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Aviz

la C urricula m odulare la m eseria” C ontrolor-casier”, pentru form area profesională a 

specialităţilor calificaţi din R epublica M oldova

Curricula au fost elaborate în cadrul Proiectului Europe A id l3 3 7 0 0 /C /S E R /M D /1 2 ” 

Asistenţa tehnică pentril domeniu! învăţământ şi formare profesională în  Republica M oldova’’.

Pentru realizarea acestor curricula au fost luaţi în considerare următorii factori:

>  necesitatea axării procesului de instruire profesională pe formarea şi dezvoltarea de 

competenţe;

>  necesitatea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea ulteruoarâ în 

câmpul muncii;

Curricula sunt destinate profesorilor din instituţiile de învăţământ profesional secundar, 

autorilor de manuale şi ghiduri metodologice, e levilor care îşi fac studiile la meseria controlor- 

casier, m em brilor com isiilor pentru examenele de calificare, părinţilor. Cadrele didactice vor 

utiliza curricula pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea demersului didactic pentru formarea 

profesională la meseria controlor-casier.

Curricula includ următoarele module:

1. Pregătirea controlorului-casier pentru activitate în ramură

2. Adm inistrarea m ărfurilor

3. Prezentarea m ărfurilor pentru vânzare

4. Exploatarea m aşinilor de casă şi control cu m emorie fiscală pentru efectuarea decontarea 

în numerar

5. Organizarea vânzării

6. Realizarea vânzării

7. întocm irea docum entelor de evidenţă operativă

în  procesul studierii curricula modulare la meseria controlor-casier, e levii vor deţine următoarele 

competenţe specifice;

- Organizarea eficientă a locului de muncă

- Aplicarea măsurilor igienico-sanitare

- Asigurarea calităţii m ărfurilor şi serviciilor

- Pregătirea spaţiilor comerciale pentru vânzare

- Pregîtirea echipam entului, m obilieru lui, ustensilelor, utilajelor pentru vânzare

- întâm pinarea cumpărătorilor



- A legerea fo rm elo r dc vânzare

- A legerea fo rm e lo r dc p lată

- Prezentarea o ferte i de m arfa şi servicii

- încasarea contrva lorii m ărfu rilo r vândute

- Com pletarea docum entelor post vânzare

- F inalizarea procesului de vânzare

Se recom andă abordarea conţinu turilor de la sim plu  la com pus, flex ib ilita tea  în 

structurarea o re lo r de instruire, crearea co n d iţiilo r prie ln ice de centrare a procesului dc 

form are profesională pe cel ce învaţă , u tilizând metode variate de învăţare, prin  realizarea  

unor ac tiv ită ţi in d iv id u a le  sau în  grup.

Procesul de învăţare-predare-evaluare se fina lizează  cu sugestii de evaluare. 

M etodele de evaluare presupun chestionarea orală sau scrisă. Sarc in ile  de evaluare vor 11 

ierarh izate pe grad de d ificu ltate. A c tiv ită ţile  de evaluare sunt orientate spre m otivarea  

e lev ilo r de a obţiţine un feedback constructiv.

C oncluzie: C u rricu la  m odulare la  m eseria C ontro lor-casicr se recom andă pentru a 

im plem entate în  procesul de instruire şi corespund n ive lu lu i 3 dc ca lificare , conform  

Cadrulu i N aţio n al al C a lif ic ă rilo r d in  R epublica M o ld o va .



ia Curricula m odulare la m eseria” C ontrolor-casier”, pentru form area profesională a 

speciaalităţilor calificaţi din Republica M oldova

Curricula au fost elaborate în cadrul Proiectului Europe A id l3 3 7 0 0 /C /S E R /M D /1 2 "  

Asistenţa tehnică pentril domeniul învăţământ şi formare profesională în Republica Moldova".

Pentru realizarea acestor curricula au fost luaţi în considerare următorii factori:

>  stabilirea legăturii dintre cerinţele pieţei muncii şi formarea profesională;

>  formarea şi dezvoltarea competenţelor.

Prezentele curricula sunt structurate pe module, iar modulele sunt proiectate pe baza unor 

principii complementare şi au scopul de a pregăti elevul pentru realizare anumitor sarcini de 

muncă. Structurarea modulară a curricula oferă posibilitatea de a dobândi cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini, şi respectiv, de a forma competenţele profesionale.

Curricula includ următoarele module:

1. Pregătirea controlorului-casier pentru activitate în ramură

2. Administrarea m ărfurilor

3. Prezentarea m ărfurilor pentru vânzare

4. Exploatarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontarea 

în mumerar

5. Organizarea vânzării

6. Realizarea vânzării

7. întocm irea documentelor de evidenţă operativă

în procesul studierii curricula modulare la meseria controlor-casier, elevii vor deţine următoarele 

competenţe specifice:

- Organizarea eficientă a locului de muncă

- Aplicarea măsurilor igienico-sanitare

- Asigurarea calităţii mărfurilor şi serviciilor

- Pregătirea spaţiilor comerciale pentru vânzare

- Pregîtirea echipamentului, mobilierului, ustensilelor, utilajelor pentru vânzare

- întâmpinarea cumpărătorilor

- Alegerea form elor de vânzare

- Alegerea formelor de plată



- Prezentarea ofertei de marfă şi servicii

- încasarea contrvalorii m ărfurilor vândute

- Completarea documentelor post vânzare

- Finalizarea procesului de vânzare

Conţinutul modulelor este într-o manieră flexib ilă , diferenţiată, ţinând cont de 

particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. Instruirea 

modulară vizează aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de 

invăţare(auditiv, vizual, practic), îmbinarea activ ităţilor bazate pe efortul individual al 

alevului cât şi efortul colectiv, însuşirea unor metode de informareindependentă, care oferă 

deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru asigurarea competenţelor, lecţiile se desfăşoară în sala de clasă cu profesorul de 

spesialitate, în laborator şi la agentul economic cu maistrul instructor.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru competenţele incluse în 

modul(probe orale, srise, practice). Un element inovator de evaluare este utilizarea resurselor 

educaţionale digitale.

Curricula modulare la meseria Controlor-casier se recomandă pentru a fi implementat 

în procesul de instruire şi corespunde nivelului 3 de calificare, conform Cadrului Naţional al 

C alificărilo r din Republica M oldova.



Inventarul

Documentelor din componenţa Curriculumului modular 

Conform Planului de învăţământ, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei

Denumirea modulelor

1 Pregătirea controlorului-casier pentru activitate în ramură.

2 Administrarea mărfurilor.

3 Prezentarea mărfurilor pentru vânzare.

4 Exploatarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea 

decontărilor în numerar.

5 Organizarea vânzării.

6 Realizarea vânzării.

7 întocmirea documentelor de evidenţă operativă.

Stagii de practică

Instruirea practică.

Practica în producţie.

Director adjunct

Zinaida Babaian

" 3 0 " __________mai 2017
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PRELIMINARII

Realizarea unui învăţămînt profesional de calitate în contextul realităţilor socio-economice 

actuale impune o nouă abordare a procesului de învăţământ, care vizează formarea la elevi a unui 

sistem de competenţe necesare pentru integrarea pe piaţa muncii şi pentru învăţarea pe parcursul 

întregii vieţi.

Prezentul curriculum reprezintă un document normativ-reglator şi constituie reperul 

conceptual de formare profesională, care specifică finalităţile de învăţare şi descrie condiţiile de 

formare a competenţelor profesionale pentru instruirea iniţială la meseria Controlor-casier.

Curriculumul este destinat cadrelor didactice din învăţămîntul profesional secundar, 

autorilor de manuale şi materiale didactice, factorilor de decizie şi părinţilor. Cadrele didactice vor 

utiliza curriculumul pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea demersului didactic pentru formarea 

profesională la meseria controlor-casier.

Formarea profesională a controlorului-casier, realizată în cadrul instituţiilor de învăţămînt 

profesional tehnic secundar corespunde nivelului 3 de calificare, conform Cadrului Naţional al 

Calificărilor din Republica Moldova. Acest nivel de calificare se atribuie muncitorului care, în 

raport cu diversitatea de împuterniciri şi responsabilităţi, trebuie să realizeze activităţi sub 

conducere, având independenţă la soluţionarea sarcinilor binecunoscute sau similare acestora. 

Controlorul-casier trebuie să-şi planifice activităţile personale, reieşind din sarcinile puse de 

conducător, să-şi asume responsabilitate individuală pentru sarcinile de realizat.

Complexitatea activităţii se referă la soluţionarea sarcinilor practice tipice. Controlorul- 

casier calificat alege modalitatea de realizare a sarcinii, reieşind din procedeele bine cunoscute în 

baza instruirii teoretice şi practice. Acţiunile întreprinse se corectează în funcţie de condiţiile de 

realizare.

Finalităţile de învăţare ale profesiei contrulor-casier sunt orientate spre atingerea nivelului 

de calificare pretins şi se realizează în baza curriculumului la meseria respectivă.

I. Concepţia curriculumului modular

Piaţa muncii, în conformitate cu schimbările sociale actuale, cu progresul ştiinţific din 

diverse domenii, determină orientări conceptuale noi în sistemul de învăţămînt profesional tehnic 

secundar. Convingerea asupra eficienţei noii modalităţi de formare profesională este consolidată şi 

de către bunele practici ale altor state.
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Atât nivelul de calificare cât şi specificul activităţii profesionale, a cărei esenţă constă în 

rezolvarea sarcinilor sau realizarea lucrărilor specifice, scot în evidenţă necesitatea deţinerii unui 

sistem de competenţe, a căror formare şi demonstrare în procesul de instruire, garantează calitatea 

activităţii pe piaţa muncii.

Evoluţia domeniului de formare profesională la nivelul profesional tehnic secundar, 

dezvoltarea ştiinţelor educaţiei şi promovarea în contextul acestora a noilor paradigme (centrarea pe 

cel ce învaţă, centrarea pe competenţe, constructivismul), dezvoltarea tehnologiilor în domeniul 

profesional respectiv, au conturat necesitatea schimbării concepţiei de formare profesională.

Contextul formării şi integrării socioprofesionale demonstrează necesitatea conceperii 

pregătirii profesionale în baza curriculumului axat pe formarea competenţelor, iar modalitatea 

optimă de formare a competenţelor profesionale este organizarea demersului didactic pe module.

Abordarea modulară în formarea profesională are multiple avantaje:

• realizează principalul deziderat al perioadei actuale: stabileşte legătura dintre cerinţele 

pieţei muncii şi formarea profesională;

• reflectă o paradigmă educaţională nouă, care are drept finalitate formarea

competenţelor;

• permite abordarea integrativă a conţinuturilor;

• reduce dublarea informaţiilor;

• asigură conexiunea acţiunilor profesorilor şi elevilor în vederea formării

competenţelor;

• asigură îmbinarea necesară a teoriei şi practicii;

• creează condiţii pentru o evaluare autentică - evaluarea competenţelor.

Prezentul curriculum este structurat pe module, conţinutul căruia derivă din Standardul 

Ocupaţional pentru meseria controlor-casier. Modulele sunt proiectate pe baza unor principii 

complementare şi au scopul de a pregăti elevul pentru realizarea anumitor sarcini de muncă. 

Structurarea modulară a curriculumului oferă posibilitatea de a dobândi cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini, şi respeciv, de a forma competenţele profesionale.

Abordarea modulară reflectată în curriculum determină drept element-cheie al procesului de 

formare profesională - competenţa. Complexitatea competenţei generează complexitatea 

conţinuturilor, a căror eşalonare nu are la bază principiul repartiţiei pe discipline, ci selectarea şi 

integrarea acestora într-un mesaj educaţional, care susţine formarea competenţelor. Pertinenţa, 

relevanţa conţinuturilor în modul este stabilită în raport cu contribuţia acestora la formarea unei 

competenţe sau unui set de competenţe profesionale.
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Abordarea modulară este în esenţă interdisciplinară, deoarece conţinuturile fuzionează 

funcţional în raport cu finalitatea. Accentul este pus pe selectarea anumitor aspecte a materiei de 

studiu din diverse domenii/discipline, precum şi a activităţilor de învăţare, şi integrarea acestora în 

unităţi logice de învăţare/module care urmează a fi însuşite într-o anumită perioadă de timp pentru a 

forma competenţe profesionale cerute la locul de muncă. Prin urmare, conţinuturile modulului sunt 

predate în manieră integrată pentru construirea unei viziuni holistice a realităţii, fapt care impune 

elevul să descopere sensul unitar şi liantul acestor conţinuturi.

Curriculumul modular schimbă în esenţă concepţia procesului didactic, prin operarea unor 

schimbări majore în conceptualizarea tuturor celor 3 ipostaze ale procesului instructiv-educativ: 

predarea - învăţarea-evaluarea, schimbând substanţial procesul predării.

Se renunţă la predarea conţinuturilor prin anumite teme, care mai degrabă demonstrează 

exigenţa de consecutivitate în interiorul disciplinei, fără a soluţiona problema intercorelării 

conţinuturilor tuturor disciplinelor. In contextul curriculumului modular, predarea elementelor de 

conţinut este axată spre rezolvarea unor sarcini concrete, de aceea conţinutul se predă în 

consecutivitatea determinată de logica şi specificul situaţiei de rezolvat.

Abordarea modulară nu pune accent pe profesorul la disciplină, ci pe profesorul sau mai 

degrabă pe echipa cadrelor didactice, care realizează modulul, respectând principiul continuităţii şi 

complementarităţii în procesul de formare profesională.

Se produc schimbări de esenţă în procesul învăţării. Elevul dobândeşte cunoştinţe, pornind 

de la necesitatea realizării unei sarcini concrete. Contează foarte mult îmbinarea judicioasă a 

cunoştinţelor teoretice cu cele practice. Deoarece nivelul de calificare îi solicită competenţe 

concrete, un rol aparte îl au abilităţile, prin urmare exersarea în ateliere este obligatorie, fiind 

modalitatea cea mai eficientă de învăţare.

Devine imperios necesar de a corela modalitatea de predare-învăţare modulară cu evaluarea 

modulară. Evaluarea se axează pe constatarea şi aprecierea competenţelor, ce demonstrează un 

anumit nivel de performanţă. Sunt importante toate tipurile de evaluare:

• iniţială/diagnostică, pentru a constata prerechizitul necesar pentru formarea

cunoştinţelor şi abilităţilor, competenţelor profesionale;

• curentă/formativă, pentru a ghida formarea competenţelor;

• finală/sumativă, pentru a constata şi aprecia deţinerea competenţei.

Fără a neglija un careva tip de evaluare, subliniem că din punct de vedere conceptual, un rol 

deosebit îl are evaluarea finală/sumativă, realizată la sfârşitul modulului. Profesorul sau echipa 

cadrelor didactice trebuie să-şi coopereze eforturile pentru a concepe, organiza şi realiza o nouă
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modalitate de evaluare. Evaluarea în comun, de către echipa de profesori, prin determinarea clară a 

criteriilor de evaluare, va demonstra eficienţa formării profesionale.

Ordinea modulelor se stabileşte în baza logicii formării sistemului de competenţe, fiind 

axată pe valorificarea maximă a principiului complementarităţii funcţionale.

Administrarea modulului stabileşte criteriile de corelare a diverselor elemente ale acestuia, 

în mare parte, punând accent pe corelarea dintre competenţe/finalităţi, conţinuturi şi modalităţile de 

realizare. Prin prezentarea acestui element de structură este monitorizată şi dimensiunea timp a 

curriculumului.

II. Sistemul de competenţe ce asigură calificarea profesională

Calificarea profesională se atribuie în baza unui sistem de competenţe pe care le însuşeşte şi 

deţinerea cărora o demonstrează absolventul programului de formare profesională.

Esenţa conceptuală a formării modulare este prezentată prin taxonomia competenţelor, ce 

atribuie claritate demersului formativ, prin stabilirea tipurilor de comportament profesional ce 

urmează a fi format de către cadrele didactice şi însuşit de către elevi pe parcursul programului de 

instruire.

Deoarece succesul integrării socioprofesionale rezidă în deţinerea culturii generale şi de 

specialitate, demonstrat prin competenţele-cheie şi profesionale, orice program de formare va fi axat 

pe formarea şi dezvoltarea acestora.

In contextul formării profesionale, competenţele-cheie constituie baza formării 

competenţelor profesionale, influenţând calitatea acestora sistemic, dar în acelaşi timp, anumite 

competenţe au o pondere şi o influenţă mai accentuată, în dependenţă de specificul domeniului de 

formare şi activitate profesională. Fără a neglija importanţa tuturor competenţelor-cheie în formarea 

competenţelor profesionale, dar şi conform Standardului Ocupaţional pentru meseria controlor- 

casier, constatăm că pentru formarea profesională a controlorului - casier, o importanţă deosebită o 

au competenţele-cheie aşa ca:

• competenţa de învăţare;

• competenţa de comunicare în limba maternă/limba de stat;

• competenţa acţional -  strategice;

• competenţa de autocunoaştere şi autorealizare;

• competenţa interpersonale, civice, morale;

• competenţa de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie;

• competenţa culturale, interculturale.
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În dependenţă de finalităţile activităţii profesionale determinăm competenţe profesionale 

generale şi competenţe profesionale specifice.

Competenţele profesionale generale constituie comportamente profesionale ce trebuie 

demonstrate în mai multe activităţi profesionale. Sistemul de competenţe profesionale generale 

asigură succesul/reuşita activităţii profesionale în toate situaţiile de manifestare.

Conform Standardului Ocupaţional, controlor-casierul trebuie să deţină următoarele 

competenţe profesionale generale:

• Respectarea normelor igienico-sanitare în procesul de depozitare, păstrare, realizare a 

mărfurilor;

• Respectarea cadrului legal şi normativ regulator de referinţă în activitatea desfăşurată;

• Asigurarea calităţii mărfurilor specifice domeniului de deservire în unităţile 

comerciale;

• Aplicarea tehnologiilor relevante domeniului în vederea protejării sănătăţii proprii şi a 

consumatorilor;

• Întocmirea documentelor specifice domeniului;

• Gestionarea corectă a deşeurilor şi prevenirea poluării mediului;

• Comunicarea corectă şi eficientă cu membrii echipei, superiorii şi cumpărătorii.

Sistemul de competenţe profesionale generale asigură demonstrarea competenţelor 

profesionale specifice, influenţând calitatea acestora printr-o corelaţie sistemică.

Competenţele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini, care prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea unor sarcini individuale sau în 

grup stabilite de contextul activităţii profesionale.

Conform Standardului Ocupaţional, controlor-casierul va deţine următoarele competenţe 

profesionale specifice:

• Organizarea eficientă a locului de muncă;

• Aplicarea măsurilor igienico-sanitare;

• Asigurarea calităţii mărfurilor şi serviciilor;

• Pregătirea spaţiilor comerciale pentru vânzare;

• Pregătirea echipamentului, mobilierului, ustensilelor şi utilajelor pentru activitate;

• Pregătirea mărfurilor pentru vânzare;

• Întâmpinarea amabilă a cumpărătorilor;

• Alegerea formelor de vânzare;

• Alegerea formelor de plată;
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• Prezentarea ofertei de marfă si servicii;

• Încasarea contrvalorii mărfurilor vândute;

• Completarea documentelor post vânzare;

• Finalizarea procesului de vânzare.

III. Structura modulelor

Competenţele, fiind elementul de bază, dar şi finalitatea curriculumului, determină modulele 

de formare profesională. Modulul este o unitate de învăţare deschisă şi flexibilă, cu finalităţi de 

învăţare/rezultatele învăţării (unităţi de competenţă) foarte clare, scopul căruia este formarea la elev 

a unui comportament specific meseriei.

Finalităţile de învăţare (unităţile de competenţă) integrează atât competenţele generale, care 

constituie fundamentul pentru formarea competenţelor profesionale specifice, cât şi competenţele 

specifice, care demonstrează realizarea atribuţiilor/sarcinilor ocupaţionale cu diferit grad de 

complexitate.

Modulul este o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile 

teoretice, cât şi pentru cele practice. O condiţie prioritară de parcurgere a modulului este aplicarea 

imediată a cunoştinţelor teoretice achiziţionate în activităţi practice. Realizarea modulelor se 

desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp şi se finalizează prin evaluare.

Modulul de instruire este constituit din următoarele componente:

• titlul modulului -  reprezintă o sarcină specifică la locul de muncă;

• scopul modulului -  descrie intenţia procesului de învăţare şi indică performanţa pe

care trebuie să o demonstreze elevul la sfârşitul modulului;

• unităţile de competenţă (rezultatele învăţării) -  indică cunoştinţele, abilităţile şi 

competenţele pe care elevul va fi capabil să le demonstreze la sfârşit de modul, în 

rezultatul învăţării;

• administrarea modulului -  indică numărul de ore total, recomandat pentru lecţiile

teoretice şi cele practice în vederea formării unităţilor de competenţă, pentru lecţii de

totalizare (dacă este cazul), precum şi evaluare. Repartizarea orelor pe secvenţe de

conţinut este flexibilă şi rămâne la discreţia cadrelor didactice.

• achiziţiile teoretice şi practice:

1. cunoştinţele teoretice, care reprezintă un sistem integru şi combinatoriu de 

conţinuturi din diverse discipline ale domeniului profesional -  alimentaţia publică.
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Ordinea secvenţelor de conţinut, în cadrul aceluiaşi modul, poate fi schimbată, dacă 

nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale;

2. abilităţile practice care vor fi formate;

3. lucrări practice -  recomandă tipul de lucrări prin care se pun în aplicare cunoştinţele 

teoretice şi se exersează abilităţile practice, contribuind, astfel la formarea 

competenţei.

• cunoştinţe de cultură generală -  reprezinţă conţinuturi din anumite discipline

şcolare, achiziţionate la nivelul învăţământului general, care constituie o precondiţie 

pentru formarea cunoştinţelor profesionale;

• sugestii metodologice -  sunt propuse unele recomandări specifice modulului;

• sugestii de evaluare -  reprezintă recomandări cu privire la evaluarea cunoştinţelor, 

abilităţilor, competenţelor la final de modul;

• resursele materiale necesare pentru realizarea activităţilor practice, care reprezintă

echipamentul de protecţie şi mărfurile alimentare şi nealimentare.

IV. Module de instruire

În rezultatul asocierii competenţelor profesionale generale cu cele specifice, au fost definite 

următoarele module de instruire:

1. Pregătirea controlorului-casier pentru activitate în ramură.

2. Administrarea mărfurilor.

3. Prezentarea mărfurilor pentru vânzare.

4. Exploatarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea

decontărilor în numerar.

5. Organizarea vânzării.

6. Realizarea vânzării.

7. Întocmirea documentelor de evidenţă operativă.

Modulele corelează logic în vederea formării competenţelor profesionale, fapt care 

determină consecutivitatea parcurgerii acestora: de la module simple spre module complexe, de la 

module generale spre module tehnice. Cu toate acestea, consecutivitatea modulelor rămâne flexibilă 

cu excepţia primelor module, care sunt introductive, şi ultimilor module, pentru parcurgerea cărora 

elevul trebuie să deţină deja un set de competenţe profesionale generale şi specifice.
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Administrarea modulelor

Nr.

crt.

Modulele de instruire Total

ore

IT IP PP

1. Pregătirea controlorului-casier pentru activitate în 

ramură

96 60 36

2. Administrarea mărfurilor 212 128 84

3. Prezentarea mărfurilor pentru vânzare 212 128 84

4. Exploatarea maşinilor de casă şi control cu memorie 

fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar
56 32 24

Practica în producţie 210

Total anul I 576 348 228 210

5. Organizarea vânzării 294 180 114

6. Realizarea vânzării 222 132 90

7. Întocmirea documentelor de evidenţă operativă 60 36 24

Practica în producţie 420

Total anul II 576 348 228 420

Total (IT/IP) 1152 696 456

Practica în producţie 630

12/91



Modulul 1 PREGĂTIREA CONTROLORULUI- CASIER PENTRU ACTIVITATE ÎN RAMURĂ

Scopul modulului: Formarea competenţelor generale şi specifice de organizare a locului de muncă, aplicare a măsurilor igienico-sanitare, 

comunicare în limbaj de specialitate, precum şi de asigurare a calităţii şi siguranţei mărfurilor şi prestării serviciilor în unităţile comerciale. Acest modul 

vizează dobândirea de competenţe necesare pentru iniţiere în profesie şi constituie fundamentul pentru formarea competenţelor profesionale specifice, 

preconizate pentru a fi formate în următoarele module.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total

UC 1. Respectarea legislaţiei specifice domeniului de activitate 10 12 22

UC 2. Pregătirea contolorului-casier pentru deservire 18 12 30

UC 3. Asigurarea calităţii şi siguranţei mărfurilor în unităţile comerciale 16 6 22

UC 4. Promovarea mărfurilor şi serviciilor 12 6 18

Recapitulare modul 2 2

Evaluare modul 2 2

Total 60 36 96
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Achiziţii teoretice şi practice:

Unitatea de competenţă 1 -  Respectarea legislaţiei specifice domeniului de activitate

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Identificarea activităţilor specific meseriei 

controlor- casier.

Aplicarea prevederilor legale cu privire la 

protecţia consumatorului.

Identificarea formelor conceptului de consumator.

Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

securitatea şi sănătatea în muncă.

Aplicarea regulilor igienei personale.

Identificarea şi înlăturarea factorilor de risc.

Respectarea regulilor securităţi şi sănătăţii muncii.

Identificarea riscurilor în muncă.

Intervenirea în caz de urgenţă.

Diferenţierea tipurilor de unităţi comerciale, după 

criteriile date.

Identificarea spaţiilor la nivel de unitate

Particularităţile profesiei de Controlor-Casier. 

Cerinţe profesionale faţă de personalul angajat în 

unităţile comerciale.

LEGEA Republicii Moldova Nr. 105 

din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor. 

LEGEA cu privire la desfăşurarea comerţului 

cu amănuntul, aprobat prin HG Nr. 569 din

16.07.2014. articolul Nr. 633 publicat la

25.07.2014. Monitor oficial Nr. 209-216. Legea 

N20 din 04.03.2016. cu privire la standardizarea 

naţională. Legea N245 din 09.06.2004 privind 

securitatea generală a produselor.

Cerinţe faţă de igiena personalului şi sanătate. 

Norme de protecţie a muncii.

Riscuri de accidente la executarea diferitor 

operaţiuni.

Noţiuni de acordare a primului ajutor în caz de 

accident.

LP 1 Vizită în laboratorul de 

instruire practică (sala de comerţ):

• pregătirea personală pentru 

lucrul în laborator;

• familiarizarea cu secţiile, 

sectoarele şi locurile de muncă;

• pregătirea locului de muncă 

pentru activitate.

LP 2 Enumerarea 

compartimentelor existente in 

unităţilr comerciale.
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comercială.

Aplicarea proceselor tehnologice la nivelul locului 

de muncă.

Diferinţierea fluxurilor de circulaţie în unitatea 

comercială.

Igienizarea locului de muncă.



Clasificarea şi tipizarea unităţilor comerciale. 

Structura unităţii comerciale:

• Spaţii privind recepţia mărfurilor;

• Spaţii privind depozitarea, păstrarea 

mărfurilor, condiţionarea stocurilor de marfă;

• Spaţii de contact cu clienţii: raioane, culuoare 

de circulaţie, spaţii de prezentare, spaţii de 

aşteptare;

Fluxuri de circulaţie în unităţile comerciale a:

• Informaţiilor;

• Mărfurilor;

• Personalului;

• Clienţilor;

Clasificarea proceselor tehnologice în unităţile 

comerciale.

Designul unităţilor comerciale:

• Imaginea magazinului;

• Designul exterior;

• Designul interior;
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Unitatea de competenţă 2 -  Pregătirea contolorului-casier pentru deservire

Abilităţi Cunoştinţe Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Utilizarea termenologiei specifice procesului de 

deservire a consumatorului.

Adaptarea limbajului de specialitate în diverse 

contexte şi situaţii.

Pregătirea individuală a controlorului-casier 

pentru activitatea de deservire.

Pregătirea vestimentară la locul de muncă.

Verificarea ţinutei la locul de muncă.

Enumerarea normelor de etică şi conduită 

profesională a controlorului-casier.

Colaborarea cu membrii echipei pentru 

realizarea sarcinilor

Identificarea atribuţiilor şi responsabilităţilor 

personalului comercial conform fişei postului.

Noţiuni generale de specialitate şi caracteristica lor. 

Termeni tehnici de specialitate.

Tipuri de echipament de protecţie:

Tipuri de echipament de protecţie specific pentru 

contactul cu produsele alimentare neambalate 

individual.

Norme etice şi conduită profesională ale 

controlorului-casier.

Regulile igienico-sanitare.

Tehnici de igienizare a echipamentului de protecţie. 

Reguli de comportament a personalului de 

deservire:

• Calităţile morale;

• Calităţile psiho-profesionale;

• Calităţile psiho-intelectuale;

Principalele sarcini şi atribuţii ale personalului de 

deservire.

Lucrul în echipă.

LP 1 Comunicarea cu clienţii 

Joc de rol

LP 2 Pregătirea controlorului- 

casier pentru deservire
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Unitatea de competenţă 3 -  Asigurarea calitătii şi siguranţei mărfurilor în comerţI * O j t ~ J m

Abilităţi Cunoştinţe Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Descrierea conceptului de calitate.

Aplicarea normelor de calitate.

Identificarea normelor şi factorilor de calitate.

Descrierea caracteristicilor de calitate a 

mărfurilor .

Aplicarea principiilor HACCP la nivel de agent 

economic.

Aplicarea metodelor standardizate de asigurare 

a calităţi.

Enumerarea tipurilor de riscuri profesionale şi 

profilaxia lor.

Identificarea factorilor de risc şi a bolilor 

profesionale la locul de muncă.

Definirea conceptului de calitate.

Norme de calitate. Factori de calitate.

Clasificarea caracteristicilor de calitate a mărfurilor. 

Etapele de asigurare şi controlul calităţii mărfurilor. 

Asigurarea calităţăţi. Controlul calităţii.

Reglementări legislative privind calitatea produselor şi 

servicilor-standarde şi metode de lucru (HACCP). 

Standarde de calitate.

Tipuri de standarde ISO. ISO 9000, 2000.

Noţiuni despre riscurile profesionale şi profilaxia lor:

• Boli profesionale;

• Boli ale căilor respiratorii;

• Boli ale pielii;

Factori de microclimat.

Substanţe toxice şi explozive.

Profilaxia riscurilor şi bolilor profesionale.

LP 1 Utilizarea metodelor 

standardizate de asigurare a 

calităţii.

Descrierea caracteristicilor de 

calitate ale mărfurilor alimentare/ 

nealimentare.
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Unitatea de competenţă 4 -  Promovarea mărfurilor şi serviciilor

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Identificarea modalităţilor de promovare a 

produselor şi serviciilor.

Utilizarea tehnicilor promoţionale.

Organizarea acţiunilor promoţionale.

Pregătirea materialelor promoţionale.

Îndrumarea clientului spre promoţiile în curs.

Rolul promovării mărfurilor şi serviciilor. 

Modalităţi de promovarea a mărfurilor şi servicilor:

• Marcă;

• Ambalaj;

• Etichetă;

Tehnici promoţionale:

• Reduceri de preţ;

• Vânzării grupate;

• Concursuri;

• Tombole;

• Mostre;

• Cataloage;

• Pliante;

• Cadouri promoţionale;

Mijloace de promovarea a mărfuril:

• Publicitate;

• Promovarea vânzărilor;

• Vânzarea personală;

• Târguri şi expoziţii;

LP 1 Elaborarea materialelor pro

moţionale.
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• Demonstraţii practice;

Etapele organizării acţiunilor promoţionale 

Materiale promoţionale:

• Scrisă;

• Audio;

• Video;

Sugestii metodologice

Conţinul modulului ,, Pregătirea controlorului-casier pentru activitate în ramură”trebuie să fie elaborat într-o manieră flexibilă, diferenţiată, 

ţinînd cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în 

ordinea din tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor. Ordinea de parcurgere a secvenţelor în cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu 

este afectată logica de formare a competenţelor profesionale. Tot conţinutul modulului ” Pregătirea controlorului-casier pentru activitate în 

ramură”vor fi abordate atât de către profesor la orele de teorie cât şi de maistrul instructor la orele de instruire practică. Pregătirea practică în 

laboratoare tehnologice sau la agentul economic are importanţă deosebită în dobândirea competenţelor de specialitate, care să faciliteze în final şi 

integrarea elevilor pe piaţa forţei de muncă la terminarea şcolii.

Numărul de ore alocat fiecarei teme rămâne la discreţia cadrelor didactice care abordează conţinutul modulului, în fucţie de dificultatea temelor, 

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 

asimilare a cunoştinţelor de către grupul instruit. Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă în procesul 

instructiv-educativ. Se recomandă proiectatarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în consideraţie stilurile individuale de învăţare 

ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte:

• aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în 

coparticipant la propria instruire şi educaţie;

19/91



• îmbinarea activităţilor bazate pe efortul individual al elevului ( documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie,

instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv ( de echipă, de

grup ) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc;

• folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgerea la modele concrete,

potrivite competenţelor din modul;

• însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate pe parcursul modulului, pot fi aplicate următoarele metode de învăţare:studiul

de caz, diagrama Venn, cubul, brainstroming, harta de idei, turul galeriei, metoda bulgărelui de zăpadă, ştiu /vreau să ştiu/ am învăţat.

Sugestii de evaluare:

Sugestile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor, în vederea indentificării aspectelor profesionale formate 

în cadrul modulului. Pentru asigurarea competenţelor, lecţile se desfăşoară în sala de clasă cu profesorul de specialitate, în laborator şi la agentul 

economic în orele de instruire practică cu maistrul instructor. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a 

se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei. 

Promovarea modulului este demonstrat prin atingerea tuturor competenţelor specific în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Procesul de 

evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de atingere a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Pe 

parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în moment diferite, iar rezultatele finale ale evaluarii ( atingerea 

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în 

cadrul acestui modul. Certificarea rezultatelor învăţării se va realiza în urma evaluării formative. Evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se 

realizează fără intervenţia evaluatorului. Înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe parcursul probei.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze deţinerea unei competenţe, acesta are posibilitate de a participa la o nouă evaluare, după o 

perioadă de pregătire.
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Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru competenţele incluse în modul. Instrumente de evaluare: fise de observaţie, fise de

autoevaluare, teste de verificare a cunoştinţelor, probe orale, probe practice, proiectul, portofoliul elevului individual şi de grup.

Sugestiile privind dovezile evaluării:

• Pentru probele scrise dovezi ale evaluaării sunt considerate: fişe de lucru, teste de evaluare, chestionare, proiecte;

• Pentru probele practice dovezi ale evaluării: fişele de observare;

• Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluarii competenţelor

elevului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluarii

sumative prin teste teoretice şi practice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

• Identifice particularităţile profesiei de controlor- casier;

• Asigure condiţii igienico-sanitare în timpul lucrului;

• Respecte reguli de securitate şi sănătate la locul de muncă;

• Explice noţiuni de specialitate;

• Identifice tipurile de unităţi comerciale;

• Identifice spaţiile la nivel de unitate comercială;

• Pregătească ţinuta corporală şi vestimentară pentru activitate;

• Colaboreze cu membrii echipei;

• Organizeze acţiuni promoţionale.

După administrarea instrumentelor de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

Resurse materiale: legislaţie, fişa de post, echipament de protecţie, încălţăminte de schimb, spaţii de vânzare, filme didactice, foi A4, marchere, 

flipchart, calculator, proiector.
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Modulul 2 ADMINISTRAREA MĂRFURILOR

Scopul modulului: Formarea competenţelor generale şi specifice de aprovizionare, recepţionare, depozitare, stocare şi păstrare a mărfurilor, 

aplicarea regulilor de ambalare, marcare şi etichetare.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total

UC 1. Distribuţia şi aprovizionarea cu mărfuri 10 6 16

UC 2. Amenajarea şi dotarea unităţilor de comerţ 18 12 30

UC 3. Recepţia mărfurilor în unităţile comerciale 18 12 30

UC 4. Depozitarea mărfurilor în unităţile de comerţ 18 18 36

UC 5. Stocarea mărfurilor în unităţile de comerţ 18 12 30

UC 6. Păstrarea mărfurilor în unităţile de comerţ 18 12 30

UC 7. Ambalarea, marcarea şi etichetarea mărfurilor 24 12 36

Recapitulare modul 2 2

Evaluare modul 2 2

Total 128 84 212
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Achiziţii teoretice si practice:

Unitatea de competenţă 1 -  Distribuţia şi aprovizionarea cu mărfuri.

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice 
recomandate

Nr.
ore

Identificarea tipologiei distribuţiei şi a 

impactului acesteia asupra structurilor 

comerciale.

Aplicarea structurii circuitelor de distribuţie, 

modul de formare a acestora, posibilităţile 

de utilizare şi principalele particularizări ale 

respectivelor circuite.

Determinarea elementelor pe care le 

presupune managementul unui circuit de 

distribuţie.

Identificarea operaţiunilor de intrare şi 

ieşire a ambalajelor în unităţile comerciale.

Calcularea necesarului de aprovizionat şi 

cantitatea optimă de aprovizionat.

Distribuţia. Conţinutul şi rolul distribuţiei.

Fucţiile, canalele şi circuitele distribuţiei mărfurilor. 

Aprovizionarea unităţilor comerciale cu mărfuri.

Noţiune, rol şi esenţa aprovizionării cu mărfuri a unităţilor 

comerciale. Principiile şi cerinţele organizării procesului de 

aprovizionare. Formele şi metodele de aprovionare cu mărfuri. 

Formele principale ale comerţului.

Comerţul cu ridicata:

• conţinutul, rolul si funcţiile comertului cu ridicata;
• clasificarea comercianţilor cu ridicata;
• avantajele comerţului cu ridicata.

Comerţul cu amănuntul:

• continutul, rolul si funcţiile comertului cu amănuntul;
• NOMENCLATORUL-TIP al unităţilor de comerţ cu 

amănuntul;
• avantajele comerţului cu amânuntul.

Comerţul cash and carry:

• conţinutul, rolul si funcţiile comerţului cash and carry;
• avantajele comerţului cash and carry;

LP 1 Primirea si analiza 

ofertelor.

23/91



Unitatea de competenţă 2 -  Amenajarea şi dotarea unităţilor de comerţ

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Identificarea mobilierului şi echipamentului 

comercial.

Identificarea mobilierului, echipamentului, 

utilajului comercial.

Selectarea echipamentului şi utilajului 

comerciale.

Determinarea necesarului de inventar 

comercial.

Utilizarea mobilierului, echipamentului, 

utilajului comercial.

Verificarea intergrităţii obiectelor comerciale.

Respectarea regulilor de întreţinere şi păstrare.

Respectarea regulilor securităţii şi sănătăţii în 

muncă.

Dotări specifice spaţiilor de vânzare 

Clasificarea mobilierului şi echipamentului 

comercial:

• Stelaje;

• Palete;

• Rafturi;

• Suporturi;

• Standuri;

• Panouri perforate;

• Cuiere staţionare şi mobile;

• Tejghele cu casete cu pupitre mobile.

Utilajul pentru cântărirea mărfurilor:

• Cântarul electronic;

• Cântarul de masă cu cadran;

• Cântarul mobil.

Construcţia. Principiul de lucru. Reguli de explorare. 

Dispozitive de măsurare a lungimii şi volumului. 

Utilajul şi agregate de tăiat, măcinat şi ambalare. 

Utilajul frigorific. Construcţia. Principiul de lucru.

LP 1 Familiarizarea cu mobilierul, 

echipamentul, utilajul comercial.

LP 2 Pregătirea dotărilor 

specific spaţiilor de comerţ pentru 

activitate.
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Reguli de exploatare.

Utilajul de transport şi ridicarea greutăţilor. 

Clasificarea. Tipurile de utilaj.

Reguli de întreţinere şi păstrare.

Unitatea de competenţă 3 -  Recepţionarea mărfurilor în unităţile de comerţ

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Respectarea etapelor procesului de recepţie. 

Identificarea documentelor de însoţire a lotului de 

marfă.

Verificarea documentelor de însoţire a lotului de marfă. 

Verificarea concordanţei scriptice şi faptice între 

informaţiile din documente şi mărfurile primite. 

Identificarea tipurilor de recepţie a mărfurilor. 

Pregătirea mărfurilor pentru verificarea 

calitativă/cantitativă.

Dezambalarea de ambalajul de transport 

Aranjarea pe sortiment şi articole 

Verificarea calitativă/cantitativă pe grupe de mărfuri. 

Indentificarea defectelor mărfurilor pe grupe de 

produse.

Scopul şi importanţa recepţiei mărfurilor.

Etapele procesului de recepţie a mărfutilor.

Documente de însoţire a lotului de marfă:

• Documente de contractare (contractul, anexe 

la contract, grafice de livrări, specificaţiile, 

clauzele);

• Documentul de însoţire a lotului:

• documente de livrare (factură, aviz de 

expediţie);

• documente de transport (foaia de 

parcurs);

• documente de certificare a calităţii 

mărfurilor (certificat de calitate, certificat 

de conformitate, buletin de analiză,

A

LP 1 Întocmirea documentelor 

de însoţire a mărfuriloror 

LP 2 Recepţionarea cantitativă 

şi calitativâ a mărfurilor.
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Centralizarea documentelor de întrare.

Anunţarea eventualelor neconformităţi apărute în urma 

recepţiei.

Luarea deciziei de acceptare sau respingere în condiţiile 

stabilite prin contractul de vânzare- cumpărare.

certificat de garanţie).

Tipuri de recepţie a mărfurilor:

1. Recepţia cantitativă:

• Numărare;

• Măsurare;

• Cântărire;

2. Recepţia calitativă:

• Integritatea ambalajelor;

• Integritatea marcării;

• Calitatea pe grupuri de mărfuri (aspect, 

culoare, formă).

Unitatea de competenţă 4 -  Depozitarea mărfurilor în unităţile de comerţ

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice 
recomandate

Nr.
ore

Stabilirea funcţiilor depozitelor.

Identificarea tipurilor de depozite.

Identificarea spaţiilor la nivel de depozit. 

Aplicarea cerinţelor de depozitare a mărfurilor. 

Pregătirea mărfurilor pentru depozitare. 

Ordonarea mărfurilor conform cerinţelor de 

depozitare.

Verificarea condiţilor de depozitare.

Rolul depozitelor.

Funcţiile depozitelor:

• Funcţii de mişcare;

• Funcţii de alimentare;

• Funcţii suplimentare.

Sarcinile depozitelor:

• Recepţia mărfurilor;

• Controlul şi stocajul mărfurilor;

LP 1 Aranjarea mărfurilor 

în depozit conform 

sortimentului.

LP 2 Depozitarea mărfurilor 

cu ajutorul utilajelor de 

transport.

LP 3 Repartizarea
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Identificarea mobilierului, echipamentului, utilajului 

din depozit.

Respectarea normelor de transport şi manipulare a 

mărfurilor.

Efectuarea operaţiilor de depozitare a mărfurilor cu 

ajutorul utilajelor specifice.

Respectarea tennicii securităţii şi protecţiei muncii. 

Eliberarea mărfurilor din depozit în sala de comerţ.

• Pregătirea comenzilor;

• Ambalarea şi livrarea mărfurilor.

Clasificarea depozitelor:

• universale;

• specializate;

• coibinate;

• mixte.

Cerinţe tehnice de depozitare.

Cerinţe igienico-sanitare de depozitare.

Factorii de mediu al spaţiilor de depozitare.

Cerinţe privind aranjarea mărfurilor în depozite: (pe 

grupe, subgrupe, articole şi sortimente, greutate, 

volum, grad de perisabilitate).

Dotarea depozitelor cu echipament, mobilier, 

ustensile, utilaj.

Cerinţe sanitare privind echipamentul, mobilierul, 

ustensilele, utilajul.

Tehnica securităţii şi protecţiei muncii.

Norme de transport şi manipulare a mărfurilor.

mărfurilor conform 

comenzilor.
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Unitatea de competenţă 5 -  Stocarea mărfurilor în unităţile de comerţ

Abilităţi Cunoştinţe Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Stabilirea procedurii de stocare.

Enumerarea categoriilor de marfă.

Stabilirea stocului de marfă existent.

Determinarea stocului în functie de ritmul 

vânzării.

Descrierea indicatorilor specifici stocului 

de marfă.

Identificarea importanţei rulajului 

mărfurilor din stoc.

Raportarea situaţiilor legate de stocul de 

marfă.

Asigurarea stocului de rezervă.

Verificarea stării mărfurilor din stoc.

Completarea periodică a stocurilor cu 

marfă.

Respectarea procedurilor cu privire la

Rolul şi importanţa stocurilor.

Funcţiile stocurilor: de regularizare; de protecţie. 

Compoziţia stocurilor.

Tipurile de stocuri:

• stocul curent;

• stocul de siguranţă;

• stocul sezonier.

Factorii ce influenţează stocul de mărfuri.

Modalităţi de întocmire a necesarului de produse.

Stocul de marfă stabilit prin:

• numărare;

• cântărire;

• măsurare.

Stocul de marfă stabilit de ritmul vânzării:

• intrări;

• ieşiri.

Metode de evitarea stocurilor supranormative şi subnor

mative:

• evidenţa comenzilor;

LP 1 Verificarea stocului în 

funcţie de ritmul vânzării. 

LP 2 Asigurarea stocului de 

rezervă.

28/91



siguranţa mărfurilor în magazin. 

Aplicarea diferitor forme de inventariere. 

Efectuarea inventarierii.

Actualizarea bazei de date din depozit.



• raportarea zilnică a stocurilor.

Importanţa rulajului mărfurilor din stoc.

Modalităţi specifice de eliminare din stoc:

• retumarea la producător;

• predarea la procesatori specializaţi;

• distrugere.

Proceduri de stocare:

• coduri;

• perisabilitate;

• fragilitate;

• vecinătate admisă;

• rotaţia mărfurilor.

Modalităţi de acţiune pentru siguranţa mărfurilor în 

magazin.

Forme de inventariere:

• totala;

• anuală;

• trimestială;

• prin sondaj.
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Unitatea de competenţă 6 -  Păstrarea mărfurilor în unităţile de comerţ

Abilităţi Cunoştinţe Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Identificarea condiţiile de păstrare a 

mărfurilor.

Asigurarea condiţiilor de păstrare a 

mărfurilor.

Aplicarea regulilor şi termenilor de 

păstrare a mărfurilor.

Efectuarea operaţiilor de întreţinere a 

mărfurilor.

Igienizarea mobilierului, 

echipamentului,ustensilelor, utilajului la 

păstrarea mărfurilor.

Determinarea abaterilor şi modificărilor 

calitative în condiţii reale/sau similare.

Condiţiile de păstrare a mărfurilor în funcţie de 

caracteristicile de calitate:

• Parametrii fizici;

• Parametrii biologici;

• Parametrii chimici;

• Parametrii igienico-sanitari.

Reguli de păstrare:

• Vecinătatea admisă;

• Înăltimea stivei;

• Volum;

• Greutate;

• Apropiere de sursele de lunmină;

• Rezistenţa ambalajelor.

Registrul de evidenţă a termenilor de valabilitate a 

mărfurilor.

Termenii de păstrare în funcţie de caracteristicile 

mărfurilor.

Operaţii de întreţinere a mărfurilor.

Pierderi de mărfuri.

LP 1 Verificarea termenilor de 

valabilitate a marfurilor.

LP 2 Distribuirea mărfurilor 

conform condiţiilor de păstrare.
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Mobilierul, echipamentul, ustensile, utilajul utilizat la 

păstrarea mărfurilor.

Cerinţe sanitare privind echipamentul, mobilierul, 

ustensilelor, utilajului.

Tehnica securităţii şi protecţiei muncii.

Tipuri de pierderi de mărfuri:

• Normate;

• Nenormate.

Constatarea pierderilor de marfă:

Procesul-verbal.

Abateri de modificări calitative:

• Fizice;

• Chimice;

• Microbiologice;

• Biochimice.
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Unitatea de competenţă 7 -  Ambalarea, marcarea şi etichetarea mărfurilor

Abilităţi Cunoştinţe Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Identificarea tipurilor de ambalaj în funcţie de 

grupele de mărfuri.

Selectarea tipurilor de materiale utilizate pentru 

ambalaje.

Alegerea metodelor de ambalare a mărfurilor în 

funcţie de caracteristicile de calitate.

Verificarea integrităţii ambalajului.

Verificarea respectării condiţiilor de ambalare a 

mărfurilor.

Recomandarea tipului de ambalaj în funcţie de 

produs.

Respectarea regulilor de recepţionare a 

ambalajelor.

Aplicarea regulilor de deschidere a ambalajului. 

Respectarea regulilor de păstrare a ambalajului. 

Identificarea funcţiilor mărcilor.

Selectarea tipurilor de mărci.

Diferenţierea mărcilor în funcţie de mărfuri. 

Identificarea elementelor de codificare a

Definirea ambalajului.

Funcţiile ambalajului.

• de conservare şi protecţie a mărfurilor;

• în relaţie cu manipularea, păstrarea şi 

transportul mărfurilor;

• de informare şi promovare a vânzărilor de 

mărfuri.

Tipuri de materiale utilizate pentru ambalaje:

• Celulozice;

• Sticlă;

• Metalice;

• Plastice;

• Folii alimentare;

• Lemnul;

• Textile.

Metode de ambalare a mărfurilor:

• Colectivă sau porţionată;

• În vid;

• Folii contractibile;

LP 1 Ambalarea mărfurilor prin 

diferite metode.

LP 2 Ambalarea mărfurilor cu 

diferite tipuri de material.
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mărfurilor.

Identificarea tipurilor de grafică utilizate pentru 

etichetarea mărfurilor.

Explicarea mesajului de pe etichetă.



• Tip aerosol;

• Aseptică.

Recepţionarea ambalajului.

Deschiderea ambalajului.

Păstrarea ambalajului.

Designul ambalajului.

Definirea mărcilor.

Funcţiile mărcii:

• Identificarea mărfurilor/serviciilor 

unei întreprinderi;

• Calitatea constantă;

• Concurenţa şi monopolul pieţii;

• Reclamă.

Clasificarea mărcilor:

• după destinaţie;

• după titularul dreptului de marcă;

• după normele de reglementare;

• alte tipuri de mărci.

Tipuri de mărci.

Codificarea mărcilor.

Definirea etichetei. Clasificarea etichetelor:

• de identificare;
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• de clasificare;

• de preventare;

• de promovare.

Tipurile de grafică utilizate pentru etichetarea 

mărfurilor.

Mesajul obligatoriu pe etichete:

• denumirea produsului;

• numele producătorului;

• grupa din care face produsul;

• caracteristici de calitate;

• masa pe unitate de ambalaj;

• domeniile de utilizare;

• restricţii privind consumul;

• condiţii de păstrare;

• termenul de garanţie.

Funcţiile etichetelor:

• identificarea mărfurilor;

• clasificarea mărfurilor;

• descrierea produsului;

• promovarea produselor.
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Sugestii metodologice

Conţinui modulului „Administrarea mărfurilor” trebuie să fie elaborat într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile 

colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în ordinea din tabelul de corelare a 

competenţelor şi conţinuturilor. Ordinea de parcurgere a secvenţelor în cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a 

competenţelor profesionale. Tot conţinutul modulului ’’Administrarea mărfurilor” vor fi abordate atât de către profesor la orele de teorie cât şi de 

maistrul instructor la orele de instruire practică. Pregătirea practică în laboratoare tehnologice sau la agentul economic are importanţă deosebită în 

dobândirea competenţelor de specialitate, care să faciliteze în final şi integrarea elevilor pe piaţa forţei de muncă la absolvirea şcolii.

Numărul de ore alocat fiecarei teme rămâne la discreţia cadrelor didactice care abordează conţinutul modulului, în fucţie de dificultatea temelor, 

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 

asimilare a cunoştinţelor de către grupul instruit. Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă în procesul 

înstructiv-educativ. Se recomandă proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în consideraţie stilurile individuale de învăţare ale 

fiecărui elev. Acestea vizează următoarele aspecte:

• aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant 

la propria instruire şi educaţie;

• îmbinarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie,

instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de

genul discuţiilor, asaltului de idei, etc;

• folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgerea la modele concrete;

• însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate pe parcursul modulului, pot fi aplicate următoarele metode de învăţare:studiul 

de caz, diagrama Venn, cubul, brainstroming, harta de idei, turul galeriei, metoda bulgărelui de zăpadă, ştiu /vreau să ştiu/ am învăţat.
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Sugestii de evaluare:

Sugestile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor, în vederea indentificării aspectelor profesionale formate 

în cadrul modulului. Pentru asigurarea competenţelor, lecţile se desfăşoară în sala de clasă cu profesorul de specialitate, în laborator şi la agentul 

economic în orele de instruire practică cu maistrul instructor. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a 

se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei. 

Promovarea modulului este demonstrat prin atingerea tuturor competenţelor specific în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Procesul de 

evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de atingere a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Pe 

parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în moment diferite, iar rezultatele finale ale evaluarii ( atingerea 

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în 

cadrul acestui modul. Certificarea rezultatelor învăţării se va realiza în urma evaluării formative. Evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se 

realizează fără intervenţia evaluatorului. Înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe parcursul probei.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze deţinerea unei competenţe, acesta are posibilitate de a participa la o nouă evaluare, după o perioadă 

de pregătire.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru competenţele incluse în modul. Instrumente de evaluare: fişe de observaţie, fişe de 

autoevaluare, teste de verificare a cunoştinţelor, probe orale, probe practice, proiectul, portofoliul elevului individual şi de grup.

Sugestiile privind dovezile evaluării:

• Pentru probele scrise dovezi ale evaluaării sunt considerate: fişele de lucru, testele de evaluare, chestionare, proiecte;

• Pentru probele practice dovezii ale evaluaării: fişele de observare;

• Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluarii competenţelor 

elevului.
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Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluarii 

sumative prin teste teoretice şi practice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

• Verifice calitativ marfa;

• Verifice cantitativ marfa;

• Respecte cerinţele de depozitare a mărfurilor;

• Ordoneze mărfurile conform cerinţelor de depozitare;

• Stabilească stocul de marfă existent;

• Determine stocul de mărfuri în funcţie de ritmul vânzării;

• Asigure condiţii de păstrare a mărfurilor;

• Respecte regulile şi termenii de păstrare a mărfurilor;

• Utilizeze mobilierul, echipamentul, utilajul comercial în funcţie de locul de muncă;

• Identifice tipurile de ambalaj ;

• Aleagă metodele de ambalare a mărfurilor;

• Definească mărcile în funcţie de marfă;

• Explice mesajul de pe etichetă.

După administrarea instrumentelor de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

Resurse materiale: Spaţii de depozitare, documente specific transportului mărfurilor, documente specifice recepţiei, cântar, metru, termometru, 

ambalaje de transport, ambalaje de mărfuri alimentare şi nealimentare, etichete a mărfurilor, registru de evidenţă a termenilor de valabilitate a mărfurilor, 

ehipament şi mobilier specific, foi A4, marchere, sticherator, scaner, calculator, legislaţie, alte tipuri de dotări, identificat de cadrul didactic ca fiind 

necesare pentru activităţile planificate.
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Modulul 3 PREZENTAREA MĂRFURILOR PENTRU VÂNZARE

Scopul modulului: Formarea competenţelor profesionale generale şi specifice de pregătire şi prezentare a sortimentului de mărfuri alimentare şi 

nealimentare conform caracteristicilor merceologice, asigurând calitatea şi siguranţa.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total

UC 1 Sortimentul şi caracteristica mărfurilor alimentare 40 24 64

UC 2 Sortimentul şi caracteristica mărfurilor nealimentare 40 24 64

UC 3 Pregătirea mărfurilor pentru vânzare 18 12 30

UC 4 Expunerea mărfurilor în sala de comerţ 18 12 30

UC 5 Actualizarea sortimentului de mărfuri în sala de vânzare 8 12 20

Recapitulare modul 2 2

Evaluare modul 2 2

Total 128 84 212
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Achiziţii teoretice si practice:

Unitatea de competenţă 1 -  Sortimentul şi caracteristica mărfurilor alimentare

Abilităţi Cunoştinţe Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Caracterizarea mărfurilor de băcănie 

Selectarea mărfurilor de băcănie conform 

sortimentului. Aprecierea calităţii 

produselor conform termenului de 

valabilitate.

Caracterizarea zaharului şi produselor 

zaharoase. Selectarea produselor zaharoase 

conform sortimentului. Aprecierea calităţii 

produselor conform termenului de 

valabilitate. Asigurarea condiţiilor de 

păstrare a produselor zaharoase.

Caracterizarea produselor de panificaţie. 

Selectarea produselor de panificaţie 

conform sortimentului. Aprecierea calităţii 

produselor conform termenului de

Definirea mărfurilor.

Clasificarea mărfurilor.

Mărfuri de băcănie.

Cerealele (făina, crupe, paste făinoase, drojdii). 

Importanţa produselor cerealiere în alimentaţie. 

Claficarea produselor cerealiere.

Compoziţia chimică şi valoarea nutritivă.

Indicii de calitate. Ambalarea, marcarea, etichetarea. 

Condiţii şi termenii de păstrare.

Zaharul şi produsele zaharoase.

Importanţa produselor zaharoase în alimentaţie. 

Clasificarea. Indici de calitate.

Ambalarea, marcarea, etichetarea.

Condiţiile şi termenii de păstrare.

Produse de panificaţie

Importanţa produselor de panificaţie în alimentaţia

LP 1 Pregătirea sortimentului de 

produse alimentare pentru vânzare.

LP 2 Verificarea sistematică 

a termenilor de valabilitate.

LP 3 Respectarea condiţiilor de 

păstrare.

LP 4 Verificarea sistematică a 

preţurilor.
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valabilitate. Asigurarea condiţiilor de 

păstrare a produselor de panificaţie.

Caracterizarea produselor de covrigărie. 

Selectarea produselor de covrigărie 

conform sortimentului. Aprecierea calităţii 

produselor conform indicilor organoleptici 

şi termenului de valabilitate. Asigurarea 

condiţiilor de păstrare a produselor de 

covrigărie.

Caracterizarea produselor de cofetărie. 

Selectarea produselor de cofetărie conform 

sortimentului. Aprecierea calităţii 

produselor conform indicilor organoleptici 

şi termenului de valabilitate. Asigurarea 

condiţiilor de păstrare a produselor de 

patiserie.

Caracterizarea produselor lactate. 

Selectarea produselor lactate conform 

sortimentului. Aprecierea calităţii 

integrităţii ambalajului. Aprecierea 

calităţii produselor conform termenilor de



omului. Clasificarea. Indicii de calitate. Ambalarea, 

marcarea etichetarea.

Condiţiile şi termenii de păstrare.

Produse de covrigărie.

Importanţa produselor de covrigărie în alimentaţia 

omului.

Clasificarea. Importanţa în alimentaţia omului. Indicii 

de calitate. Ambalarea,marcarea 

etichetarea. Condiţile şi termenii de păstrare.

Produse de cofetărie.

Importanţa produselor de cofetărie în alimentaţia 

omului. Clasificarea.

Indicii de calitate. Ambalarea, marcarea, etichetarea. 

Condiţiile şi termenii de păstrare.

Laptele.

Produsele lactate.

Importanţa produselor lactate în alimentaţia omului. 

Compoziţia chimică.

Clasificarea. Sortimentul. Indicii de calitate.

Ambalarea, marcarea, etichetarea.

Condiţile şi termenii de păstrare.

Conservele din lapte.
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valabilitate. Asigurarea condiţiilor de 

păstrare a laptelui şi produselor lactate. 

.Caracterizarea ouălelor şi produselor din 

ouă. Selectarea produselor ouălor conform 

sortimentului. Aprecierea calităţii 

integrităţii ambalajului. Aprecierea 

calităţii produselor conform termenilor 

de valabilitate. Asigurarea condiţiilor de 

păstrare şi transportare a ouălor şi 

produselor din ouă.

Caracterizarea uleiurilor şi grăsimilor 

alimentare. Selectarea grăsimilor 

alimentare conform sortimentului. 

Aprecierea calităţii integrităţii 

ambalajului. Aprecierea calităţii 

produselor conform termenilor de 

valabilitatea. Asigurarea condiţiilor de 

păstrare a grăsimilor.

Caracterizarea fructelor, legumelor şi 

ciupercilor proaspete. Selectarea 

fructelor, legumelor şi ciupercilor



Importanţa conservelor din lapte în alimentaţia omului. 

Clasificarea. Sortimentul. Compoziţia chimică. 

Defectele posibile ale conservelor.

Ambalarea, marcarea, etichetarea.

Condiţiile şi termenii de păstrare.

Ouăle şi produsele din ouă.

Importanţa ouălor în alimentaţia omului.

Clasificarea. Sortimentul. Compoziţia chimică. 

Defectele posibile ale ouălor.

Ambalarea, marcarea, etichetarea.

Condiţile şi termenii de păstrare şi transportare.

Uleiul şi grăsimile alimentare.

Importanţa grăsimelor alimentare în alimentaţia 

oamenilor.

Clasificarea grăsimilor. Sortimentului.

Compoziţia chimică. Indicii de calitate.

Ambalarea, marcarea, transportarea şi păstrarea 

grăsimilor.

Fructele, legumele şi ciupercile proaspete.

Importanţa legumelor, fructelor şi ciupercilor în 

alimentaţia omului. Clasificarea. Sortimentul. 

Compoziţia chimică.
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conform sortimentului. Aprecierea calităţii 

produselor conform indicilor 

organoleptici. Aprecierea calităţii 

produselor conform termenilor de 

valabilitate. Asigurarea condiţiilor de 

păstrare a fructelor, legumelor şi 

ciupercilor proaspete.

Caracterizarea stimulentelor, 

condimentelor şi mirodenilor .Selectarea 

stimulentelor,condimentelor şi mirodenilor 

conform sortimentului. Aprecierea calităţii 

integrităţii ambalajului. Aprecierea 

calităţii produselor conform termenilor de 

valabilitate. Asigurarea condiţiilor de 

păstrare.

Caracterizarea cărnii şi produselor din 

carne. Selectarea cărnii şi produselor din 

carne. Aprecierea calităţii integrităţii 

ambalajului. Aprecierea calităţii 

produselor conform indicilor organoleptici 

conform termenilor de valabilitate.



Ambalarea, marcarea, etichetarea.

Condiţiile şi termenii de păstrare. Transportarea. 

Conservele din fructe şi legume.

Importanţa conservelor în alimentaţia omului. 

Clasificarea. Sortimentul. Compoziţia chimică.

Defectele posibile ale conservelor.

Ambalarea. Marcarea, etichetarea.

Condiţiile şi termenii de păstrare.

Stimulentele. Condimentele. Mirodeniile.

Importanţa stimulentelor în alimentaţie. Clasificarea 

stimulentelor. Indicii de calitate Sortimentul. Ambalarea, 

marcarea, etichetarea. Condiţiile şi termenii de păstrare 

a condimentelor şi mirodeniilor.

Importanţa condimentelor şi mirodeniilor în alimentaţia 

omului. Clasificarea condimentelor şi mirodeniilor 

Sortimentului.

Indicii de calitate. Ambalarea, marcarea, etichetarea. 

Condiţiile şi termenii de păstrare.

Sarea de bucătărie.

Condimentele acide.

Importanţa în alimentaţia omului. Clasificarea. 

Sortimentul. Indicii de calitate. Ambalarea, marcarea şi
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Asigurarea condiţiilor de păstrare a cărnii 

şi produselor din carne.

Caracterizarea peştelui şi produselor din 

peşte. Selectarea peştelui şi produselor din 

peşte. Aprecierea calităţii integrităţii 

ambalajului. Aprecierea calităţii 

produselor conform indicilor organoleptici 

conform termenilor de valabilitate.

Asigurarea condiţiilor de păstrare a 

peştelui şi produselor din peşte.

Caracterizarea băuturilor. Selectarea 

băuturilor conformsortimentului. 

Aprecierea calităţii integrităţii 

ambalajului. Aprecierea calităţii 

produselor conform termenilor de 

valabilitate. Asigurarea condiţiilor de 

păstrare şi transportare a băuturilor.



etichetarea.

Condiţiile şi termenii de păstrare.

Carnea şi produsele din came.

Importanţa cărnii şi produselor din carne în alimentaţia 

omului. Compoziţia chimică.

Indicii de calitate.

Sortimentul. Ambalarea, marcarea, etichetarea. 

Condiţiile şi termenii de păstrare.

Peştele şi produsele din peşte.

Importanţa peştelui şi produselor din peşte în 

alimentaţia omului. Clasificarea peştelui şi produselor 

din peşte. Conservele din peşte. Compoziţia chimică. 

Sortimentul. Indicii de calitate.

Ambalarea,marcarea, etichetarea.

Condiţiile şi termenii de păstrare.

Băuturile.

Clasificarea băuturilor. Sortimentul de băuturi.

Indicii de calitate.

Ambalarea, marcarea, etichetarea.

Condiţiile şi termenii de păstrare. Transportarea.
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Unitatea de competenţă 2 - Sortimentul mărfurilor nealimentare

Abiltăţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Caracterizarea articolelor de menaj. 

Selectarea articolelor demenaj conform 

sortimentului. Aprecierea calităţii articolelor 

conform termenului de valabilitate. Asigurarea 

condiţiilor de păstrare, transportare, depozitare.

Caracterizarea articolelor de uz casnic 

şi mărfuri din masă plastică. Selectarea articole 

de galanterie şi meterii plastice conform 

sortimentului. Aprecierea calităţii articolelor 

conform termenului de valabilitate. Asigurarea 

condiţiilor de păstrare, transportare, depozitare.

Caracterizarea articolelor de galanterie 

şi metal. Selectarea articole de galanterie şi 

metal conform sortimentului. Aprecierea 

calităţii articolelor conform termenului de 

valabilitate. Asigurarea condiţiilor de păstrare

Articole de menaj. Materia primă utilizată 

la fabricarea articolelor. Clasificarea. 

Sortimentul. Defectele şi cauzele apariţiei 

defectelor. Indicii de calitate. Ambalarea, 

marcarea, depozitarea şi transportarea.

Articole de uz casnic şi mărfuri din masă 

plastică. Materia primă utilizată la fabricarea 

articolelor. Clasificarea. Sortimentul. Defectele 

şi cauzele apariţiei defectelor. Indicii de calitate. 

Ambalarea, marcarea, depozitarea.

Articole de galanterie şi metal. Materia 

primă utilizată la fabricarea articolelor. 

Clasificarea. Sortimentul. Defectele şi cauzele 

apariţiei defectelor. Indicii de calitate. 

Ambalarea, marcarea, depozitarea.

Articole din ţesături. Materia primă 

utilizată la fabricarea articolelor. Clasificarea.

LP 1 Pregătirea sortimentului 

mărfurilor nealimentare pentru 

vînzare.

LP 2 Respectarea condiţiilor de 

păstrare a mărfurilor.

LP 3 Verificarea sistematică a 

preţurilor.

LP 4 Ambalarea, marcarea 

mărfurilor.
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şi transportare, depozitare.

Caracterizarea articolelor de ţesături. 

Selectarea articole de ţesături conform 

sortimentului. Asigurarea condiţiilor de 

păstrare, transportare, depozitare.

Caracterizarea articolelor de tricoturi. 

Selectarea articole de tricoturi conform 

sortimentului. Aprecierea calităţii articolelor 

conform termenului de valabilitate. Asigurarea 

condiţiilor de păstrare, transportare, depozitare.

Caracterizarea articolelor de papetărie. 

Selectarea articole de papetărie conform 

sortimentului. Aprecierea calităţii articolelor 

conform termenului de valabilitate. Asigurarea 

condiţiilor de păstrare şi transportare, 

depozitare.

Caracterizarea jucăriilor. Selectarea 

jucăriilor conform sortimentului. Aprecierea 

calităţii jucăriilor conform termenului de 

valabilitate. Asigurarea condiţiilor de păstrare



Sortimentului comercial de articole de ţesături. 

Indicii de calitate. Modul de marcare, ambalare, 

condiţii de păstrare şi depozitare.

Articole din tricoturi. Materia primă 

utilizată la fabricare articolelor. Clasificarea. 

Sortimentului. Indicii de calitate. Marcarea, 

etichetarea, ambalarea, condiţii de transporate şi 

depozitare.

Articole de papetărie. Materia primă 

utilizată la fabricare articolelor. Clasificarea. 

Sortimentului. Indicii de calitate. Marcarea, 

etichetarea, ambalarea, condiţii de transporate şi 

depozitare.

Jucării. Materia primă utilizată la fabricare 

articolelor. Clasificarea. Sortimentului. Indicii de 

calitate. Marcarea, etichetarea, ambalarea, 

condiţii de transporate şi depozitare. Producăto

rul.

Produse cosmetice. Materia primă utilizată 

la fabricare produselor cosmetice. Clasificarea. 

Sortimentului. Indicii de calitate. Marcarea, 

ambalarea, condiţii de transporate şi depozitare.
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şi transportare, depozitare.

Caracterizarea produselor cosmetice. 

Selectarea produselor cosmetice conform sorti

mentului. Aprecierea calităţii produselor 

conform termenului de valabilitate. Asigurarea 

condiţiilor de păstrare şi transportare, 

depozitare.

Caracterizarea produselor de parfu

merie. Selectarea produselor de parfumerie 

conform sortimentului. Aprecierea calităţii 

produselor conform termenului de valabilitate. 

Asigurarea condiţiilor de păstrare şi 

transportare, depozitare.

Caracterizarea articolelor de încălţă

minte. Selectarea produselor de încălţăminte 

conform sortimentului. Aprecierea calităţii 

articolelor conform termenului de valabilitate. 

Asigurarea condiţiilor de păstrare şi tran

sportare, depozitare.

Caracterizarea mărfurilor de ceramică. 

Selectarea mărfurilor de ceramică conform



Producătorul.

Produse de parfumerie. Materia primă 

utilizată la fabricare produselor de parfumerie. 

Clasificarea. Sortimentului. Indicii de calitate. 

Marcarea, ambalarea, condiţii de transporate, 

depozitare. Producătorul.

Articole de încălţăminte. Materia primă la 

fabricare articolelor de încălţăminte. 

Clasificarea. Sortimentul. Indici de calitate. 

Marcare, ambalarea, depozitarea. Producătorul.

Mărfuri de ceramică. Materia primă la 

fabricarea articolelor de ceramică. Clasificarea. 

Sortimentul. Indicii de calitate. Marcarea, 

ambalarea, transportarea. Producătorul.

Mărfuri din sticlă. Materia primă la 

fabricarea mărfurilor din sticlă. Clasificarea. 

Sortimentul. Indicii de calitate. Marcarea, 

ambalarea, transportarea. Producătorul.

Mărfuri textile. Materia primă la fabri

carea mărfurilor textile. Sortimentul. Indicii de 

caliatate. Marcarea, ambalarea, transportarea. 

Condiţile de păstrare. Producătorul.
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sortimentului. Asigurarea condiţiilor de păstrare 

şi transportare, depozitare.

Caracterizarea mărfurilor din sticlă. 

Selectarea mărfurilor din sticlă conform 

sortimentului .Asigurarea condiţiilor de păstrare 

şi transportare, depozitare.

Caracterizarea mărfurilor textile. Se

lectarea mărfurilor textile conform sorti

mentului. Asigurarea condiţiilor de păstrare şi 

transportare, depozitare.

Caracterizarea mărfurilor de confecţie. 

Selectarea mărfurilor de confecţie conform 

sortimentului. Asigurarea condiţiilor de păstrare 

şi transportare, depozitare.

Caracterizarea mărfurilor din blănuri şi 

înlocuitorii de blănuri. Selectarea Mărfuri din 

blănuri şi înlocuitorii de blănuri conform 

sortimentului. Asigurarea condiţiilor de păstra

re, transportare, depozitare.



Confecţiile. Materia primă la fabricarea 

articolelor de confecţie. Clasificarea. 

Sortimentul. Indicii de calitate. Marcarea, 

ambalarea, transportarea. Producătorul.

Mărfuri din blănuri şi înlocuitorii de 

blănuri. Materia primă la fabricarea articolelor 

de blănuri şi înlocuitori de blănuri. Clasificarea. 

Sortimentul. Indicii de calitate. Marcarea, 

ambalarea, transportarea. Producătorul.

Mărfuri electrocasnice. Materia primă la 

fabricarea electrocasnice. Clasificarea. 

Sortimentul. Indicii de calitate. Marcarea, 

ambalarea, transportarea. Producătorul.

Mărfuri electronice. Materia primă la 

fabricarea mărfurilor rlrctronice. Clasificarea. 

Sortimentul. Indicii de calitate. Marcarea, 

ambalarea, transportarea. Producătorul.

Mărfuri chino-foto. Materia primă la 

fabricarea materiei chino-foto. Clasificarea. 

Sortimentul. Indicii de calitate. Producătorul.

Mărfuri mobilière. Materia primă la fabri

carea mobilierului. Clasificarea. Sortimentul.
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Caracterizarea mărfurilor electro- 

casnice. Selectarea mărfurilor electrocasnice 

conform sortimentului. Aprecierea calităţii 

mărfurilor conform terme-nului de valabilitate. 

Asigurarea modului de exploatare, condiţiilor 

de păstrare, transportare, depozitare.

Caracterizarea mărfurilor electronice. 

Selectarea mărfurilor electronice conform 

sortimentului. Asigurarea condiţiilor de păstra

re şi transportare, depozitare.

Caracterizarea mărfurilor chino-foto. 

Selectarea mărfurilor chino-foto conform 

sortimentului. Aprecierea calităţii mărfurilor 

conform termenului de valabilitate. Asigurarea 

condiţiilor de păstrare şi transportare, 

depozitare.

Caracterizarea mărfurilor mobilière. 

Selectarea mărfurilor mobilière conform sorti

mentului. Asigurarea condiţiilor de păstrare şi 

transportare, depozitare, exploatare.



Indicii de calitate. Marcarea, ambalarea, 

transportarea. Producătorul.
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Unitatea de competenţă 3 -  Pregătirea mărfurilor pentru vânzare

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.

ore
Lucrări practice recomandate

Nr.

ore

Indentificarea cerinţelelor faţă de pregătirea 

mărfurilor pentru vânzare.

Efectuarea operaţiilor comune în vederea 

pregătirii mărfurilor pentru vânzare.

Efectuarea operatiilor specifice în vederea 

pregătirii marfurilor pentru vânzare.

Decodarea semnelor şi simbolurilor de pe 

ambalaj.

Utilizaea aparatelor de decodare.

Respectarea timpului livrării mărfurilor în sala 

de vânzare.

Menţinerea mediului sigur şi curat.

Calcularea normelor de rămăşiţe a mărfurilor 

alimentare.

Cerinţe faţă de organizare a mărfurilor pentru 

vânzare.

Caracteristica proprietăţilor mărfurilor.

Operaţii comune de pregătire a mărfurilor 

pentru vânzare.

Operaţii specifice de pregătire a mărfurilor 

pentru vânzare.

Timpul de livrăre a mărfurilor în sala de 

vânzare.

Transportarea şi manipularea mărfurilor în sala 

de vânzare.

Întreţinerea spaţiilor şi mobilierului din sala de 

vânzare.

Norme de rămătiţe în timpul pregătirii pentru 

vânzare a mărfurilor alimentare.

LP 1 Pregătirea mărfutilor pentru 

vânzare.

LP 2 Decodarea semnelor şi 

simbolurilor de pe ambalaj.
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Unitatea de competenţă 4 -  Expunerea mărfurilor în sala de comerţ

Abilităţi Cunoştinţe Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Identificarea cerinţelor la amplasarea 

mărfurilor conform sortimentului. 

Respectarea regulilor la amplasarea 

mărfurilor în sala de comerţ.

Selectarea metodelor de etalare a mărfurilor 

conform sortimentului.

Pregătirea mobilierului, echipamentului. 

Amenajarea mărfurilor în sala de vânzare 

conform sortimentului.

Cerinţe la amplasarea produselor/ mărfurilor conform 

sortimentului:

• Asigurarea vizibilităţiii tuturor sortimentelor;

• Expunerea a cât mai multor articole din acelaş 

sortiment;

• Expunerea în raport cu modul de ambalare şi 

prezentare;

• Expunerea în vrac a mărfurilor mărunte.

Criterii de aranjare şi etalare a mărfurilor în sala de comerţ. 

Metode de etalare a mărfurilor:

• Vertical;

• Orizontal;

• Combinat.

Controlul stocurilor de mărfuri din sala de vânzare.

LP 1 Aranjarea mărfurilor pe 

rafturi conform planogramei.

LP 2 Evaluarea stocurilor din sala 

de vânzare.
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Unitatea de competenţă 5 - Actualizarea sortimentului de marfuri în sala de vânzare

Abiltăţăţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Indentificarea sortimentului descompletat pe 

măsura vânzării.

Scoaterea din vânzare a sortimentului cu termen 

de valabilitate expirat.

Înlăturarea din vânzare a sortimentului de marfă 

pe baza expirării promoţiei produsului. 

Completarea permanentă a sortimentului de 

mărfuri în sala de vânzare.

Modalităţi de actualizare a sortimentului de 

mărfuri din sala de vânzare:

• După formă;

• Articol;

• Marcă;

• Preţ;

• Mărime;

• Model.

Criterii de înlăturare din vânzare a 

sortimentului de mărfuri:

• Pe baza termenului de valabilitate;

• Pe baza expirări promoţiei produsului. 

Sortimentul de produse permanent completat:

• În funcţie de vânzările zilnice;

• Ritmul aprovizionării;

• Promoţii;

• Sezonalitatea cererii;

• Evenimente speciale.

LP 1 Completarea sortimentului 

descompletat din sala de vânzare.

LP 2 Efectuarea retururilor mărfurilor 

sezoniereşi celor promoţionale.
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Sugestii metodologice

Conţinul modulului „Prezentarea mărfurilor pentru vânzare” trebuie să fie elaborat într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinînd cont de 

particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în ordinea din tabelul de 

corelare a competenţelor şi conţinuturilor. Ordinea de parcurgere a secvenţelor în cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de 

formare a competenţelor profesionale. Tot conţinutul modulului ”Prezentarea mărfurilor pentru vânzare” vor fi abordate atât de către profesor la 

orele de teorie cât şi de maistrul instructor la orele de instruire practică. Pregătirea practică în laboratoare tehnologice sau la agentul economic are 

importanţă deosebită în dobândirea competenţelor de specialitate, care să faciliteze în final şi integrarea elevilor pe piaţa forţei de muncă la terminarea 

şcolii.

Numărul de ore alocat fiecarei teme rămâne la discreţia cadrelor didactice care abordează conţinutul modulului, în fucţie de dificultatea temelor, de 

nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 

asimilare a cunoştinţelor de către grupul instruit. Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă în procesul 

instructiv-educativ. Se recomandă proiectatarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în consideraţie stilurile individuale de învăţare 

ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte:

• aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant 

la propria instruire şi educaţie;

• îmbinarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, 

instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de 

genul discuţiilor, asaltului de idei, etc;

• folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgerea la modele concrete, potrivite 

competenţelor din modul;

• însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
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Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate pe parcursul modulului, pot fi aplicate următoarele metode de învăţare:studiul 

de caz, diagrama Venn, cubul, brainstroming, harta de idei, turul galeriei, metoda bulgărelui de zăpadă, ştiu /vreau să ştiu/ am învăţat.

Sugestii de evaluare:

Sugestile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor, în vederea indentificării aspectelor profesionale formate 

în cadrul modulului. Pentru asigurarea competenţelor, lecţile se desfăşoară în sala de clasă cu profesorul de specialitate, în laborator şi la agentul 

economic în orele de instruire practică cu maistrul instructor. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a 

se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei. 

Promovarea modulului este demonstrat prin atingerea tuturor competenţelor specific în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Procesul de 

evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de atingere a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Pe 

parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în moment diferite, iar rezultatele finale ale evaluarii (atingerea 

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în 

cadrul acestui modul. Certificarea rezultatelor învăţării se va realiza în urma evaluării formative. Evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se 

realizează fără intervenţia evaluatorului. Înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe parcursul probei.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze deţinerea unei competenţe, acesta are posibilitate de a participa la o nouă evaluare, după o perioadă 

de pregătire.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru competenţele incluse în modul. Instrumente de evaluare: fişe de observaţie, fişe de 

autoevaluare, teste de verificare a cunoştinţelor, probe orale, probe practice, proiectul, portofoliul elevului individual şi de grup.

Sugestile privind dovezile evaluaării:

• Pentru probele scrise dovezi ale evaluaării sunt considerate: fişe de lucru, teste de evaluare, chestionare, proiecte;

• Pentru probele practice dovezi ale evaluaării: fişele de observare;
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• Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluarii competenţelor 

elevului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluarii 

sumative prin teste teoretice şi practice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

• Caracterizeze mărfurile alimentare conform clasificării;

• Aprecieze indicii de calitate;

• Respecte condiţiile şi termenii de păstrare;

• Caracterizeze mărfurile nealimentare;

• Aprecieze calitatea mărfurilor conform indicilor de calitate;

• Asigure condiţii de păstrare a mărfurilor;

• Efectueze operaţii comune de pregătire a mărfurilor pentru vânzare;

• Efectueze operaţii specifice de pregătire a mărfutilor pentru vânzare;

• Amenajeze mărfurile în sala de vânzare conform sortimentului;

• Identifice sortimentul descompletat de mărfuri;

• Completeze sortimentul de mărfuri în sala de vânzare.

După administrarea instrumentelor de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

Resurse materiale: mărfuri alimentare şi nealimentare, echipament, ambalaje, mobilier, utilaj commercial, foi A4, marchere, calculator, 

video-proector, flipchart, filme, alte tipuri de dotări, identificat de cadrul didactic ca fiind necesare pentru activităţile planificate.

54/91



Modulul 4 EXPLOATAREA MAŞINILOR DE CASĂ ŞI CONTROL CU MEMORIE FISCALĂ PENTRU EFECTUAREA 

DECONTĂRILOR ÎN NUMERAR

Scopul modulului: Formarea competenţelor profesionale generale şi specifice de pregătire şi exploatare a maşinilor de casă şi control cu 

memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total

UC 1.
Utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală în procesul 

deservirii cumpărătorilor
10 6 16

UC 2. Organizarea lucrului la maşinile de casă şi control 12 12 24

UC 3. Perfectarea dării de seamă a casierului operator 6 6 12

Recapitulare modul 2 2

Evaluare modul 2 2

Total 32 24 56
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Achiziţii teoretice si practice:

Unitatea de competenţă 1 -  Utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală în procesul deservirii cumpărătorilor

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice 
recomandate

Nr.
ore

Argumentarea necesităţii maşinilor de casă şi 

control cu memorie fiscală pentru stat, 

întreprinere, consumator.

Înregistrarea maşinilor de casă şi control în 

organele abilitate.

Respectarea cerinţelor tehnice faţă de maşinile de 

casă şi control.

Respectarea regulilor de exploatare a maşinilor de 

casă şi control în procesul de lucru şi deservire a 

cumpărătorilor.

Determinarea funcţiilor tastelor maşinii de casă şi 

control.

Rolul maşinilor de casă şi control în evidenţa 

încasărilor băneşti de la populaţie.

Reglementările utilizării maşinilor de casă şi 

control în procesul decontărilor băneşti cu 

populaţia.

Clasificarea, funcţiile şi cerinţele faţă de maşinile 

de casă şi control cu memorie fiscală.

Ordinea înregistrării maşinilor de casă şi control 

în organele fiscale teritoriale de stat.

Construcţia maşinii de casă şi control cu memorie 

fiscală.

LP 1 Famializarea cu maşina 

de casă şi control cu memorie 

fiscală.
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Unitatea de competenţă 2 -  Organizarea lucrului la maşinile de casă şi control

Abilităţi Cunoştinţe Nr.
Ore

Lucrări practice 
recomandate

Nr.
ore

Pregătirea pentru lucru a maşinii de casă şi 

control.

Alegerea regimurilor de lucru.

Instalarea rolei de hîrtie.

Introducerea sumei de serviciu.

Imprimarea raportului nefiscal de tip-X.

Respectarea regulilor de securitate tehnică în 

timpul lucrului la maşina de casă şi control.

Reguli de pregătire a maşinii de casă şi control 

pentru lucru.

Instalarea şi întreţinerea.

Pornirea, oprirea şi selectarea regimului 

înregistrare.

Întroducerea parolei.

Montarea rolei de hîrtie.

Moduri de operare.

Modul de programare.

Modul de înregistrare a vânzărilor.

Erori şi mod de remediere.

Regulile de exploatare a maşinilor de casă şi 

control cu memorie fiscală.

Reguli de securitate tehnică în timpul lucrului la 

maşina de casă şi control.

LP 1 Pregătirea maşinei de 

casă pentru lucru.

LP 2 Efecctuarea diferitor 

operaţii la maşina de casă şi 

control.
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Unitatea de competenţă 3 -  Perfectarea documentaţiei casierului operator

Abilităţi Cunoştinţe Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Imprimarea raportului fiscal de tip - Z.

Predarea banilor încasatorului.

Întocmirea actului privind sumele de bani 

restituite cumpărătorilor pentru mărfurile şi 

bonurile de casă întoarse.

Completarea registrului maşinii de casă şi control 

cu memorie fiscal.

Registru maşinei de casă şi control:

• Noţiune de registru a maşinei de casă şi 

control;

• Structura registrului maşinei de casă şi 

control;

• Perfectarea registrului maşinei de casă şi 

control.

Registrul cererii şi ofertei mărfurilor.

Actul de restituite cumpărătorilor pentru

mărfurilor şi bonurile de casă întoarse.

Act de predare a banilor încasatorului.

LP 1 Completarea registrului 

maţinii de casă şi control cu 

memorie fiscală şi registrului 

cererii şi ofertei.

Sugestii metodologice

Conţinul modulului „Exploatarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar ” trebuie să 

fie elaborat într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinînd cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. Se 

recomandă parcurgerea conţinutului tematic în ordinea din tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor. Ordinea de parcurgere a secvenţelor în 

cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale. Tot conţinutul modulului ”Exploatarea 

maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar ”vor fi abordate atât de către profesor la orele de teorie
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cât şi de maistrul instructor la orele de instruire practică. Pregătirea practică în laboratoare tehnologice sau la agentul economic are importanţă deosebită 

în dobândirea competenţelor de specialitate, care să faciliteze în final şi integrarea elevilor pe piaţa forţei de muncă la terminarea şcolii.

Numărul de ore alocat flecarei teme rămâne la discreţia cadrelor didactice care abordează conţinutul modulului, în fucţie de dificultatea temelor, 

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 

asimilare a cunoştinţelor de către grupul instruit. Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă în procesul 

înstructiv-educativ . Se recomandă proiectatarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în consideraţie stilurile individuale de învăţare 

ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte:

• aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant 

la propria instruire şi educaţie;

• îmbinarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului ( documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, 

instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv ( de echipă, de grup ) de 

genul discuţiilor, asaltului de idei, etc;

• folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgerea la modele concrete, potrivite 

competenţelor din modul;

• însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate pe parcursul modulului, pot fi aplicate următoarele metode de învăţare:studiul 

de caz, diagrama Venn, cubul, brainstroming, harta de idei, turul galeriei, metoda bulgărelui de zăpadă, ştiu /vreau să ştiu/ am învăţat.

Sugestii de evaluare:

Sugestile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor, în vederea indentificării aspectelor profesionale formate 

în cadrul modulului. Pentru asigurarea competenţelor, lecţile se desfăşoară în sala de clasă cu profesorul de specialitate, în laborator şi la agentul
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economic în orele de instruire practică cu maistrul instructor. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a 

se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei. 

Promovarea modulului este demonstrat prin atingerea tuturor competenţelor specific în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Procesul de 

evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de atingere a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Pe 

parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în moment diferite, iar rezultatele finale ale evaluarii ( atingerea 

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în 

cadrul acestui modul. Certificarea rezultatelor învăţării se va realiza în urma evaluării formative. Evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se 

realizează fără intervenţia evaluatorului. Înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe parcursul probei.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze deţinerea unei competenţe, acesta are posibilitate de a participa la o nouă evaluare, după o 

perioadă de pregătire.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru competenţele incluse în modul. Instrumente de evaluare: fişe de observaţie, fişe de 

autoevaluare, teste de verificare a cunoştinţelor, probe orale, probe practice, proiectul, portofoliul elevului individual şi de grup.

Sugestile privind dovezile evaluaării:

• Pentru probele scrise dovezi ale evaluaării sunt considerate: fişe de lucru, teste de evaluare, chestionare, proiecte;

• Pentru probele practice dovezii ale evaluării: fişa de observare;

• Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluarii competenţelor 

elevului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluarii 

sumative prin teste teoretice şi practice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

Pregătească maşina de casă şi control pentru lucru;

Pornească maşina de casă;
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Oprească maşina de casă;

Întroducă parola;

Monteze rola de hărtie;

Efectueze diferite operaţii la maşina de casă şi control cu memorie fiscală;

Completeze registrul maşinei de casă şi control şi registrul cererii şi ofertei.

Resurse materiale: maşina de casă şi control cu memorie fiscală, rola de hîrtie, registrul maşinii de casă, registrul cererii şi ofertei, foi A4, 

marchere, calculator, video-proector, filme didactice, flipchart , alte tipuri de dotări, identificat de cadrul didactic ca fiind necesare pentru activităţile 

planificate.
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Modulul 5 ORGANIZAREA VANZARII

Scopul modulului: Formarea competenţelor generale şi specifice de amenajare şi pregătire a locului de muncă, de aplicare a deontologiei 

profesionale în relaţiile cu clienţiii.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total

UC 1. Crearea mediului ambietal necesar vânzării 58 24 82

UC 2 Întâmpinarea cumpărătorilor 34 24 58

UC 3 Evaluarea nevoilor cumpărătorilor 28 24 52

UC 4 Prezentarea ofertei de mărfuri şi servicii 26 18 44

UC 5 Comunicarea preţurilor mărfurilor şi serviciilor 30 24 54

Recapitulare modul 2 2

Evaluare modul 2 2

180 114 294
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Achiziţii teoretice si practice:

Unitatea de competenţă 1 -  Crearea mediului ambiental necers vânzării

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Efectuarea etapelor de pregătire a locului 

de muncă.

Manipularea stocului de mărfuri. 

Preambalarea mărfurilor neambalate. 

Verificarea stocurilor disponibile. 

Verificarea echipamentului de casă. 

Asigurarea funcţionalităţii casei. 

Menţinerea aspectului estetic al 

punctului de vânzare.

Pregătirea locului de muncă:

• la începutul activităţii;

• în timpul activităţii;

• la sfârşitul activităţii.

Pregătirea activităţii de vânzare. Norme de protecţie a 

mediului la locul de muncă. Cerinţe privind igiena la locul 

de muncă. Aspectul estetic al punctului de vânzare.

Metode de promovare a imaginii punctului de vânzare. 

Funcţionalitatea echipamentului de casă:

• curăţirea geamului scanerului;

• fixarea/înlocuirea rolelor;

• testarea funcţionării sistemului;

• verificarea memoriei maşinii de casă şi control. 

Pregătirea maşinii de casă şi control:

• verificarea numerarului;

• codificarea mărfurilor;

• eşantionarea banilor şi a monedei divizionare.

LP1 Pregătirea locului de muncă.

LP 2 Completarea rafturilor cu 

mărfuri din stoc.

LP 3 Pregătirea echipamentulu de 

casă pentru activitate.

LP 4 Pregătirea maşinii de casă şi 

control pentru acticvitate.
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Unitatea de competenţă 2 -  Întâmpinarea cumpărătorilor

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Identificarea tipurilor de clienţi.

Stabilirea unor legături între caracteristicile 

diferitor tipuri de clienţi.

Aplicarea dentologiei profesionale în relaţiile cu 

clienţii.

Utilizarea adecvată a formelor de politeţe în 

relaţiile cu clienţiiţ

Respectarea principiilor de comportament şi etică 

profesională la locul de muncă.

Supravegherea accesibilităţii în sala de vânzare. 

Orientarea clientului în spaţiile comerciale. 

Identificarea formelor de comunicare.

Aplicarea diferitor forme de comunicare în diferite 

contexte.

Soluţionarea situaţiilor de conflict.

Tipuri de consumatori în funcţie de:

• Vârstă;

• Sex;

• Ocupaţie;

• Temperament;

• Caracter;

• Intenţiilor de cumpărare.

Reguli de comportament şi etică profesională:

• Salutul;

• Gestica profesională;

• Punctualitate;

• Amabilitate.

Forme de comunicare (verbal, scris, telefonic, 

SMS, E-mail).

Deprinderi de comunicare cu clienţii:

• Scenariul de comunicare;

• Prezentarea clară şi concisă a mărfurilor. 

Deprinderi de ascultare a clienţilor:

• Calmitate;

LP 1 Întâmpinarea cumpărătorului.

LP 2 Comunicarea cu cumpărătorii.

LP 3 Orientarea cumpărătorului în 

sala de comerţ.

LP 4 Soluţionarea situaţiilor de 

conflict.
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• Răbdare;

• Înţelegerea informaţiilor.

Metode de soluţionare a unei situaţii de conflict 

(metoda fair play în rezolvare oricărei probleme).

Unitatea de competenţă 3 -  Evaluarea nevoilor cumpărătorilor

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Identificarea nevoilor clienţilor.

Evaluarea nevoilor de cumpărare.

Identificarea motivelor de cumpărare.

Utilizarea tehnicilor de identificare a solicitărilor 

clienţilor.

Identificarea formelor de vânzare.

Alegerea formei de vânzare în funcţie de situaţie. 

Alegerea formei de plată în funcţie de situaţie. 

Efectuarea operaţiilor de plată în funcţie de 

situaţie.

Nevoile de cumpărare a cumpărăturilot.

Tipuri de nevoi ale clientului.

Etapele descoperirii nevoilor clienţilor:

• Identificarea nevoilor generale ale 

clientului;

• Identificarea priorităţilor şi problemelor;

• Identificarea nevoilor reale;

• Satisfacerea nevoilor clientului.

Sisteme de primire a reclamaţiilor şi sugestiilor: 

Condica de sugestii şi reclamaţii.

Tehnici de identificare a solicitărilor clienţilor: 

(verbală, chestionare, telefonică, poşta 

electronică).

Forme de vânzare:

LP 1 Rezolvarea nevoilor de 

cumpărare.

LP 2 Informarea cumpărătorului 

despre marfă.

LP 3 Oferirea tehnicilor de 

vânzare.

LP 4 Oferirea formelor de plată.

65/91



• vânzarea prin magazine:

• vânzarea clasică;

• vânzarea asistată;

• autoservirea;

• vânzare cu preţuri discount;

• vânzarea la domiciliu;

• vânzarea prin comandă prealabilă;

• vânzarea prin automate comerciale;

• vânzarea prin corespondenţă;

• vânzarea prin telefon;

• vânzarea prin Internet.

Forme de plată:

• În numerar;

• Card bancar;

• Transfer;

• Credit.
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Unitatea de competenţă 4 -  Prezentarea ofertei de mărfuri şi servicii

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Recunoasterea ofertei de produse şi servicii. 

Identificarea elementelor ofertei.

Prezentarea ofertei de mărfuri şi servicii. 

Utilizarea informaţilor curente.

Descrierea mărfurilor şi servicilor în funcţie de 

cererea clientului.

Anticiparea obiecţilor şi a răspunsurilor la 

obiecţii.

Formularea unei oferte de preţ şi justificarea ei. 

Informarea clienţilor cu privire la noile oferte de 

mărfuri/reduceri.

Prezentarea noilor mărfuri, promoţii clienţilor. 

Respectarea regulilor de informare a clienţilor.

Oferte de mărfuri: din magazine, depozit, 

cataloage.

Informaţia privind influenţa deciziei de 

cumpărare a clientului:

• indentificarea articolului;

• caracteristicile produsului;

• compoziţia şi procedee de fabricaţie;

• condiţii de utilizare;

• condiţii de vânzare;

• avantaje faţă de substituent;

• companii promoţionale.

Reguli de informare a clientului:

• prezintarea avantajelor;

• să nu denigreze concurenţa;

• să nu prezinte oferte promoţionale ale 

concurenţilor.

Capacitatea constantă de cumpărare a clientului. 

Elementele principale ale ofertei:

• reală;

LP 1 Informarea clientului cu oferta 

de produse.

LP 2 Prezentarea noilor oferte de 

produse.

LP 3 Convingerea clientului.
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• pasivă.

Avantaje la prezentarea marfei: ambianţa, 

calitatea, economie, sănătate, stil, stat social.

Unitatea de competenţă 5 -  Comunicarea preţurilor mărfurilor şi serviciilor

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.

ore

Lucrări practice 

recomandate

Nr.

ore

Descrierea importanţei şi rolului preţului.

Indentificarea tipurilor de preţ.

Relatarea factorilor de formare a preţului.

Comunicarea preţului mărfurilor şi serviciilor 

corect şi prompt.

Noţiune de preţ.

Importanţa şi rolul preţului.

Factorii ce influenţiază formarea preţului.

Tipuri de preţuri:

• Preţuri de aprovizionare;

• Preţuri de vânzare: cu ridicata (en- gros); 

cu amănuntul (en-detail).

Comunicarea preţurilor mărfurilor.

LP 1 Urmărirea sistematică a 

schimbării preţurilor.

LP 2 Cunoaşterea perfecta a 

preţurilor.

LP 3 Comunicarea clară şi 

corectă a preţului.

LP 4 Prezentarea mărfurilor 

cu preţ redus.
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Sugestii metodologice

Conţinui modulului „Organizarea vânzării” trebuie să fie elaborat într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinînd cont de particularităţile 

colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în ordinea din tabelul de corelare a 

competenţelor şi conţinuturilor. Ordinea de parcurgere a secvenţelor în cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a 

competenţelor profesionale. Tot conţinutul modulului “Organizarea vânzării” vor fi abordate atât de către profesor la orele de teorie cât şi de maistrul 

instructor la orele de instruire practică. Pregătirea practică în laboratoare tehnologice sau la agentul economic are importa nţă deosebită în dobândirea 

competenţelor de specialitate, care să faciliteze în final şi integrarea elevilor pe piaţa forţei de muncă la terminarea şcolii.

Numărul de ore alocat fiecarei teme rămâne la discreţia cadrelor didactice care abordează conţinutul modulului, în fucţie de dificultatea temelor, 

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 

asimilare a cunoştinţelor de către grupul instruit. Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă în procesul 

instructiv-educativ. Se recomandă proiectatarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în consideraţie stilurile individuale de învăţare 

ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte:

• aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în 

coparticipant la propria instruire şi educaţie;

• îmbinarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului ( documentarea după diverse surse de informare, observaţia 

proprie, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv ( de echipă, 

de grup ) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc;

• folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgerea la modele concrete, potrivite 

competenţelor din modul;

• însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

69/91



Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate pe parcursul modulului, pot fi aplicate următoarele metode de învăţare: studiul 

de caz, diagrama Venn, cubul, brainstroming, harta de idei, turul galeriei, metoda bulgărelui de zăpadă, ştiu /vreau să ştiu/ am învăţat.

Sugestii de evaluare:

Sugestile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor, în vederea indentificării aspectelor profesionale formate 

în cadrul modulului. Pentru asigurarea competenţelor, lecţile se desfăşoară în sala de clasă cu profesorul de specialitate, în laborator şi la agentul 

economic în orele de instruire practică cu maistrul instructor. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a 

se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei. 

Promovarea modulului este demonstrat prin atingerea tuturor competenţelor specific în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Procesul de 

evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de atingere a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Pe 

parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în moment diferite, iar rezultatele finale ale evaluarii ( atingerea 

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în 

cadrul acestui modul. Certificarea rezultatelor învăţării se va realiza în urma evaluării formative. Evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se 

realizează fără intervenţia evaluatorului. Înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe parcursul probei.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze însuşirea unei competenţe, acesta are posibilitate de a participa la o nouă evaluare, după o 

perioadă de pregătire.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru competenţele incluse în modul. Instrumente de evaluare: fişe de observaţie, fişe de 

autoevaluare, teste de verificare a cunoştinţelor, probe orale, probe practice, proiectul, portofoliul elevului individual şi de grup.

Sugestile privind dovezile evaluaării:

• Pentru probele scrise dovezi ale evaluaării sunt considerate: fişe de lucru, teste de evaluare, chestionare, proiecte;

• Pentru probele practice dovezii ale evaluaării: fişa de observare;
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• Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluarii competenţelor 

elevului.

Pentru colectarea dovezilor referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluarii 

sumative prin teste teoretice şi practice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

• Pregătească locul de muncă;

• Verifice echipamentul de casă;

• Respecte principiile de comportament la locul de muncă;

• Orienteze clientul în spaţiul comercial;

• Aplice diferite forme de comunicare cu clienţii;

• Descrie mărfurile la cererea clientulu;

• Comunice preţurile mărfurilor;

• Utilizeze diferite forme de vânzare;

• Aplice diferite forme de plată.

După administrarea instrumentelor de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

Resurse materiale: Mărfuri alimentare şi nealimentare, maşina de casă, card bancar, cataloage, fişe promoţionale, foi A4, marchere, calculator, 

alte tipuri de dotări, identificat de cadrul didactic ca fiind necesare pentru activităţile planificate.
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Modulul 6 REALIAZAREA VÂNZĂRII

Scopul modulului: Formarea competenţelor profesionale generale şi specifice de realizare a procesului de vânzare a mărfurilor.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total

UC 1. Procesul de vânzare 30 24 54

UC 2. încasarea contrvalorii mărfurilor vândute 42 30 72

UC3. Servicii post vânzare 20 12 32

UC4. încheerea vânzării 28 18 46

UC5. întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia 8 6 14

Recapitulare modul 2 2

Evaluare modul 2 2

Total 132 90 222
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Unitatea de competenţă 1 - Procesul de vânzare

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Respectarea regurilor de bază in activitatea de 

vânzare.

Identificarea potenţialului client.

Obţinerea întîlnirii cu clientul.

Utilizarea procedeilor ce trezesc interesul 

cumpărătorului.

Prezentarea beneficiilor ofertei pentru 

cumpărător.

Identificarea obiecţiilor reale ale clientului. 

Tratarea problemei enunţate de client.

Evidenţierea beneficiilor soluţiei propuse. 

Finalizarea comenzei.

Verificarea existenţei accesoriilor şi documentelor 

în prezenţa clientului.

Intocmirea documentelor de vânzare.

Reguli de bază in activitatea de vânzare. 

Etapele procesului de vânzare:

• Prospectarea;

• Pregătirea întâlnirii de vânzări;

• Deschiderea discuţiilor;

• Prezentarea produselor şi argumentarea;

• Determinarea obiiecţiilor;

• Rezolvarea obiiecţiilor/negocierea;

• Tentativa de finalizare;

• Finalizarea vânzării.

Accesorii şi documente ale mărfurilor.

Norme de întocmire a documentelor de vânzare.

A

LP 1 Întâmpinarea clientului.

LP 2 Oferirea informaţiei privind 

caracteristicile mărfurilor.

LP 3 Prezentarea beneficiilor 

mărfurilor.

LP 4 Întocmirea documentelor de 

vânzare.
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Unitatea de competenţă 2 -  Încasarea contrvalorii mărfurilor vândute

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Respectarea regulilor de încasare a contrvalorii.

Identificarea tipurilor de bancnote şi monezi.

Verificarea la numărare a stării banilor.

Utilizarea metodelor de numărare a banilor în 

prezenţa clientului.

Calcularea contrvalorii mărfurilor.

încasarea contrvalorii mărfurilor vândute conform 

notei de plata.

Completarea formelor de plată.

înregistrarea contrvalorii mărfurilor vândute în 

maşina de casă şi control.

Extragerea bonului.

întocmirea documentelor de plată

înregistrarea contravalori mărfurilor vândute în 

maşina de casă şi control atât pe fiecare marfă în 

parte cât şi pe total .

Reguli de încasare a contrvalorii mărfurilor alimentare. 

Reguli de încasare a contrvalorii mărfurilor 

nealimentare.

Tipuri de bancnote şi monezi în circulaţie.

Starea banilor.

Ordninea pregătirii banilor pentru încasare.

Modalităţi de numărare a banilor:

• manual;

• cu aparate electronice de numărat.

Ordinea achitării cumpărătorului. Moduri de achitare. 

Ordinea calculării contravalorii mărfurilor:

• Transportul mărfurilor spre casă;

• înregistrarea preţurilor;

• Calcularea sumei de plată;

• Primirea contravalorii mărfurilor;

• Eliberarea bonului de casă;

• Confirmarea comenzii;

• înmânarea bonului de casă.

Tipuri de documente de plată.

LP 1 Scanarea preţurilor la 

fiecare marfă.

LP 2 Calcularea contrvalori 

cumpă-rături.

LP 3 Anunţarea şi definirea 

costului mărfii.

LP 4 Primirea numerarului.

LP 5 înmânarea bonului de casă 

cu restul numerarului.
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Unitatea de competenţă 3 -  Servicii post vânzare

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Stabilirea tehnicilor de fidelitate.

Aplicarea serviciilor post vânzare.

Completarea documentelor post 

vânzare.

Aplicarea politicii magazinilor 

privind situaţii de returnare sau 

schimbare.

Adaptarea unui comportament 

adecvat pentru rezolvarea unor 

situaţii.

Gestionarea bazei de date.

Tehnicii de fidelitate:

• cărţi de credit;

• cartielă discount.

Documente post vânzare:

• Certificat de garanţie oferit de producător şi/sau comerciant;

• Ducumente de returnare şi schimb.

Servicii post vânzare:

• Livrare, instalare la domiciliu;

• Garanţie, servicii. piese de schimb;

• Posibilitatea de returnare (mărfuri neconformate, deteriorate 

nerecorespunzătoare, culori neadecvate);

• Înlocuirea cu un alt produs;

• Transport gratis.

Regulile de comportament pentru rezolvarea unor situaţii 

particulare: sugestii, reclamaţii.

Baze de date: pe clienţii, mărfuri, furnizori, stocuri, preţuri, 

certificate de garanţie, situaţia returnării şi schimbului de 

mărfuri.

LP 1 Oferirea cărţilor de 

fidelitate.

LP 2 Completarea certificatelor 

de garanţie în prezenţa 

clientului.

75/91



Unitatea de competenţă 4 -  Încheerea vânzării

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Aplicarea tehnicilor de încheere a vânzării.

Efectuarea operaţiilor tehnice de vânzare.

Completarea documentelor specifice livrării 

mărfurilor vândute.

Ambalarea cumpărăturii.

Eliberarea mărfurilor către client din sala de 

comerţ.

Despărţirea de client.

Tehnicii de încheiere a vânzării.

Semnale de decizie ale clientului privind 

cumpărarea mărfurilor.

Tipuri de documente de livrare a mărfurilor.

LP 1 Ambalarea cumpărăturii. 

LP 2 Înmânarea cumpărăturii. 

LP З Despărţirea de ciient.

Unitatea de competenţă 5 -  Întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore Lucrări practice recomandate Nr.

ore
Identificarea documentelor specifice activităţii de 

vânzare.

Completarea situaţiei vânzărilor.

Selectarea informaţiilor privind vânzările.

Situaţia vînzărilor.

Documente specifice activităţii de vânzare. 

Documente specifice privind situaţia vânzărilor. 

Metode specifice de completare a 

situaţiei vânzării.

LP l Întocmirea documentelor 

situaţiei vânzărilor.
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Raportarea situaţiei vânzărilor.

Utilizarea formelor de comunicare pentru 

raportarea informaţiei.

Predarea documentelor la sfârşitul zilei a 

monetarului şi raportului de casă general.

Termenul de întocmire a situaţiei vânzărilor:

• Zilnic;

• Decadal;

• Lunar;

• Trimistrial;

• Simistrial;

• Anual.

Tipuri de informaţie folosite la raportare. 

Modalităţi de selectare şi corelare 

a informaţiilor.

Forme de comunicare pentru raportarea 

informaţiilor:

• Verbal;

• Telefonic;

• În scris;

• Pe calea electronică.

Sugestii metodologice

Conţinul modulului „Realizarea Vânzării” trebuie să fie elaborat într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinînd cont de particularităţile

colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în ordinea din tabelul de corelare a 

competenţelor şi conţinuturilor. Ordinea de parcurgere a secvenţelor în cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a 

competenţelor profesionale. Tot conţinutul modulului ’’Realizarea Vînzării” vor fi abordate atât de către profesor la orele de teorie cât şi de maistrul
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instructor la orele de instruire practică. Pregătirea practică în laboratoare tehnologice sau la agentul economic are importanţă deosebită în dobândirea 

competenţelor de specialitate, care să faciliteze în final şi integrarea elevilor pe piaţa forţei de muncă la terminarea şcolii.

Numărul de ore alocat flecarei teme rămâne la discreţia cadrelor didactice care abordează conţinutul modulului, în fucţie de dificultatea temelor, 

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 

asimilare a cunoştinţelor de către grupul instruit. Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă în procesul 

instructiv-educativ. Se recomandă proiectatarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în consideraţie stilurile individuale de învăţare 

ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte:

• aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în 

coparticipant la propria instruire şi educaţie;

• îmbinarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului ( documentarea după diverse surse de informare, observaţia 

proprie, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv ( de 

echipă, de grup ) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc;

• folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgerea la modele concrete, 

potrivite competenţelor din modul;

• însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate pe parcursul modulului, pot fi aplicate următoarele metode de învăţare:studiul

de caz, diagrama Venn, cubul, brainstroming, harta de idei, turul galeriei, metoda bulgărelui de zăpadă, ştiu /vreau să ştiu/ am învăţat.

Sugestii de evaluare:

Sugestile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor, în vederea indentificării aspectelor profesionale formate 

în cadrul modulului. Pentru asigurarea competenţelor, lecţile se desfăşoară în sala de clasă cu profesorul de specialitate, în laborator şi la agentul
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economic în orele de instruire practică cu maistrul instructor. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a 

se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei. 

Promovarea modulului este demonstrat prin atingerea tuturor competenţelor specific în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Procesul de 

evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de atingere a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Pe 

parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în moment diferite, iar rezultatele finale ale evaluarii ( atingerea 

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în 

cadrul acestui modul. Certificarea rezultatelor învăţării se va realiza în urma evaluării formative. Evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se 

realizează fără intervenţia evaluatorului. Înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe parcursul probei.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze deţinerea unei competenţe, acesta are posibilitate de a participa la o nouă evaluare, după o 

perioadă de pregătire.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru competenţele incluse în modul. Instrumente de evaluare: fişe de observaţie, fişe de

autoevaluare, teste de verificare a cunoştinţelor, probe orale, probe practice, proiectul, portofoliul elevului individual şi de grupţ

Sugestile privind dovezile evaluaării:

• Pentru probele scrise dovezi ale evaluaării sunt considerate: fişe de lucru, teste de evaluare, chestionare, proiecte;

• Pentru probele practice dovezii ale evaluaării: fişa de observare;

• Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluarii competenţelor 

elevului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluarii 

sumative prin teste teoretice şi practice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

• Respecte regulile în activitatea de vânzare;

• Întocmească documentele de vânzare;

79/91



• Verifice starea banilor;

• Utilizeze metodele de numărare a banilor;

• Calculeze contravaloarea mărfurilor;

• încaseze contrvaloarea mărfurilor conform notei de plată;

• înregistreze contrvaloarea mărfurilor în maşina de casă şi control;

• Extragă bonul de casă;

• Aplice servicii post vânzare;

• Elibereze mărfurile clientului;

• întocmiască situaţia vânzării;

• Raporteze situaţia vânzării.

După administrarea instrumentelor de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

Resurse materiale: mărfuri alimentare şi nealimentare, maşina de casă şi control, numerarul necesar, bancnote şi monezi, echipament de 

ambalare, fişe promoţionale, cartea de sugestii şi reclamaţii, registrul de evidenţă a MCC, informaţii despre schimbarea preţurilor, foi A4, marchere, 

flipchart, calculator, alte tipuri de dotări, identificat de cadrul didactic ca fiind necesare pentru activităţile planificate.
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Modulul 7 ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR DE EVIDENŢĂ OPERATIVĂ

Scopul modulului: Formarea competenţelor profesionale generale şi specifice de recunoaştere, citire, completare şi utilizare a documentelor de 

evidenţă operativă în unităţile comerciale.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total

UC 1. Utilizarea documentelor de evidenţă operativă 34 24 58

Evaluare modul 2 2

Total 36 24 60
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Unitatea de competenţă 1 -  Utilizarea documentelor de evidenţă operativă

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.

ore
Lucrări practice recomandate

Nr.

ore

Recunoaşterea documentelor de evidenţă 

operativă.

Explicarea funcţiilor documentelor de evidenţă 

operativă.

Indentificarea elementelor de structură a 

documentelor de evidenţă operativă.

întocmirea documentelor de evidenţă operativă

Verificarea documentelor de evidenţă operativă.

Completarea documentelor de evidenţă operativă.

Argumentarea utilizării informaţilor oferite de 

evidenţa operativă.

Elaborarea raportului zilnic de gestiune. 

întocmirea raportului de dare de seamă.

Noţiuni de documente de evidenţă operativă.

Structura documentelor de evidenţă operativă.

Clasificarea documentelor de evidenţă operativă.

Norme de întocmire a documentelor de evidenţă 

operativă.

Tipuri de documete de evidenţă operativă.

Gestiunea documentelor de evidenţă operativă..

Raport de gestiune.

Responsabilitaea materială.

Noţiune de act. Cerinţe faţă de întocmirea lui.

Raportul de dare de seamă a persoanelor 

responsabile material.

A

LP 1 întocmirea documentelor de 

evidenţă operative a mărfurilor.

LP 2 Completarea registrului de 

evidenţă a MCC.

LP 3 întocmirea raportului de 

gestiune zilnic.

LP 4 întocmirea raportului 

de dare de seamă.
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Sugestii metodologice

Conţinul modulului „Întocmirea documentelor de evidenţă operativă” trebuie să fie elaborat într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinînd cont 

de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în ordinea din tabelul 

de corelare a competenţelor şi conţinuturilor. Ordinea de parcurgere a secvenţelor în cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica 

de formare a competenţelor profesionale. Tot conţinutul modulului ,,Întocmirea documentelor de evidenţă operativă” vor fi abordate atât de către 

profesor la orele de teorie cât şi de maistrul instructor la orele de instruire practică. Pregătirea practică în laboratoare tehnologice sau la agentul 

economic are importanţă deosebită în dobândirea competenţelor de specialitate, care să faciliteze în final şi integrarea elevilor pe piaţa forţei de muncă 

la terminarea şcolii.

Numărul de ore alocat fiecarei teme rămâne la discreţia cadrelor didactice care abordează conţinutul modulului, în fucţie de dificultatea temelor, 

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 

asimilare a cunoştinţelor de către grupul instruit. Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă în procesul 

instructive-educativ. Se recomandă proiectatarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în consideraţie stilurile individuale de învăţare 

ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte:

• aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant 

la propria instruire şi educaţie;

• îmbinarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului ( documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, 

instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv ( de echipă, de grup ) de 

genul discuţiilor, asaltului de idei, etc;

• folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgerea la modele concrete, potrivite 

competenţelor din modul;

83/91



• însuşirea unor metode de informare si de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate pe parcursul modulului, pot fi aplicate următoarele metode de învăţare:studiul 

de caz, diagrama Venn, cubul, brainstroming, harta de idei, turul galeriei, metoda bulgărelui de zăpadă, ştiu /vreau să ştiu/ am învăţat.

Sugestii de evaluare:

Sugestile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor, în vederea indentificării aspectelor profesionale formate 

în cadrul modulului. Pentru asigurarea competenţelor, lecţile se desfăşoară în sala de clasă cu profesorul de specialitate, în laborator şi la agentul 

economic în orele de instruire practică cu maistrul instructor. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a 

se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei. 

Promovarea modulului este demonstrat prin atingerea tuturor competenţelor specific în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Procesul de 

evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobîndire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Pe 

parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în moment diferite, iar rezultatele finale ale evaluarii ( atingerea 

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în 

cadrul acestui modul. Certificarea rezultatelor învăţării se va realiza în urma evaluării formative. Evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se 

realizează fără intervenţia evaluatorului. Înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de professor pe parcursul probei. 

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze deţinerea unei competenţe, acesta are posibilitate de a participa la o nouă evaluare, după o perioadă 

de pregătire.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru competenţele incluse în modul. Instrumente de evaluare: fişe de observaţie, fişe de 

autoevaluare, teste de verificare a cunoştinţelor, probe orale, probe practice, proiectul, portofoliul elevului individual şi de grup.

Sugestile privind dovezile evaluaării:

• Pentru probele scrise dovezi ale evaluaării sunt considerate: fişe de lucru, teste de evaluare, chestionare, proiecte;

• Pentru probele practice dovezii ale evaluaării: fişa de observare;
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• Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluarii competenţelor 

elevului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluarii 

sumative prin teste teoretice şi practice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

• Recunoască documentele de evidenţă operativă;

• Întocmiască documentele de evidenţă operativă;

• Verifice documentele de evidenşă operativă;

• Completeze documentele de evidenţă operativă;

• Elaboreze raportul zilnic;

• Întocmiască raportul de dare de seamă.

După administrarea instrumentelor de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

Resurse materiale: Raportul x şi z, registrul de evidenţă a MCC, raport de gestiune, raport de dare de seamă, foi A4, marchere, flipchart, 

calculator, legislaţie, alte tipuri de dotări, identificat de cadrul didactic ca fiind necesare pentru activităţile planificate.
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V. Sugestii metodologice

Curriculumul la profesia Controlor-casier orientează proiectarea activităţii instructiv- 

educative, organizarea şi desfăşurarea procesului de predare a cunoştinţelor si formarea abilităţilor 

practice şi atitudinilor în vederea formării competenţelor profesionale generale şi specifice, 

corespunzătoare standardului ocupaţional.

În acest context, strategiile didactice se caracterizează prin centrare pe elev şi flexibilitate, 

adaptîndu-se la situaţiile şi condiţiile de învăţare. Eficienţa procesului instructiv-educativ poate fi 

asigurată de selectarea reuşită a strategiilor şi metodelor didactice, mijloacelor de învăţare şi 

formelor de organizare, precum şi de îmbinarea armonioasă a acestora cu situaţiile de învăţare.

Un criteriu important de selectare şi ordonare a strategiilor didactice este gradul de dirijare 

sau de autonomie conferit elevilor în procesul învăţării. Prin urmare se recomandă aplicarea 

strategiilor didactice care deplasează accentul de la învăţarea cu stricteţe prescrisă şi controlată de 

profesor spre învăţarea prin descoperire şi cooperare.

Pentru realizarea cu succes al procesului de instruire, se recomandă aplicarea atît a 

strategiilor didactice deductive (al căror demers este de la general spre particular, de la legi spre 

concretizarea lor în exemple, de la teorie spre practică), cît şi strategiilor inductive (de la concret 

spre abstract, de la practică spre teorie).

Metodele interactive asigură o instruire dinamică, formativă, motivantă, reflexivă, continuă. 

Metodele didactice cele mai recomandate în formarea profesională, care presupun îmbinarea 

cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice sînt: demonstraţia, observaţia, exerciţiul,

algoritmizarea, lucrarea practică, problematizarea, studiul de caz, experimentul, proiectul etc.

• Demonstraţia: metodă de explorare indirectă a realităţii, utilizată pentru a prezenta obiecte 

şi fenomene reale, pe baza unui material suport (natural, figurativ sau simbolic). 

Demonstrarea poate fi realizată cu ajutorul obiectelor naturale sau cu substitute (bi- 

tridimensionale, simbolice) sau cu mijloace tehnice audio-video.

• Observaţia: metodă de explorare directă a realităţii, care reprezintă urmărirea şi 

înregistrarea sistematică a datelor despre obiecte şi fenomene, în scopul cunoaşterii lor. 

Observaţia poate fi dirijată, independentă, spontană, de scurtă/lungă durată.

• Exerciţiul: metodă de acţiune reală asupra realităţii, care presupune executarea repetată, 

conştientă şi sistematică a unor acţiuni, operaţii sau procedee în scopul formării abilităţilor 

practice şi intelectuale sau a formării unei competenţe. Exerciţiile pot fi introductive,
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curente, de consolidare, de verificare, individuale sau în grup, dirijate/semi-dirijate sau 

creative.

• Algoritmizarea: metodă didactică care presupune găsirea/identificarea de către profesor a 

înlănţuirii (algoritmului) necesare a operaţiilor activităţii de învăţare. Prin calea 

algoritmizării, elevul însuşeşte cunoştinţele sau tehnicile de lucru, prin simpla parcurgere a 

unei căi deja stabilite.

• Lucrarea practică: metodă didactică care constă în executarea de către elevi a unor sarcini 

cu caracter aplicativ: de execuţie, de fabricaţie, de reparaţie. Prin această metodă se 

realizează formarea abilităţilor, achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme 

practice, consolidarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor. în comparaţie cu exerciţiul 

practic, lucrarea practică presupune un grad mai sporit de complexitate şi de independenţă. 

Pentru realizarea lucrării practice, cadrul didactic va explica şi demonstra corect acţiunea de 

executat; elevii vor efectua acţiunea în mod repetat şi în diferite situaţii; exerciţiile propuse 

trebuie să contribuie la creşterea progresivă a gradului de independenţă a elevilor; 

profesorul asigură un control permanent, care treptat se transformă în autocontrol.

• Problematizarea: metodă didactică care pune accent pe cercetarea-descoperirea unor cauze 

ori soluţii la o problemă. Cadrul didactic propune o situaţie-problemă cu mai multe 

alternative de rezolvare, care generează elevilor îndoială, incertitudine, curiozitate şi dorinţa 

de a descoperi soluţia, iar elevii vor putea să o rezolve dacă vor însuşi noile cunoştinţe care 

urmează să fie prezentate de către profesor.

• Studiul de caz: metodă de explorare directă a realităţii care presupune confruntarea elevului 

cu o situaţie din viaţa reală ”caz”, cu scopul de a observa, înţelege, interpreta sau chiar 

soluţiona. ’’Cazul” ales reflectă o situaţie tipică, reprezentativă, şi semnificativă pentru un 

anumit sector industrial, este autentic şi implică o situaţie-problemă, care cere un diagnostic 

sau o decizie.

• Experimentul cu caracter aplicativ: metodă didactică prin care profesorul provoacă 

intenţionat un fenomen în scopul studierii acestuia. Experimentul poate fi demonstrativ, 

aplicativ, de laborator, natural, individual/în echipă.

• Proiectul: metodă didactică care presupune cercetare orientată spre un scop bine precizat, 

care este realizată prin îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu activităţi practice, finalizate cu 

un produs.

Pe lîngă strategiile şi metodele didactice, un rol important le revine mijloacelor didactice 

moderne care motivează elevii pentru învăţare şi formează competenţele profesionale. Pentru 

realizarea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor profesionale, se recomandă utilizarea
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mijloacelor audiovizuale şi anume: computerul, notebook-ul, videoproiectorul, filmele didactice pe 

CD-uri, soft-urile educaţionale etc. Un alt tip de mijloace didactice eficiente sunt mijloacele 

didactice ilustrative: fişe de lucru, planşe referitoare la igiena personală, locul de muncă şi 

activităţi realizate la locul de muncă.

VI. Sugestii de evaluare
Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi 

interpretează datele obţinute în urma folosirii unor metode, tehnici şi instrumente de măsurare şi 

apreciere a rezultatelor învăţării.

În contextul structurării procesului de instruire pe module axate pe formare de competenţe, 

evaluarea modulului presupune demonstrarea de către elev a deţinerii competenţelor specifice 

modulului.

Evaluarea competenţelor la final de modul va fi realizată în baza următoarelor cerinţe:

• Competenţele formate sînt evaluate în baza de criterii;

• Criteriile de evaluare sînt formulate în termeni de rezultate ale activităţilor/sarcinilor

modulului;

• În procesul de evaluare se ţine cont de dovezile referitor la deţinerea competenţelor de 

către elev;

• Acumularea de dovezi se realizează continuu pe perioada parcurgerii modulului.

• Evaluarea rezultatelor modulului se realizează în baza tuturor dovezilor, acumulate atît

în procesul de evaluare formativă, cît şi sumativă.

Dacă pentru cadrul didactic evaluarea reprezintă ultima etapă în procesul de predare- 

învăţare, atunci pentru elev, evaluarea este punctul de plecare pentru învăţare: elevii vor învăţa 

ceea ce ei ştiu că va fi evaluat.

O condiţie de importanţă majoră pentru asigurarea unei învăţări eficiente este ca elevul să 

ştie clar care sunt aşteptările la final de modul. Lipsa de claritate, în mare parte, va duce la evaluări

negative, dificultăţi de învăţare şi performanţe joase ale elevilor.

Prin urmare, pentru a asigura parcurgerea cu succes a modulului şi formarea competenţelor 

profesionale, specifice modulului, se recomandă ca la început de modul cadrul didactic să 

informeze elevii despre ceea ce ei trebuie să fie capabili să facă/demonstreze la final de modul 

(rezultatele învăţării), dar şi despre modalitatea şi criteriile de evaluare.

Conexiunea dintre învăţare şi evaluare va fi asigurată la începutul procesului de învăţare în

aşa fel ca elevii să ştie cum rezultatele lor vor fi măsurate. Deci, provocarea pentru cadrele 

didactice este să asigure conexiunea dintre metodele didactice, tehnicile şi criteriile de evaluare,
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precum şi rezultatele învăţării. Această conexiune dintre predare, evaluare şi finalităţile de învăţare 

ajută ca întreaga experienţă de învăţare să fie mai transparentă.

în procesul de formare profesională se utilizează mai multe tipuri de evaluare:

• evaluarea iniţială;

• evaluarea formativă;

• evaluarea sumativă;

• evaluarea pentru certificare.

Evaluarea iniţială stabileşte nivelul cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor şi a 

competenţelor formate la elevi. în cadrul curriculumului acest tip de evaluare se realizează la 

începutul procesului de instruire profesională cu scopul de a identifica nivelul de alfabetizare 

funcţională la elevi, precum şi aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire, realizate prin 

programe de recuperare.

în contextul unui învăţămînt axat pe competenţe vectorul evaluării este orientat spre 

evaluarea formativă -  proces continuu de observare a formării elevului în procesul de instruire. 

Acest tip de evaluare se realizează pe tot parcursul activităţii de instruire şi oferă un feedback 

relevant în legătură cu procesul de formare a competenţelor.

Metaforic vorbind, evaluarea formativă/continuă seamănă cu un proces de preparare a 

bucatelor. La diverse etape, produsul este degustat, iar calitatea lui poate fi ameliorată prin 

adăugarea de ingrediente, extinderea timpului de prelucrare termică etc. în acest context, evaluarea 

formativă permite o remediere a procesului de învăţare la etapele timpurii, dar atunci cînd produsul 

este expus pe masă, remedierea nu mai e posibilă, fiind vorba numai de un bilanţ -  evaluarea 

sumativă.

Astfel, valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă şi continuă a 

competenţelor la elevi reflectate în standardul ocupaţional/calificarea profesională.

în acest context, în activitatea didactică va reuşi acel profesor care va oferi la lecţii un set de 

sarcini didactice pe nivele, elaborate în contextul taxonomiilor corespunzătoare, fapt care va 

permite valorificarea la maximum a potenţialului fiecărui elev şi va permite profesorului să ghideze 

şi să monitorizeze activitatea de formare a competenţelor profesionale la elevi.

în procesul de evaluare formativă sînt utilizate diverse strategii de evaluare: observaţia, 

chestionarea, lucrări scrise, lucrările practice etc.

Un interes deosebit prezintă lucrările practice, în cadrul cărora elevii sunt puşi în situaţia de 

a executa ei însuşi, sub conducerea şi îndrumarea profesorului, diferite sarcini cu caracter aplicativ 

în vederea acumulării, fixării şi consolidării cunoştinţelor şi a formării priceperilor şi deprinderilor. 

Astfel, lucrările practice presupun un volum mai mare de muncă independentă din partea elevilor.
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La probele practice se evaluează procesul de executare a operaţiei profesionale / sarcinii 

practice. Concomitent se apreciază abilitatea executării unor operaţii separate în cadrul procesului 

de executare a sarcinilor practice.

În cadrul activităţilor practice, vor fi aplicate teste/probe practice autentice prin care se 

evaluează cunoştinţele, abilităţile şi competenţele elevului, plasat într-o situaţie similară condiţiilor 

reale de viaţă din activitatea profesională.

Evaluarea sumativă este o evaluare finală care evidenţiază nivelul de pregătire profesională 

a elevului implicat într-o activitate de formare după o anumită perioadă de timp fiind realizează 

prin: teste sumative, examene, teste/probe practice etc. Acest tip de evaluare are drept scop 

atestarea progreselor elevilor în formarea competenţelor. Prezentul curriculum recomandă 

realizarea evaluărilor sumative la finele fiecărui modul. În scopul aprecierii competenţelor formate, 

se recomandă evaluarea atît a cunoştinţelor teoretice, cît şi a abilităţilor practice. În contextul 

instruirii modulare, evaluarea la final de modul urmăreşte mai multe obiective, precum:

• Oferă elevilor informaţii individuale referitor la rezultatele obţinute, gradul/nivelul de 

deţinere a competenţelor specifice modulului, precum şi dificultăţile de învăţare.

• Oferă profesorului informaţii referitor la nivelul de deţinere de către elevi a cunoştinţelor, 

abilităţilor şi competenţelor specifice modulului.

• Oferă profesorului informaţii referitor la modul şi gradul de realizare de către elevi a 

activităţilor planificate.

• Oferă profesorului informaţii de diagnosticare referitor la dificultăţile cu care se confruntă 

elevii în procesul de învăţare şi sugerează activităţi didactice suplimentare pentru 

îmbunătăţirea procesului de instruire.

• Armonizează instruirea cu obiectivele şi rezultatele instruirii în mod continu.

Evaluarea de certificare este un proces de evaluare a nivelului de cunoştinţe, abilităţi,

competenţe ale elevilor la sfîrşitul unei perioade îndelungate de instruire (ciclu de învăţămînt). 

Conform curriculumului o astfel de evaluare este realizată la încheierea procesului de 

instruire/formare, prin care elevul va demonstra deţinerea competenţelor profesionale formate, 

după care acesta primeşte un certificat de calificare.

Obiectivul major al evaluării este îmbunătăţirea procesului de învăţare. Deci, după evaluare, 

cadrele didactice nu se vor opri doar la constatări, ci vor dezvolta demersurile didactice întreprinse 

şi pe cele viitoare, încercînd să îmbunătăţească activitatea, şi vor informa elevii despre rezultatele 

obţinute şi despre ceea ce este de făcut în viitor.
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Preliminarii

I. Scopul practicii în producţie:
Stagiile de practică în producţie se desfăşoară în baza ’’Regulamentului privind stagiile de 

practică în producţie în învăţământul profesional tehnic secundar”, ce stabileşte cadrul normativ al 

raporturilor privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în producţie şi este 

elaborat în temeiul art.67, “ Stagiile de practică şi relaţiile cu piaţa muncii”, Codul educaţiei nr.152, 

din 17 iulie 2014, Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţământ 

profesional tehnic secundar, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr.840, din 21 august 2015.

Stagiul de practică are o importanţă majoră în instruirea profesională bazându-se pe

cunoştinţele acumulate de la instruirea teoretică şi instruirea practică.

Proiectarea stagiilor de practică se subordonează planului de învăţământ al meseriei care

stabileşte perioada de instruire şi durata. În proiectarea curriculumui se ţine cont de corelarea pregătirii 

teoretico-practice cu sarcinile stagiului de practică.

Elevii vor activa în cadrul unităţilor comerciale în dependenţă de vîrsta şi prevederile legale şi 

se pot stagia la întreprinderi mici şi mari.

Unitatea comercială prin condiţiile reale de realizare a meseriei motivează elevul în tendinţa de 

angajare în câmpul muncii. Mediul de lucru trebuie să fie binevenit cât din punct de vedere a asigurării 

elevilor cu cele necesare, atât şi de tratarea psihologică al acestora.

Fiecare elev va fi ataşat de maistru- instructor, care îi va explica esenţa lucrului ce urmează să-l 

efectueze şi îl va ghida pe tot parcursul practicii. Statutul de elev îi permite solicitarea ajutorului atât a 

profesorilor, cât şi a mentorului de la unitatea comercială, iar programul de formare profesională, îi 

oferă posibilităţi de lichidare a lacunelor. La finele practicii maiştrii-instructori şi administratorii din 

unitatea comercială vor evalua elevul prin probă practică conform criteriilor stabilite şi îl vor nota.

Durata practicii în producţie: Anul I- 210 ore

Anul II- 420 ore 

Total- 630 ore

Pre-achiziţii:

Legături anterioare- codul muncii, etica profesionala, utilajul tehnologic, bazele 

antreprenoriatului.

M1- Pregătirea controlorului-casier pentru activitate în ramură;
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M2- Admistrarea mărfurilor;

M3- Prezentarea mărfurilor pentru vânzare;

M4- Exploatarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru 

efectuarea decontărilor în numerar;

M5- Organizarea vânzării;

M6- Realizarea vânzării;

M7- Întocmirea documentelor de evidenţă operativă.

Finalităţile practicii în producţie:

La finele practicii în producţie elevul va fi capabil să:

1. organizeze locul de muncă;

2. recunoasca situaţiile de risc şi să prevină accidentele la locul de muncă;

3. respecte regulile tehnicii securităţii şi sănătăţii muncii;utilizeze instrucţiunile tehnice/

documentaţia tehnică;

1. verifice documentele de însoţire a lotului de marfa;

2. verifice cantitativ, calitativ şi numărul de bucăţi de facto a mărfurilor;

3. ordoneze mărfurile conform comenzii;

4. pregătească mărfurile către vînzare;

5. amenajeze mărfurile în sala de vânzare conform sortimentului;

6. completeze sortimentul de mărfuri în sala de vânzare;

7. returneze mărfurile cu termen de valabilitate expirat;

8. calculeze necesarul de aprovizionat şi cantitatea optimă de aprovizionat;

9. execute operaţii la maşina de casă şi control;

10. încadreze în normele de timp;

11. execute operaţii cu scanerul şi sticheratorul;

12. execute operaţii la cântar;

13. comunice cu cumpărătorii;

14. informeze cumpărătorii despre marfă şi noile oferte;

15. soluţioneze situaţiile de conflict;

16. completeze sitematic registrul de evidenţă a maşinii de casă şi control;

17. asigure calitatea deservirii cumpărătorilor.

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională
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Achiziţiile teoretice îi servesc elevului doar ca bază pentru formarea abilităţilor practice. Se 

pune un accent considerabil pe activitatea în atelierul pentru instruirea practică ale instituţiei de 

învăţământ. Cu toate acestea, cel mai eficient mediu de definitivare a procesului de formare a 

competenţelor profesionale, sunt stagiile de practică la agentul economic, care permit cunoaşterea de 

către elevi a condiţiilor reale de exersare a meseriei.

Se proiectează traseul de formare profesională astfel încât să fie stabilită relaţia dintre stagiile 

de practică şi activitatea instructivă în instituţia de învăţământ. Astfel de parcurgere de formare 

profesională îi asigură elevului pregătirea necesară pentru încadrarea în cîmpul muncii la unităţile 

comerciale. Se efectuează o corelare strânsă dintre instruirea teoretică- instruirea practică- agentul 

economic.

III. Competenţele profesionale specifice practicii în producţie
1. Organizarea eficientă a locului de muncă;

2. Aplicarea măsurilor igienico-sanitare;

3. Asigurarea calităţii mărfurilor şi serviciilor;

4. Pregătirea spaţiilor comerciale pentru vânzare;

5. Pregătirea echipamentului, mobilierului, ustensilelor şi utilajelor pentru activitate;

6. Pregătirea mărfurilor pentru vânzare;

7. Întâmpinarea amabilă a cumpărătorilor;

8. Alegerea formelor de vânzare;

9. Alegerea formelor de plată;

10. Prezentarea ofertei de marfă si servicii;

11. Încasarea contrvalorii mărfurilor vândute;

12. Completarea documentelor post vânzare;

13. Finalizarea procesului de vânzare.

IV. Administrarea practicii în producţie

Anul Numărul de 
săptămâni

Numărul 
de ore

Perioada Modalitatea de 
evaluare

1 2 3 4 5

I 6 210
Mai- iunie în 
concordanţă cu 
agentul economic.

• Agenda formării profesionale
• Probă practică.

II 12 420
Martie- iunie în 
concordanţă cu 
agentul economic.

• Agenda formării profesionale
• Probă practică.

Total 18 630
3



V. Descrierea procesului de desfăşurare a practicii în producţie

Locul

de

muncă

Activităţi/sarcini de lucru Proces realizat

Nr. ore 

recomandate

Practica în producţie I

Spaţiul de 

recepţie

Verificarea documentelor de însoţire a lotului 

de marfă.

Recepţionarea mărfurilor cantitativ şi calitativ 

conform comenzii.

Depistarea defectelor pe grupe de mărfuri. 

Dezambalarea mărfurilor.

Asamblarea mărfurilor.

Aranjarea mărfurilor pe sortiment şi articole. 

Utilizarea echipamentului şi utilajului 

comercial.

Procesul de 

recepţionare a mărfurilor.

105

Practica în producţie II

Spaţiul de 

depozitare

Aranjarea mărfurilor conform cerinţelor de 

depozitare.

Verificarea condiţiilor de depozitare. 

Verificarea stocului în funcţie de ritmul 

vânzării.

Pregătirea mărfurilor pentru vânzare. 

Eliberarea mărfurilor din depozit în sala de 

comerţ.

Procesul de depozitare si 

stocare a mărfurilor.

105

Sala de 

vânzare

Efectuarea operaţiilor comune în vederea 

pregătirii mărfurilor pentru vânzare. 

Efectuarea operaţiilor specifice în vederea 

pregătirii mărfurilor pentru vânzare. 

Decodarea semnelor şi simbolurilor de pe 

ambalaj.

Procesul de vânzare a 

mărfurilor. 420
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Expunerea în suprafaţa de vânzare a 

mărfurilor aflate în stoc.

Aranjarea mărfurilor pe rafturi conform 

planogramei.

Înlăturarea din vânzare a sortimentului de 

marfă pe baza expirării termenului de 

valabilitate şi promoţiei.

Completarea cu marfă a rafturilor în sala de 

vânzare.

Oferirea la cerere date şi detalii referitoare la 

mărfurile expuse spre vânzare.

Verificarea şi etichetarea corectă a marfurilor.

Verificarea şi răspunderea de controlul 

termenilor de valabilitate.

Verificarea sistematică a preţurilor.

Executarea operaţiilor la maşina de casă şi 

control.

Ambalarea cumpărăturii.

Despărţirea de client.

VI. Sugestii de evaluare a practicii în producţie

Sugestiile de evaluare sunt destinate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor. Pe 

parcursul practicii elevii vor realiza operaţii de încasare a contrvalorii mărfurilor alimentare şi 

nealimentare. La finele practicii în producţie practicanzii vor susţine o probă practică care va constitui 

efectuarea operaţiunilor de încasare a plăţii mărfurilor şi va fi evaluată în baza următoarelor criterii:

• Organizarea locului de muncă, asigurându-se cu ustensile, instrumente şi utilajul necesar;

• Respectarea regulilor de securitate la exploatarea utilajului comercial;

• Executarea operaţiilor conform normelor şi cerinţelor tehnice;

• Respectarea cerinţelor la efectuarea lucrărilor conform fişei de post ;

• Verificarea calităţii operaţiunilor de încasare a plăţilor la maşina de casă si control;

• Completarea registrului de evidenţă a maşinii de casă şi control;

• Întocmirea raportului de gestiune.
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După finalizarea probei practice elevii vor primi referinţe de producere din unitatea comercială unde 

vor fi evaluaţi de către şeful de tură şi administratorul din întreprindere prin notare.

VII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Categoriile de instituţii/întreprinderi la care se va desfăşura practica:

Nr.

crt.
Categoria de instituţii Cerinţe faţă de instituţiile în care se va desfăşura practica

1. ICS ”Fourshett” M-SRL. 1. Desfăşurarea instructajului privind tehnica securităţii şi 

sănătăţii în muncă, securităţii antiincendiare şi cerinţele

2 ”Moldretail Group” SRL sanitaro- igienice.

2. Încadrarea elevilor în procesul de deservire a cumpărătorilor

3 ” Slavena Lux” SRL cu profil corespunzător meseriei.

3. Efectuarea instructajului cerinţelor faţă de comportamentul

4. CIC”Fidesco” SRL elevilor; respectarea tehnicii securităţii şi sănătăţii în muncă, 

regulilor securităţii antiincendiare, cerinţelor sanitaro-igienice.

5. ”D-invest ” SRL 4. Asigurarea evacuării rapide în situaţii excepţionale.

5. Amenajarea încăperilor speciale -blocuri alimentare,
6 SRL ”Cuptorul Fermecat” sanitare, vestiar.

6. Asigurarea elevilor cu mobilier şi utilaj comercial.
7 II ”Gloria Munteanu” 7. Iluminarea locului de muncă si a spaţiului de deservire.

8. Asigurarea condiţiilor de muncă pentru menţinerea sănătăţii
8 SRL ” Prodcarne Prim” şi a capacităţii de muncă .

9. Desemnarea unui instructor dintre salariaţii calificaţi
9 ”UniMarket” SRL responsabil de fiecare elev.

10. Asigurarea elevilor cu instrumente, utilaje, echipamente
10 SRL ”Antidout” de protecţie necesare pentru respectărea securităţii muncii şi 

secutităţii vieţii la fiecare loc de lucru.
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VIII. Resursele didactice recomandate elevilor
1. Bărbulescu, C., Gavrilă, T. Economia şi gestiunea întreprinderii. Editura Economică, 

Bucureşti, 1999.

2. Ristea, A., Tudose, C. Tehnologie comercială. Editura Expert, Bucureşti, 1995

3. Nitina, L., Naumenco, E. Organizarea comerţ cu produse alimentare. Editura

Lumina,Chisinău, 1991

4. Păcuraru, Gh. Merceologie şi tehnica vânzării mărfurilor. Bucureşti, 2002

5. Redeş, A. L., Răducanu, I. L. Merceologia industrială, Bucureşti, 1999

6. Ristea, A. L., Tudose, C. Tehnologia comercializării mărfurilor. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti,1993

7. Stanciu, I., Schilieru, I. Merceologie calitatea şi sortimentul mărfurilor nealimentare. 

Bucureşti, 2003

8. Vasile, D. Merceologia mărfurilor nealimentare. Bucureşti, 2002

9. Veştemean, L. Merceologie. Bucureşti, 1993

10. Ţarălungă, Gh. Ghid de protecţie a muncii. Chişinău, 2003

11. Stanciulescu, G., ( coordonolor). Managimentul Organizaţiei. Editura Economică, 

Bucureşti, 1998

12. Deaconu, A. Economia întreprinderii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998

13. Ciumac, J. Merceologia produselor alimentare. Chişinău, Tehnica: 1995, 167 p.
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