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Probă scris ă 
COMERŢ 

 (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. (15 puncte) 
a. (6 puncte)  

- câte 3 puncte  pentru prezentarea oric ăror dou ă  func ţii specifice  ale comerţului cu amănuntul; 
          2x3 puncte = 6 puncte 
- câte 1 punct pentru prezentarea corectă, dar incompletă a oric ăror dou ă  func ţii specifice  ale 
comerţului cu amănuntul (2x1 punct = 2  puncte) 

b. (4 puncte) 
-  câte 2 puncte  pentru precizarea  oric ăror dou ă  direc ţii de specializare a comer ţului  cu 
amănuntul nealimentar;                 2x2 puncte = 4 puncte 
- câte 1 punct pentru precizarea corectă și completă a  oric ăror dou ă  direc ţii de specializare a 
comer ţului  cu amănuntul nealimentar; (2x1 punct = 2  puncte) 

c.  (5 puncte) 
- prezentarea vânzării  prin sistemul de liber-service;              5 puncte 
-  2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 
 
   2. (15 puncte ) 

a. (5 puncte) 
- precizarea metodelor de conservare bazate pe utilizarea temperaturilor ridicate   
                   5 puncte 
- 2 puncte pentru răspuns corect,  dar incomplet; 

b.(8 puncte) 
- descrierea metodelor de conservare bazate pe folosirea temperaturilor scăzute.   
                  8 puncte 
- 4 puncte pentru răspuns corect,  dar incomplet.  

c. (2 puncte)  
- caracterizarea deshidratării;              2 puncte   
- 1 punct pentru răspuns corect,  dar incomplet. 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a.  (10 puncte) 
- precizarea componentelor ce definesc un produs în accepţiunea marketingului;   
                 10 puncte 
- 5 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet.  
b. (10 puncte) 
- descrierea dimensiunilor gamei de produse;           10 puncte 
- 5 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet  
c.  (10 puncte)  
- descrierea alternativelor strategice ale politicii de produs, corect şi complet;            10 puncte    
- 5 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

a. - câte 1 punct  pentru menționarea oricăror două metode  de predare-învăţare pentru 
formarea/dezvoltarea rezultatelor învăţării vizate;        2x1punct=2 puncte  

b. - câte 2 puncte  pentru precizarea oricărui avantaj al folosirii fiecăreia dintre cele două metode  
menționate la punctul a;                                                                                 2x2puncte=4 puncte  
    - câte 2 puncte  pentru precizarea oricărui dezavantaj al folosirii fiecăreia dintre cele două 
metode  menționate la punctul a;                                                                    2x2puncte=4 puncte  
c.  Prezentarea modului în care utilizaţi una dintre metodele mai sus menţionate, în contextul dat 
de rezultatele învăţării vizate;                       5 puncte 
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet 
d. - câte 1 punct  pentru menționarea denumirii fiecăruia dintre cele trei tipuri  de itemi obiectivi; 
                                                                                                                            3x1punct=3 puncte 
     - câte 1 punct  pentru proiectarea fiecăruia dintre cele trei tipuri  de itemi obiectivi pe baza 
secven ței date;                 3x1punct=3 puncte  
     - câte 2 puncte  pentru baremul de evaluare și de notare pentru fiecare dintre cele trei tipuri  de 
itemi obiectivi proiectați;                                                                                    3x2puncte=6 puncte 
     - câte 1 punct  pentru baremul de evaluare și de notare, corect dar incomplet , pentru fiecare 
dintre cele trei tipuri  de itemi obiectivi proiectați; (3x1punct=3 puncte) 
Notă. câte 1 punct  pentru precizarea răspunsului corect din punct de vedere științific al informației 
de specialitate pentru fiecare dintre cele trei tipuri  de itemi obiectivi proiectați 3x1punct=3 puncte                                                                                                                              


