă (font 14 pt., bold, centrat). După 

denumirea capitolului sau a paragrafului nu se pune punct.  

 capitolele se numerotează prin cifre romane, iar paragrafele cu cele arabe. 

 fiecare capitol începe din pagină nouă, paragrafele urmează succesiv. Sublinierea titlurilor nu 

se admite. 

 toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame etc.) se numerotează, indicându-se 

numărul capitolului şi numărul de ordine a acestuia. De exemplu, Tabelul 1.2 (tabelul doi din 

capitolul întâi). Denumirea tabelului se amplasează de asupra tabelului, iar a figurii - sub figură.  

 toate paginile se numerotează, începând cu pagina de titlu şi terminând cu ultima pagina, fără a 

admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de titlu nu se pune numărul paginii. 

 numărul paginii se indică pe câmpul din dreapta paginii jos.  

 în mod obligatoriu, se utilizează literele cu diacritice specifice limbii romane (ă, â, î, ş, ţ şi 

majusculele lor). 

 semnele de punctuaţie (".", "?", "!") sunt urmate în mod obligatoriu de un spaţiu. 

 nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor. 

 nu se admit însemnări, corecţii, conturări de litere, ştersături, pete, adăugări la pagină etc. 

 se pot utiliza note de subsol pentru a oferi explicaţii pentru diferiţi termeni, figuri, clasificări, 

anexe care nu apar în textul lucrării. 

 caracterul literelor: cursivul/italic se foloseşte pentru cuvintele de origine străină, titluri de cărţi 

sau periodice, un cuvânt sau un pasaj care merită a fi pus în evidenţă, aldinul/bold se foloseşte 

pentru titlurile capitolelor şi subcapitolelor, evidenţierea propoziţiilor sau frazelor ce trebuiesc 

memorate. 
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 imprimarea raportului pe hârtie trebuie să fie calitativă. Literele, semnele, formulele, figurile 

trebuie să aibă aceeaşi intensitate pe parcursul rândului, paginii, lucrării în ansamblu, iar indicii 

formulelor trebuie să fie lizibili. Se recomanda a tipări teza la imprimantă laser.  

 raportul se leagă prin copertare şi se prezintă la catedra de profil. 

 

VII. Sugestiile de evaluare a stagiului de practică 

Instrumente de lucru ale elevului 

 Pentru buna desfăşurare a activităţii, pentru consolidarea cunoștințelor şi formarea competenţelor 

vizate au fost elaborate o serie de instrumente de lucru, în care veţi găsi activităţile ce va pregătesc în 

vederea evaluării competenţelor. 

Fişele de documentare vă reactualizează cunoștințele teoretice specifice modulului. 

Fişele de lucru constau în căutarea de informații din diverse materiale, exerciții şi activităţi propuse spre 

rezolvare. 

Studiul de caz consta în descrierea unui eveniment (prin text, imagine, înregistrare electronica) care se 

referă la o situaţie reală. Apoi urmează  o serie de instrucţiuni care va determina, ca observator, să 

analizați  situaţia, să trageți concluzii, să luați decizii sau să sugeraţi modalitatea de acţiune.  

În jocul de rol,  vi se prezintă o situaţie, o problemă, la care trebuie să reacționați, prin asumarea unui 

anumit rol, este o activitate interactiva. 

Agenda formării profesionale va oferă posibilitatea de a ţine evidenţa activităţilor desfășurate pe o 

perioada de timp, oferă oportunităţi de orientare şi furnizează informaţii utile. 

Proiectul  îl puteți realiza individual sau cu un  grup de colegi şi va oferă posibilitatea de a demonstra 

iniţiativă personală; cadrul didactic va  poate asigura îndrumare şi sprijin, prin alegerea temei, eventual 

o scurtă informare, ca bază a investigării. 

Fişa  plan de acțiune - în care descrieți activitățile care va vor ajuta să va dezvoltați abilităţile, un plan 

ce urmează sa-l aplicați pentru obținerea performantei în activitatea respectiva.                                                                                                                                 

Fişa  de analiza - în care veți  consemna modul în care ați desfășurat  o activitate, care au fost punctele 

forte şi punctele slabe în acea activitate. 

Portofoliu este o  colecţie reprezentativă de materiale din timpul activităţii voastre, realizată de-a lungul 

perioadei de instruire, pentru a demonstra că au fost îndeplinite o serie de cerințe, ori cele mai bune 

realizări de care ați fost capabili.  

Metodele didactice propuse au în vedere diferitele stiluri de învăţare ale voastre, respecta principiile 

educaţiei centrate pe elevi, sunt interactive şi bazate pe cunoaşterea directa a realităţ ii. Aceste materiale 

constituie dovezi suplimentare pentru portofoliu de practica. 
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Scala de evaluare a raportului de practică 

(Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământ în baza Sistemului Naţional de Credite de 

Studiu) 

Evaluarea cunoştinţelor se apreciază cu note de la 10 la 1, de regulă, fără zecimale.  

1. Nota 10  este acordată pentru demonstrarea profundă şi remarcabilă a competenţelor teoretice şi 

practice dezvoltate de unitatea de curs/modul, creativitate şi aptitudini în aplicarea competenţelor 

dobândite, lucrul independent considerabil şi cunoaştere versată a literaturii din domeniul respectiv. 

Elevul a însuşit 91 – 100% din materialul inclus în curriculum-ul unităţii de curs/modul.  

2. Nota 9 este acordată pentru o demonstrarea foarte bună a competenţelor teoretice şi practice 

dezvoltate de unitatea de curs/modul, abilităţi foarte bune în aplicarea competenţelor dobândite cu 

câteva erori nesemnificative/neesenţiale. Elevul a însuşit 81 – 90% din materialul inclus în curriculum-

ul a unităţii de curs/modul.  

3. Nota 8 este acordată pentru demonstrarea bună a competenţelor teoretice şi practice dezvoltate 

de unitatea de curs/modul, abilităţi bune în aplicarea finalităţilor de studiu cu o anumită lipsă de 

încredere şi imprecizie ce ţin de profunzimea şi detaliile cursului/modulului, dar pe care elevul poate să 

le corecteze prin răspunsuri la întrebări suplimentare. Elevul a însuşit 71 – 80% din materialul inclus în 

curriculum-ul a unităţii de curs/modul.  

4. Notele 6 şi 7  sunt acordate pentru demonstrarea competenţelor de bază dezvoltate de unitatea de 

curs/modul şi abilitatea de aplicare a acestora în situaţii tipice. Răspunsul elevului este lipsit de 

încredere şi se constată lacune considerabile în cunoaşterea unităţii de curs/modul. Elevul a însuşit 61 – 

65% şi respectiv 66 – 70% din material.  

5. Nota 5  este acordată pentru demonstrarea competenţelor minime din domeniul unităţii de 

curs/modul, punerea în aplicare a cărora întâmpină numeroase dificultăţi. Elevul a însuşit 51 – 60% din 

material. 

6. Notele 3 şi 4  sunt acordate în momentul în care elevul nu demonstrează competenţele minime, 

iar pentru a promova unitatea de curs se cere lucru suplimentar. Elevul a însuşit 31 – 40% şi respectiv 

41 – 50% din material.  

7. Notele 1 şi 2 sunt acordate elevului care a copiat sau a demonstrat o cunoaştere minimă a 

materiei de 0 – 30%. Pentru a promova unitatea de curs mai trebuie de lucrat încă foarte mult. 
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VIII. Cerinţele faţă de locurile de practică 

 

 

Norme de sănătate şi securitate în muncă specifice vânzării mărfurilor 
 

 

 ATENŢIE !  In acest scop:     

 

 desfășurarea activității, în conformitate cu pregătirea şi instruirea  primită din partea 

inspectorului cu protecția muncii; 

 evitarea expunerii la pericol de accidentare și îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât 

şi alte persoane, în timpul procesului de muncă; 

 cunoașterea codurilor de alarmare şi căile de evacuare din incinta magazinului; 

 evitarea zonelor de restricție sau a locurilor de munca la care nu ați fost instruiți; 

 respectarea  semnalizării de securitate și/sau sănătate utilizata la locul de munca; 

 utilizarea corectă a utilajelor, aparaturii, uneltelor şi echipamentelor comerciale, iar curăţarea lor 

o se efectuează numai după deconectare de la reţeaua electrică; 

 comunicarea imediată a sefului / lucrătorilor cu orice situaţie de muncă care se consideră un 

pericol, precum şi orice deficienţă a echipamentului comercial utilizat; 

 întreruperea lucrului, dacă s-a accidentat  prin tăiere, şi prezentarea la punctul sanitar; 

 utilizarea corectă şi completă echipamentului individual de protecţie; 

 interzicerea strictă a fumatului în magazin; 

 menținerea căilor de circulație din spațiul de depozitare și  vânzare al mărfurilor în permanență 

liber, curat, asigurate împotriva pericolului de alunecare şi derapare;  

 respectarea semnelor simbol de pe ambalajele mărfurilor, referitoare la manipularea, transportul, 

depozitarea şi expunerea acestora în spatiile de vânzare; 

 nu escaladați rafturile, utilajele de transport, deplasați-va numai pe căile de acces; 

 ținerea în  seamă a  greutății mărfurilor la așezarea în rafturi şi de rezistenta polițelor; 

 folosirea scării portabile la manipularea mărfurilor depozitate la înălțimi mari, în  nici un caz 

scaunele, lăzile, rafturile sau alte obiecte improvizate. 
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IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultată/accesată 

resursa 

1. 1 Balan Carmen, ”Logistica”, București, 2006 Biblioteca CNC al ASEM 

2. 2 Biblioteca comerţului românesc " Meseria de comerciant",  

București, 1995. 

Biblioteca CNC al ASEM 

3.  Belostecinic Grigore, „Marketing”, ed. Universitas –ASEM, 

Chișinău, 1998 

Biblioteca CNC al ASEM 

4. 3 Dinu Vasile,  „A vinde cu cucces”, ed. ALPHA, Buzău 2002.  Biblioteca CNC al ASEM 

5. 4 Dumitru Patriche, Ion Stanescu, ” Bazele comerțului”, ed. 

Economica,  București 1999 

Biblioteca CNC al ASEM 

6. 5 Pitușcan Feodosie , Alexandru Scutaru ”Organizarea și tehnica 

comerțului”, ed.UCCM, Chișinău,  2015 

Biblioteca CNC al ASEM 

7. 6 Pituşcan Feodosie , Alexandru Scutaru "Baza material tehnică a 

întreprinderilor comerciale", Chişinău 2008 

Biblioteca CNC al ASEM 

8. 7 Nița Valentin, Daniela  Cordoneanu  Agheorghiesei, 

”Merckandising”, ed.Tehnopress, Iași, 2008 

Biblioteca CNC al ASEM 

9. 8 Octavia Mirela " Tehnologii comerciale" , ed. Expert,  Bucureşti, 

2002 

Biblioteca CNC al ASEM 

10. 9 Ristea Ana Lucia, Constantin Tudose " Tehnologii comerciale" , 

ed. Expert, Bucureşti, 1996; 

Biblioteca CNC al ASEM 

11. 1

0 

Ristea Ana  Lucia, Constantin Tudose  "A fi sau nu a fi 

comerciant", ed . Didactica şi pedagogica, Bucureşti, 1996 

Biblioteca CNC al ASEM 

12. 1

1 

Ristea A.L , Purcarea T.H, Tudose H, ”Distribuția mărfurilor”, ed. 

Didactica și pedagogica”, 1996 

Biblioteca CNC al ASEM 

13. 1

2 

Ristea A.L , Purcarea, Ioan-FrancV.,”Economia distribuției”, ed. 

Expert, București 2005 

Biblioteca CNC al ASEM 

14. 1

3 

Turcov Elena, S. Petrovici, A. Petrovici, "Tehnologii comerciale 

şi logistica" ed, ASEM, Chişinău 2005 

Biblioteca CNC al ASEM 

15. 1

4 

Hotărârea Guvernului Nr.931 din 08.12.2011 ” cu privite  la 

desfășurarea comerțului cu amănuntul ”, Monitorul Oficial din 

16.12.2011,  Nr. 222-226 ,  art Nr : 1017 

Biblioteca CNC al ASEM 

16. 1

5 

Hotărîrea Guvernului Nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor conform 

cantităţii şi calităţii în Republica Moldova, publicat : 27.10.2000 

în Monitorul Oficial Nr. 137 

Biblioteca CNC al ASEM 

17. 1

6 

Comunicare despre Hotărîrea Guvernului cu privite la aprobarea 

nominclatorului – tip al unităţilor comerciale cu amănuntul , Nr 

1508 din 21.11.2002, Monitorul Oficial al R. Moldova Nr.159-

160 din 29.11.2002 

Biblioteca CNC al ASEM 

18. 1

7 

Culegere de acte normative privind reglementare activităţii 

comerciale pe teritoriul R. Moldova. 

Biblioteca CNC al ASEM 
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Anexa 1 

 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

 

_________________________________________________ 
(instituția de învățământ) 

 

 

 

Catedra  _____________________________ 
                                                                                                                                                                                                      (de profil)  

 

 

 

 

 

Raport 
 

privind efectuarea practicii ce anticipează examenele de absolvire 

 

_________________________________________________ 
(denumirea entității ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                _____________________ 
Numele, prenumele elevului   

 

______________________ 
                                                                                                                                                                                               Grupa 

                                                                                             

Conducătorul practicii: 

_____________________ 
Numele, prenumele 

 

 

 

 
Chişinău, 2017 
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Anexa 2 

Nomenclatorul anexelor la raport 

 

1. Actele necesare pentru funcționarea întreprinderii 

2. Schema organigramei întreprinderii 

3. Copia planului de activitate a întreprinderii (anual, trimestrial) 

4. Copia contractului de răspundere materială 

5. Copiile fișelor de post: merceolog, vînzător-consultant 

6. Lista furnizorilor de mărfuri cu indicarea sortimentului de mărfuri 

7. Copia actelor de diferenţă constatată la recepţionare cantitativă şi calitativă a mărfurilor  

8. Copia actelor ce atestă cantitatea mărfurilor (la 2-3 mărfuri) 

9. Copia certificatelor ce atestă  calitate (la 2 - 3 mărfuri) 

10. Copia actelor anexate pentru lotul de marfă 

11. Copiile scrisorilor, pretenţiilor înaintate de întreprindere 

12. Copia actului de reevaluare. 

13. Copia actelor de spargere – fărâmiţare, deşeuri şi deteriorare a mărfurilor 

14. Copia dispoziţiei pentru membrii comisiei de inventariere, lista de inventar, rezultatele 

inventarierii 

15. Copia tabelului de pontaj 

16. Copia contractului de vânzare - cumpărare (2-3 contracte). 

17. Copia calculării salariului lunar al vânzătorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


