Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru proba scrisă – Faza naţională a Concursurilor profesionale – 09 aprilie 2010

CONCURS PROFESIONAL
Faza naţională – 09.04.2010
Proba scrisă
Domeniul: COMERŢ
Calificarea profesională: COMERCIANT- VÂNZĂTOR
Anul de completare – CLASA a XI-a
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul. I.
Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Inălţimea stivei de mărfuri nu trebuie să depăşescă:
a. 1 m;
b. 2,5 m;
c. nu are importanţă;
d. 2 m.
2. Este operaţie comună de pregătire a mărfurilor pentru vânzare:
a. retuşarea defectelor minore;
b. preambalarea mărfurilor alimentare;
c. dezambalarea.;
d. asamblarea unor mărfuri;

TOTAL: 14 puncte

3. Reprezintă un document specific intrării mărfurilor:
a. dispoziţia de livrare;
b. lista de inventariere;
c. avizul de însoţire a mărfurilor;
d. chitanţa.
4. Cumpărătorii cu temperament melancolic sunt:
a. calmi, rezervaţi, liniştiţi, acceptă foarte greu eventualele sfaturi ale vânzătorilor,
b. nervoşi, rapizi în luarea deciziei de cumpărare;
c. vioi, optimişti, se adaptează repede la situaţii noi, acceptă greu sfaturile vânzătorului;
d. liniştiţi, foarte sensibili şi au nevoie de sfaturile vânzătorului pentru a lua decizia de
cumpărare.
5. Factorii de păstrare care influenţează calitatea mărfurilor sunt:
a. umiditatea şi circulaţia mărfurilor;
b. umiditatea şi ambalajul;
c. umiditatea, temperatura şi circulaţia aerului;
d. termenul de garanţie.
6. Ordonarea mărfurilor se realizează pe:
a. sorturi;
b. grupe;
c. subgrupe;
d. sector, grupă, subgrupă, articol, sort.
7. Deplasarea mărfurilor în funcţie de modul de ambalare se face:
a. în stive, vrac;
b. în vrac, rafturi;
c. în vrac;
d. în stive, rafturi, vrac.

Calificarea profesională: Comerciant-vanzator

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru proba scrisă – Faza naţională a Concursurilor profesionale – 09 aprilie 2010

Subiectul. II.
TOTAL: 10 puncte
Transcrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei
litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este
fals.
1. Etalarea reprezintă expunerea mărfurilor către cumpărători pentru a facilita observarea,
examinarea, alegerea lor.
(2p)
2. Ambalajul modern, pe lângă rolul de protejare a produsului, reprezintă şi un mijloc eficient
de comunicare cu consumatorii.
(2p)
3. Mărfurile uşor inflamabile sunt depozitate lângă produsele alimentare.
(2p)
4. Temperatura de păstrare nu influenţează calitatea mărfurilor.
(2p)
5.Distanţa stivelor de mărfuri faţă de sursele de căldură trebuie să fie de minimum
1,5 m.
(2p)
Subiectul. III.
TOTAL: 6 puncte
În coloana A sunt enumerate categoriile ceramice, iar în coloana B sortimentului specific.
Scrieţi pe foaia de concurs, asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare
din coloana B.
A.
1. Articole ceramice de menaj.
2. Mărfuri ceramice pentru
zidărie şi învelitori.
3. Articole ceramice decorative
din porţelan şi faianţă.
4. Obiecte sanitare.
5. Articole din ceramică
populară.
6. Materiale de construcţii de
finisaj.

B.
a. lavoare, rezervoare de spălare,
bideuri, accesorii de baie (etajere,
săpuniere, cuiere, port hârtie),
piedestale pentru lavoare, etc.
b. plăci ceramice din faianţă, plăci
din gresie semifină şi fină pentru
pardoseli, etc.
c. ceramică roşie smălţuită şi
nesmălţuită, ceramică neagră,
ceramică comună termorezistentă
d. piese detaşate din porţelan şi
faianţă, căni, ceşti, farfurii,
platouri, solniţe, etc.
e. cărămizi, ţigle, olane.
f. vaze, bibelouri, bomboniere,
etc.
g. farfurii, ţigle, vaze, plăci
ceramice, lavoare.

Subiectul. IV.

TOTAL: 30 puncte

1, Enumeraţi 4 cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească eticheta de preţ.
2. Precizaţi 3 activităţi economice în care nu se foloseşte casa de marcat.
3. Prezentaţi 2 modalităţi prin care puteţi aborda clientul.
Subiectul. V.

TOTAL: 30 puncte

Alcătuiţi un eseu cu tema “Etalarea mărfurilor ” precizând următoarele:
a. rolul etalării mărfurilor
b. criterii cadru privind tehnica etalării mărfurilor în vitrină
c. modalităţi de realizare tehnică a etalării mărfurilor în vitrină.
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