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1. Rolul și etapele stagiilor de pregătire practică 
 

 
 

2. Responsabilitățile elevului practicant 
 

➢ Să respecte programul de lucru stabilit; 

➢ Să desfășoare activitățile solicitate de tutorele de practică, după o 
prealabilă instruire; 

➢ Să respecte prevederile contractului de pregătire practică; 
➢ Să completeze portofoliul de practică; 

➢ Să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de 
practică; 
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➢ Să-și însușească și  să respecte normele de securitate și sănătate în 

muncă generale și specifice partenerului de practică; 
➢ Să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în 

timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru 
a le comunica unui terț sau pentru a le publica, chiar după 

terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de 

practică; 
➢ Să aibă un comportament civilizat, responsabil, să manifeste interes 

și implicare în formarea sa profesională. 
 

 

3. Durata stagiilor de pregătire practică 
 

 Nr. săptămâni Nr. de ore stagii 

de instruire practică 
comasată 

Învăţământ profesional/ învăţământ dual 

Clasa a IX-a 5 5 săpt. x 30 ore = 150 ore 

Clasa a X-a 9 9 săpt. x 30 ore = 270 ore 

Clasa a XI-a 10 10 săpt. x 30 ore = 300 ore 

Învăţământ liceal 

Clasa a IX-a 3 3 săpt. x 30 ore = 90 ore 

Clasa a X-a 3 3 săpt. x 30 ore = 90 ore 

Clasa a XI-a 4 4 săpt. x 30 ore = 120 ore 

Clasa a XII-a 5 5 săpt. x 30 ore = 150 ore 
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4. Stagii de pregătire practică pentru calificarea profesională 
comerciant vânzător   
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

TE PREGĂTEȘTI SĂ DEVII COMERCIANT-VÂNZĂTOR? 
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4.1. Rezultate ale învățării – Stagiu de pregătire practică 

ACTIVITĂȚI COMERCIALE, clasa a IX-a, comerciant vânzător - 
Curriculum în dezvoltare locală  

 

Nr. 
crt. 

URÎ 4: ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚII 
UNITĂȚILOR 
ECONOMICE 

Rezultate ale învățării 
(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 

 

 

4.1.3. 

4.1.4. 

 

4.2.3. 

4.2.4. 

4.2.5. 
4.2.6. 

 

4.3.3. 

4.3.4. 

 

Tipuri de unități economice  

• Delimitări terminologice: 

întreprindere, societate, firmă, unitate 

economică; 

• Caracteristici și definirea 
întreprinderii în economia de piață; 

• Mediul întreprinderii;  

• Tipologii de unități economice: 

formă de proprietate, formă juridică, 
modul de asociere, obiectul de 

activitate, structură operativă.  

 Organizarea structurală 
• Elemente de bază (postul, fișa 

postului, compartimentul, nivelurile 

ierarhice). 

2. 

 

 
 

4.1.5. 

4.1.6. 

 

4.2.8. 

4.2.9. 

 

4.3.5. 

 

Spațiile la nivelul unității 

economice  

• Spațiile la nivel de depozit; 

• Spațiul de contact cu clienții: 

raioane, culoare de circulație, spații de 
prezentare, spații de așteptare; 

• Fluxurile de circulație într-o 

unitate economică. 

3. 4.1.7. 

4.1.8. 

4.2.11 

4.2.12 

4.3.6. 

4.3.7 

Tipuri de resurse:   

• resursele umane; 

• resurse materiale; 

• resurse financiare; 

• resurse informaționale; 

• resurse de timp.  

Organizarea  procesuală:  

• resursele umane; 

• elemente componente; 

• efecte ( funcțiunea, activitatea, 
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Nr. 
crt. 

URÎ 4: ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚII 
UNITĂȚILOR 
ECONOMICE 

Rezultate ale învățării 
(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

sarcini, atribuții); 

• procese economice 
(aprovizionare, depozitare, producție, 

comercializare), rentabilitatea și 
eficientă proceselor  economice. 

 
 

Nr. 
crt. 

URÎ 2: APLICAREA 
CONCEPTELOR DE BAZĂ 

ALE CONTABILITĂŢII 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 

 

2.1.2. 2.2.3 2.3.2. 

2.3.5. 

 
 

Evidența economică 

• definiție, importantă; 

• formele evidenței economice  

2. 

 
 

 

2.1.4. 2.2.7. 

2.2.8. 

Documentele de evidența 

contabilă:  

• Mediul întreprinderii; 

• noțiunea și importantă 
documentelor; 

• structura documentelor; 

• modelul, formă și formatul 

documentelor; 

• clasificarea  documentelor; 

• întocmirea, verificarea și 

corectarea documentelor; 

• circuitul, păstrarea, și arhivarea 
documentelor; 

• completarea documentelor 

pentru principalele tranzacții 
economice.  

3. Echipamente specifice și programe 

informatice utilizate în activitatea 
financiară și contabilă 
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Nr. 
crt. 

URÎ 5.  ASIGURAREA 
CALITĂŢII PRODUSELOR 

ŞI SERVICIILOR 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 5.1.3. 

5.1.4. 

5.2.4. 5.3.2. Clasificarea produselor și 

serviciilor  
Proprietățile mărfurilor  

2. 5.1.7. 

5.1.8. 
5.1.9. 

5.1.10. 

5.2.8. 

5.2.9. 
5.2.10 

5.3.4. Marcarea mărfurilor  

• Elemente de definire a mărcilor  

• Funcțiile mărcilor 

• Clasificarea mărcilor 

• Tipuri de mărci  

• Codificarea mărfurilor  

3. 5.1.11. 
5.1.12. 

5.1.13. 

5.1.14. 

5.2.11 5.3.5. Ambalarea mărfurilor  

• definiție, importantă; 

• Definirea ambalajului  

• Definirea operației de ambalare 
a mărfurilor  

• Funcțiile ambalajului 

• Tipuri de materiale utilizate 

pentru ambalaje  

• Metode de ambalare a 
mărfurilor 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 1. ETICĂ ȘI 
COMUNICARE 

PROFESIONALĂ 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 1.1.1. 

 

1.2.1. 1.3.1. Procesul comunicării 

• Ce este comunicarea 

• Elementele procesului de 

comunicare 

• Poziţionarea într-o schemă de 
comunicare 

• Obiectivele comunicării 

• Funcţiile comunicării 

• Nivelurile comunicării 
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Nr. 
crt. 

URÎ 6. PROTECȚIA 
CONSUMATORULUI 

Rezultate ale învățării 
(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 6.1.10. 6.2.8. 6.3.4. Prezentarea și discutarea drepturilor și 
obligațiilor elevului în practică/ 

discutarea contractului 

 

Nr. 

crt. 

URÎ 7.  VÂNZAREA 

MĂRFURILOR 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform 
SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 7.1.1. 

 

7.2.1. 7.3.1. Comerțul desfășurat prin intermediul 

unităților clasice de desfacere specifice 

locului de practică  

2. 7.1.2. 7.2.2. 7.3.2. Comunicarea cu clienții 

 

Nr. 

crt. 

URÎ 9. ADMINISTRAREA  
MĂRFURILOR 

Rezultate ale învățării 
(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 9.1.5. 9.2.7. 9.3.5. Norme de depozitare și păstrare a 

mărfurilor   

Operații de întreținere a mărfurilor pe 
perioada depozitării. 

 

URÎ 4: ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONOMICE 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

4.1.3. Prezentarea 

organizării procesuale a 
întreprinderii.  

4.1.4. Prezentarea 
componentelor 

structurii 

organizatorice.  
 

4.2.3. Identificarea 

efectelor organizării 
procesuale în cadrul 

întreprinderii.  
4.2.4. Identificarea 

funcțiunilor la nivelul 

întreprinderii.  
4.2.5. Stabilirea 

poziției proprii într-o 

4.3.3. Asumarea 

poziției proprii în 
cadrul unei structuri 

organizatorice.  
4.3.4. Asumarea 

responsabilității 

pentru sarcină de 
lucru primită în 

concordanță cu fișa 
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URÎ 4: ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONOMICE 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

structură 
organizatorică dată.  

4.2.6. Identificarea 

elementelor de bază a 
structurii 

organizatorice: post, 
funcție, pondere 

ierarhică, 
compartiment, nivel 

ierarhic,relații 

organizatorice  

postului. 
 

4.1.5. Descrierea 

spațiilor la nivelul 

unității economice.  
4.1.6. Descrierea 

fluxurilor de circulație 
într-o unitate 

economică.  

4.2.8. Identificarea 

spațiilor la nivel de 

unitate economică. 
4.2.9. Diferențierea 

fluxurilor de circulație 
într-o unitate 

economică.  

4.3.5. Implicarea 

activă în 

monitorizarea 
fluxurilor în cadrul 

unei unități 
economice. 

 

4.1.7. Descrierea 
resurselor la nivelul 

unei unități economice.  
4.1.8. Clasificarea 

proceselor tehnologice 

la nivelul unei unități 
economice. 

4.2.11. Identificarea 
tipurilor de resurse la 

nivelul unității.  
4.2.12. Aplicarea 

proceselor tehnologice 

la nivelul locului de 
muncă.  

 

4.3.6. Adoptarea unui 
comportament 

independent și 
responsabil în 

alegerea resurselor 

necesare realizării  
 proceselor 

economice. 
4.3.7. Respectarea 

etapelor de realizare a 
unui proces economic. 

 

URÎ 2: APLICAREA CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE CONTABILITĂŢII 

Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

2.1.2. Prezentarea 

conceptului și 

elementelor definitorii 
ale evidenței 

economice. 

2.2.3. Utilizarea 

formelor evidenței 

economice pentru 
culegerea/prelucrarea/î

nregistrarea 
informațiilor 

economice. 

2.3.2. Argumentarea 

în mod concis și 

veridic a informațiilor 
cu privire la formele  

evidenței economice.  
2.3.5. Asumarea 

responsabilității în 
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URÎ 2: APLICAREA CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE CONTABILITĂŢII 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

2.1.4. Prezentarea 
echipamentelor, 

softurilor și 

documentelor de 
evidența contabilă 

    

 2.2.7. Identificarea 
diferitelor tipuri de 

echipamente, softuri și 

documente specifice 
activității contabile. 

2.2.8. Selectarea, 
colectarea și 

prelucrarea 
informațiilor din 

documente.  

utilizarea 
echipamentelor 

fiscale, softurilor și 

documentelor de 
evidența contabilă.  

 

 

URÎ 5.  ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

5.1.3. Clasificarea 
produselor si serviciilor. 

5.1.4. Descrierea 

proprietăților 
mărfurilor.  

 

5.2.4. Diferențierea 
produselor și serviciilor 

după criteriile date.  

    
 

5.3.2. Colaborarea cu 
membrii echipei în 

îndeplinirea sarcinilor 

legate de produse și 
servicii.  

 

5.1.7. Prezentarea 
elementelor de definire 

a mărcilor.  
5.1.8. Precizarea 

funcțiilor mărcilor  
5.1.9. Clasificarea 

mărcilor.  

5.1.10 Prezentarea 
elementelor de 

codificare a produselor.  

 5.2.8. Identificarea 
semnelor folosite de 

mărci. 
5.2.9. Diferențierea 

mărfurilor.   
5.2.10. Identificarea 

elementelor de 

codificare a 
produselor.  

 

5.3.4 Asumarea 
responsabilității 

pentru verificarea 
elementelor de 

marcare și codificare a 
mărfurilor conform 

legislației în vigoare.  

 

5.1.11. Definirea 
ambalajului  și a op. de 

ambalare a mărfurilor   
5.1.12. Precizarea 

funcțiilor ambalajului  

5.1.13. Prezentarea 
tipurilor de materiale 

utilizate pentru 
ambalaje  

5.2.11. Verificarea 
respectării condițiilor 

de ambalare a 
mărfurilor, la nivel de 

agent economic 

5.3.5. Asumarea 
responsabilității în 

respectarea calității 
mărfurilor în raport cu 

ambalarea acestora. 
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URÎ 5.  ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

5.1.14. Prezentarea 
metodelor de ambalare 

a mărfurilor. 

 

URÎ 1. ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1.1.1. Enumerarea 
elementelor procesului 

comunicării. 

1.2.1. Poziționarea 
interlocutorului într-o 

schema de 

comunicare.  

1.3.1. Manifestarea 
interesului cu privire la 

nevoile 

interlocutorului. 

 

URÎ 6. PROTECȚIA CONSUMATORULUI 

Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1.1.1. Enumerarea 

elementelor procesului 

comunicării. 

1.2.1. Poziționarea 

interlocutorului într-o 

schema de 
comunicare.  

1.3.1. Manifestarea 

interesului cu privire la 

nevoile 
interlocutorului. 

  

URÎ 7.  VÂNZAREA MĂRFURILOR 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

7.1.1. Caracterizarea 

formelor de vânzare: 
clasice și moderne.  

7.2.1. Aplicarea 

formelor de vânzare la 
nivelul unitătii 

comerciale.    

7.3.1. Asumarea 

sarcinilor ce îi revin în 
aplicarea formelor de 

vânzare la nivelul 
unitătii comerciale.  

7.1.2. Prezentarea 

tipologiei clienților. 

7.2.2. Abordarea noilor 

clienți în funcție de 
tipologia 

comportamentală. 
   

7.3.2. Abordarea 

noilor clienți cu 
amabilitate, 

respectând legislația și 
normele interne ale 

unitătii comerciale.  
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URÎ 9. ADMINISTRAREA  MĂRFURILOR 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

9.1.5. Enumerarea 
normelor de transport 

și manipulare a 

mărfurilor. 

9.2.7. Efectuarea 
manipulării mărfurilor. 

9.3.5. Asumarea 
responsabilității în 

efectuarea operațiilor 

specifice manipulării 
mărfurilor și formării 

loturilor de mărfuri. 

 

4.2. Rezultate ale învățării – Stagiu de pregătire practică 

INTEGRARE PROFESIONALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ, clasa a X-a, 

comerciant vânzător - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 1: ETICĂ ȘI 
COMUNICARE 

PROFESIONALĂ 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 1.1.1. 
1.1.4. 
1.1.5. 
1.1.6. 
1.1.7. 
1.1.9. 

 

1.2.1. 
1.2.4. 
1.2.7. 
1.2.8. 
1.2.9. 
1.2.10. 
1.2.11. 
1.2.12. 
1.2.13. 
1.2.14. 

1.3.2. 
1.3.6. 
1.3.7. 
1.3.8. 
1.3.9. 
1.3.10. 

Funcțiile comunicării 
Forme de comunicare 

• Comunicarea verbală 

• Comunicarea nonverbală 

• Comunicarea scrisă 

• Stabilirea formelor de 

comunicare indicate în diferite contexte 
Mijloace de comunicare 

Comunicarea eficientă 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 3. UTILIZAREA 
METODELOR, 

PROCEDEELOR ŞI 

PRINCIPIILOR 
CONTABILITĂŢII 

Rezultate ale învățării 
(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 3.1.1. 

3.1.3. 

 

3.2.1. 

3.2.4. 

 

3.3.1. 

3.3.3. 

 

Procedeele comune disciplinelor 

economice: 

• Comunicarea verbală 

• Evaluarea 
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Nr. 
crt. 

URÎ 3. UTILIZAREA 
METODELOR, 

PROCEDEELOR ŞI 
PRINCIPIILOR 

CONTABILITĂŢII 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

• Calculaţia 

• Inventarierea 
Preţurile mărfurilor: definiţie, 

caracteristici, clasificare 
Documentele specifice operaţiilor 

economice cu mărfuri 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 6. PROTECȚIA 
CONSUMATORULUI, 
PERSONALULUI  ȘI A 

MEDIULUI 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 6.1.1. 
6.1.2. 

6.1.4. 

6.1.5. 
6.1.6. 

6.1.8. 
6.1.9. 

6.2.1. 
6.2.2. 

6.2.4 

6.2.5. 
6.2.6. 

6.2.7. 

6.3.1. 
6.3.2. 

6.3.3. 

Locul și rolul consumatorului în 
economia de piață 

Etichetarea și ambalarea ecologică 

Nemulțumirile consumatorilor de 
produse și servicii 

Reclamațiile consumatorilor de produse 
și servicii 

Norme referitoare la informarea și 

educarea în domeniul protecției 
consumatorilor 

Sancțiuni aplicate pe tipuri de abateri în 
cazul nerespectării drepturilor 

consumatorilor 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 7. VÂNZAREA 
MĂRFURILOR 

Rezultate ale învățării 
(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 7.1.1. 
7.1.2. 

7.1.3. 
7.1.4. 

7.2.1. 
7.2.2. 

7.2.3. 
7.2.4. 

7.3.1. 
7.3.2. 

7.3.3. 
7.3.4. 

Tehnici de vânzare: 
• Vânzarea în cadrul spațiilor 

comerciale; 
• Vânzarea la distanță; 
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Nr. 
crt. 

URÎ 7. VÂNZAREA 
MĂRFURILOR 

Rezultate ale învățării 
(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

7.1.5. 
 

7.2.5. 
7.2.6. 

7.2.7. 

7.3.6. 
7.3.8. 

7.3.9. 

• Vânzarea directă. 
Procesul de vânzare 

• Derularea procesului de 
vânzare; 

• Tehnici de încheiere a vânzării; 

• Tehnici de fidelizare a 
clientului. 

 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 8. APLICAREA 
TEHNICILOR 

COMERCIALE LA 
NIVELUL UNITĂŢII 

COMERCIALE 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 8.1.2. 

8.1.3 

8.2.2. 

8.2.3. 

8.3.2. 

8.3.3. 

Casa de marcat 

• Comenzi de utilizare a casei de 
marcat  

• Eliberarea de rapoarte 

Pregătirea mărfurilor în vederea 
vânzării 

• Operaţii comune 

premergătoare vânzării mărfurilor 

• Operaţii specifice  grupelor de 

mărfuri 

 

URÎ 1: ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ 

Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1.1.1.Cunoașterea 
procesului de 

comunicare.  
 1.1.4. Caracterizarea 

formelor de 

comunicare: verbală, 
nonverbală, scrisă.  

 1.1.5.Descrierea 

1.2.1. Poziționarea 
într-o situație de 

comunicare.  
 1.2.4. Aplicarea 

diferitelor forme de 

comunicare în diferite 
context.  

 1.2.7. Realizarea 

1.3.2. Adoptarea unui 
ton politicos 

constinentizând 
impactul vorbirii 

asupra altora. 

Înțelegerea și 
utilizarea limbajului 

într-un mod 
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URÎ 1: ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

principalelor tipuri de 
interacțiune verbală.  

 1.1.6. Descrierea 

principalelor tipuri de 
interacțiune verbală.  

 1.1.6. Enumerarea 
regulilor unei 

comunicări scrise.  
 1.1.7. Caracterizarea 

elementelor 

comunicării non-
verbale.  

 1.1.9. Prezentarea 
metodelor de 

detensionare a unei 

situații conflictuale.  
 Cunoașterea situațiilor 

deosebite de vânzări. 

comunicării în contexte 
diferite.  

 1.2.8. Transmiterea 

mesajelor oral și cu 
ajutorul mijloacelor de 

comunicare.  
 1.2.9. Redactarea 

unui mesaj scris cu 
respectarea regulilor și 

folosirii diferitelor tipuri 

de texte.  
 1.2.10. Formularea și 

exprimarea propriilor 
păreri oral și în scris.  

 1.2.11. Aplicarea 

diferitelor forme ale 
comunicării nonverbal.  

 1.2.12. Ameliorarea 
calității comunicării.  

 1.2.13. Îndepărtarea 
barierelor comunicări.i  

 1.2.14. Soluționarea 

situațiilor conflictuale.  
 Gestionarea situațiilor 

deosebite de vânzări. 

responsabil.  
1.3.6. Argumentarea 

clară a propriilor 

puncte de vedere.  
1.3.7. Manifestarea 

unei atitudini 
conciliante în procesul 

de comunicare și 
primirea feedbackului.  

1.3.8. Înțelegerea 

formelor nonverbale la 
partenerul de 

comunicare.  
1.3.9. Capacitatea de 

a derula o comunicare 

eficientă cu clienții și 
colegii.  

1.3.10. Capacitatea de 
a rezolvă situații 

conflictuale  
Capacitatea de a 

gestiona și reacționa 

în situații deosebite de 
vânzări. 

 

URÎ 3. UTILIZAREA METODELOR, PROCEDEELOR ŞI PRINCIPIILOR 

CONTABILITĂŢII 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

3.1.1 Prezentarea 

elementelor definitorii 

ale procedeelor 
comune disciplinelor 

economice: evaluarea, 
calculatia, 

inventarierea. 
3.1.3. Prezentarea 

caracteristicilor 

preturilor, tarifelor si 

3.2.1.Interpretarea  

conceptelor și 

trăsăturilor specifice 
procedeelor comune 

disciplinelor 
economice. 

 3.2.4. Calcularea 
prețurilor și tarifelor 

precum și a reducerilor 

de preț oferite 

3.3.1. Manifestarea 

receptivității în 

asimilarea conceptelor 
și trăsăturilor specifice 

procedeelor comune 
disciplinelor economice: 

evaluarea, calculația, 
inventarierea.    

 3.3.3. Asumarea 

responsabilității în 
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URÎ 3. UTILIZAREA METODELOR, PROCEDEELOR ŞI PRINCIPIILOR 

CONTABILITĂŢII 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

reducerilor de pret, a 

documentelor specifice 

operatiilor economice. 

clienților. 

 3.2.5. Aplicarea 

principiilor matematice 
de bază în calculație și 

evaluare. 
 3.2.6. Utilizarea 

softurilor contabile 

pentru evidența 
documentelor. 

calcularea corectă a 

prețurilor, tarifelor, 

precum și a reducerilor 
de preț oferite clienților.  

   

 

URÎ 6. PROTECȚIA CONSUMATORULUI, PERSONALULUI  ȘI A 

MEDIULUI 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

6.1.1. Precizarea locului și 
rolului consumatorului în 

economia de piață  
 6.1.2. Recunoașterea 

drepturilor consumatorilor 

în conformitate cu 
legislația în vigoare  

 6.1.4. Prezentarea 
sistemelor de marcare 

ecologică a produselor în 
raport cu normele de 

protecție a 

consumatorilor  
 6.1.5. Precizarea 

normelor de etichetare a 
mărfurilor pe tipuri de 

produse în raport cu 

normele de protecție a 
consumatorilor  

 6.1.6. Prezentarea 
aspectelor ambalării 

mărfurilor în raport cu 

normele de protecție a 
consumatorilor.  

 6.1.8. Prezentarea 
modalităților de rezolvare 

6.2.1. Identificarea 
formelor conceptului 

de consumator în 
economia de piață.  

6.2.2. Diferențierea 

drepturilor 
consumatorilor 

conform legislației în 
vigoare.  

6.2.4. Identificarea 
normelor privind 

marcarea, etichetarea 

și ambalarea 
produselor alimentare 

și nealimentare în 
raport cu normele de 

protecție a 

consumatorilor. 
6.2.5. Aplicarea 

normelor referitoare la 
modul de înlocuire, 

remediere sau 

restituire a 
contravalorii pentru 

produsele cu defecte. 
6.2.6. ldentificarea 

6.3.1. Respectarea 
deontologiei 

profesionale privind 
drepturile 

consumatorilor.  

 6.3.2. Asumarea 
responsabilității în 

aplicarea normelor 
privind marcarea, 

etichetarea și 
ambalarea mărfurilor.  

 6.3.3. Asumarea 

responsabilității în 
aplicarea normelor 

privind 
comercializarea 

mărfurilor alimentare 

și nealimentare cu 
respectarea legislației 

în vigoare privind 
drepturile 

consumatorilor. 
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URÎ 6. PROTECȚIA CONSUMATORULUI, PERSONALULUI  ȘI A 

MEDIULUI 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

și soluționare a 

reclamațiilor 

consumatorilor de 
produse și servicii.  

 6.1.9. Prezentarea 
sancțiunilor aplicate pe 

tipuri de abateri pentru 

nerespectarea drepturilor 
consumatorilor. 

normelor referitoare la 

informarea și educarea 

în domeniul protecției 
consumatorului.  

6.2.7. Diferențierea 
sancțiunilor aplicate pe 

tipuri de abateri în 

cazul nerespectării 
drepturilor 

consumatorilor.  
   

  

URÎ 7. VÂNZAREA MĂRFURILOR 

Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

7.1.1. Caracterizarea 

formelor de vânzare: 
clasice și moderne. 

 7.1.2. Prezentarea 
tipologiei clienților.  

 7.1.3. Prezentarea 

tehnicilor de abordare 
a clientului la locul de 

vânzare.  
 7.1.4. Cunoașterea 

tehnicilor de vânzare.  

 7.1.5. Prezentarea 
tehnicilor de încheiere 

a vânzării.  
   

7.2.1. Aplicarea formelor 

de vânzare la nivelul 
unității comerciale. 

7.2.2. Abordarea noilor 
clienți în funcție de 

tipologia comportamentală. 

7.2.3. Determinarea 
tehnicilor de abordare a 

clientului la locul de 
vânzare. 

7.2.4. Informarea clienților 

cu privire la noile oferte de 
produse. servicii/reduceri 

ale firmei. 
7.2.5. Utilizarea corectă a 

vocabularului comun și a 

celui de specialitate. 
7.2.6. Prezentarea noilor 

produse complementare și 
a noilor promoții clienților 

existenți. 

7.3.1. Asumarea 

sarcinilor ce îi revin 
în aplicarea formelor 

de vânzare la nivelul 
unitătii comerciale.  

 7.3.2. Abordarea 

noilor client cu 
amabilitate , 

respectând legislația 
și normele interne 

ale unitătii 

comerciale.  
 7.3.3. Asumarea 

inițiativei în 
rezolvarea unor 

probleme  

 7.3.4. Manifestarea 
profesionalismului în 

informarea clienților.  
 7.3.6. Manifestarea 

responsabilitătii în 
încheierea actului de 

vânzare. 
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URÎ 8. APLICAREA TEHNICILOR COMERCIALE LA NIVELUL 

UNITĂŢII COMERCIALE 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

8.1.2. Prezentarea 

modului de funcționare și 

utilizare a casei de 
marcat.  

 8.1.3. Descrierea 
operațiilor de pregătire a 

mărfurilor în vederea 

vânzării. 

8.2.2. Efectuarea 

operațiilor legate de 

funcționalitatea casei 
de marcat, prin 

raționamente 
matematice simple.  

 8.2.3. Pregătirea 

mărfurilor în vederea 
vanzării către clienți. 

8.3.2. Asumarea 

responsabilității pentru 

respectarea legislației 
în vigoare, referitoare 

la funcționalitatea 
casei de marcat  

 8.3.3. Colaborarea cu 

membrii echipei de 
lucru, în scopul 

îndeplinirii sarcinilor de 
la locul de muncii. 

 

 
4.3. Rezultate ale învățării – STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN 

COMERȚ, clasa a XI-a, comerciant vânzător  

 

Nr. 
crt. 

URÎ 7. VÂNZAREA 
MĂRFURILOR 

Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 
ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 7.1.1. 
7.1.2. 
7.1.3. 
7.1.4. 
7.1.5. 
7.1.6. 

7.2.1. 
7.2.2. 
7.2.3. 
7.2.4. 
7.2.5. 
7.2.6. 
7.2.7. 
7.2.8. 
7.2.9. 
7.2.10. 
7.2.11. 
7.2.12. 
7.2.13. 
7.2.14. 

7.3.1. 
7.3.2. 
7.3.3. 
7.3.4. 
7.3.5. 
7.3.6. 
7.3.7. 
7.3.8. 
7.3.9. 
7.3.10. 
7.3.11. 

 

Caracterizarea formelor de vânzare  

Cunoașterea clientului:  

 •   Tipologia clienților;  
 •   Tehnici de abordare a 

clientului la locul de vânzare. 
 Tehnici de vânzare:  

 •   Vânzarea în cadrul spațiilor 

comerciale;  
 •   Vânzarea la distantă;  

 •   Vânzarea directă. 
Procesul de vânzare 

Operații conexe la sfârșitul 

programului de lucru. 
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Nr. 
crt. 

URÎ 8. APLICAREA 
TEHNICILOR 

COMERCIALE LA 
NIVELUL UNITĂŢII 

COMERCIALE 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 8.1.1. 8.2.1. 8.3.1. Echipament de prezentare şi 

vânzare 

• Mobilierul comercial 

• Utilaje şi materiale de 
prezentare şi desfacere a mărfurilor 

• Mobilier şi utilaje comerciale 

utilizate în depozit 

2. 8.1.2. 8.2.2. 8.3.2. Casa de marcat 
Comenzi de utilizare a casei de marcat  

Eliberarea de rapoarte 

3. 8.1.3. 
 

8.2.3. 
 

8.3.3. 
 

Pregătirea mărfurilor în vederea 
vânzării 

 Operaţii comune premergătoare 
vânzării mărfurilor 

 Operaţii specifice  grupelor de mărfuri 

4. 8.1.4. 
8.1.5. 

8.2.4. 
8.2.5. 

8.3.4. Etalarea mărfurilor 

• Elaborarea planului de aranjare 
sortimentală  

• Etalarea mărfurilor în vitrine 

• Etalarea mărfurilor în interiorul 

magazinului  

• Limitarea riscului comercial 

• Actualizarea sorimentului de 
mărfuri în sala de vânzare 

• Asimilarea sortimentelor noi 

• Controlul sortimentului de 

mărfuri 

• Identificarea „golurilor” în 

sortiment 

5. 8.1.6.   Baza de date şi stocare 

informaţiilor 

• Culegerea, stocarea şi 
prelucrarea datelor 
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Nr. 
crt. 

URÎ 9. ADMINISTRAREA 
MĂRFURILOR 

Rezultate ale învățării 
(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 9.1.1. 
9.1.2. 
9.1.3. 
9.1.4. 

9.2.1. 
9.2.2. 
9.2.3. 
9.2.4. 
9.2.5. 
9.2.6. 

9.3.1 
9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.4. 

Recepţia şi sortarea mărfurilor 

• Operații specifice recepției 

mărfurilor 

• Verificarea documentelor ce 
însoțesc lotul de marfă 

• Concordanța scriptică și faptică 

între informațiile din documente și 

mărfurile primite efectiv. 

• Verificarea cantitativă și 
calitativă a lotului de mărfuri 

2. 9.1.5. 
9.1.6. 
9.1.7. 
9.1.8. 

9.2.7. 
9.2.8. 
9.2.9. 
9.2.10 

9.2.11. 
9.2.12. 
9.2.13. 
9.2.14. 

9.3.5. 
9.3.6. 
9.3.7. 
9.3.8. 

 

Păstrarea şi depozitarea mărfurilor 
Factorii ce influenţează calitatea 

mărfurilor în depozit 

• Factori interni: structura, 

compoziţia chimică a produselor, 
proprietăţi chimice, fizice; 

• Factori externi: mecanici, 

fizico- chimici, biologici; 

• Alţi factori: regimul de păstrare 
al mărfurilor 

Norme de depozitare şi păstrare a 

mărfurilor  
Operaţii de întreţinere 

3. 9.1.10. 
9.1.11. 
9.1.12. 

9.2.15. 
9.2.16. 
9.2.17. 
9.2.18. 

9.2.9. Stocurile de mărfuri 
Clasificarea stocurilor 

• Stoc curent 

• Stoc de siguranţă 

• Stoc sezonier 
Metode de calcul a stocurilor 

Viteza de rotaţie a stocurilor: 
calcul, analiză pe categorii de 

unităţi comerciale 
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URÎ 7. VÂNZAREA MĂRFURILOR 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

7.1.1. Caracterizarea 

formelor de vânzare: 
clasice și moderne.    

 7.1.2. Prezentarea 
tipologiei clienților. 

 7.1.3. Prezentarea 
tehnicilor de abordare a 

clientului la locul de 

vânzare.  
 7.1.4. Cunoașterea 

tehnicilor de vânzare. 

7.2.1. Aplicarea 

formelor de vânzare la 
nivelul unitătii 

comerciale  
 7.2.2. Abordarea 

noilor clienți în funcție 
de tipologia 

comportamentală.  

 7.2.3. Determinarea 
tehnicilor de abordare 

a clientului la locul de 
vânzare.  

 7.2.4. Informarea 

clienților cu privire la 
noile oferte de produse 

servicii/reduceri ale 
firmei.  

 7.2.5. Utilizarea 
corectă a vocabularului 

comun și a celui de 

specialitate.  
 7.2.6. Prezentarea 

noilor produse 
complementare și a 

noilor promoții 

clienților existenți.  
 7.2.7. Confirmarea 

sub aspect cantitativ, a 
comenzilor clienților.  

 7.2.8. Completarea 

documentelor specifice 
livrării produselor 

vândute, conform 
prevederilor legale în 

vigoare.  
 7.2.9. Ambalarea 

produselor vândute în 

conformitate cu 
normele interne.  

7.3.1. Asumarea 

sarcinilor ce îi revin 
în aplicarea 

formelor de vânzare 
la nivelul unitătii 

comerciale.  
 7.3.2. Abordarea 

noilor client cu 

amabilitate , 
respectând legislația 

și normele interne 
ale unitătii 

comerciale.  

 7.3.3. Asumarea 
inițiativei în 

rezolvarea unor 
probleme.  

 7.3.4. Manifestarea 
profesionalismului 

în informarea 

clienților.  
 7.3.5. Implicarea 

activă în 
prezentarea noilor 

produse 

complementare și a 
noilor promoții.  

 7.3.6. Manifestarea 
responsabilitătii în 

încheierea actului 

de vânzare  
 7.3.7. Manifestarea 

rigurozitătii în 
completarea corectă 

a bonului de casă.  
 7.3.8. Asumarea 

responsabilitătii în 

ambalarea corectă a 
tipurilor de produse.  
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URÎ 7. VÂNZAREA MĂRFURILOR 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

 7.2.10. Eliberarea 
către client a mirfurilor 

cumpărate.  

 7.2.11. Întocmirea cu 
atenție a borderoului 

bonurilor eliberate 
folosind modelul-cadru 

eleborat de autorităti, 
cu respectarea 

normelor interne și a 

legislației specific.  
 7.2.12. Atașarea 

bonurilor la borderou 
cu atenție, în ordine 

cronologică, conform 

comenzilor primate de 
la clienți respectând 

normele interne 
existențe.  

 7.2.13. Predarea 
borderoului și bonurilor 

către contabilitate, cu 

respectarea întocmai a 
circuitului intern al 

documentelor, existent 
la nivel de unitate.  

 7.2.14. Colaborarea 

cu membrii echipei de 
lucru, în scopul 

îndeplinirii sarcinilor de 
la locul de muncă. 

 7.3.9. Implicarea 
activă în livrarea 

produselor  pentru 

finalizarea vanzării.  
 7.3.10. 

Manifestarea 
rigurozitătii în 

întocmirea 
borderoului de 

bonuri eliberate. 

 7.3.11. Asumarea 
în cadrul echipei de 

la locul de muncă a 
responsabilitătii 

pentru sarcină de 

lucru primită. 

 

 

URÎ 8. APLICAREA TEHNICILOR COMERCIALE LA NIVELUL 

UNITĂŢII COMERCIALE 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

8.1.1. Descrierea 

tipurilor de mobilier și 

a echipamentelor 

8.2.1. Pregătirea 

mobilierului și a 

echipamentului 

8.3.1. Asumarea 

responsabilitătii în 

îndeplinirea sarcinilor 
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URÎ 8. APLICAREA TEHNICILOR COMERCIALE LA NIVELUL 

UNITĂŢII COMERCIALE 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

specifice. commercial în spațiile 

de lucru. 

trasate de 

responsabilul direct, în 

legătură cu pregătirea 
mobilierului și a 

echipamentului 
comercial din spațiile 

aferente. 

8.1.2. Prezentarea 
modului de funcționare 

și utilizare a casei de 
marcat. 

  
8.2.2. Efectuarea 

operațiilor legate de 
funcționalitatea casei 

de marcat, prin 

raționamente 
matematice simple. 

  

8.3.2. Asumarea 
responsabilității 

pentru respectarea 
legislației în vigoare, 

referitoare la 

funcționalitatea casei 
de marcat. 

8.1.3. Descrierea 
operațiilor de pregătire 

a mărfurilor în vederea 
vânzării. 

8.2.3. Pregătirea 
mărfurilor în vederea 

vanzării către clienți. 
   

 

8.3.3. Colaborarea cu 
membrii echipei de 

lucru în scopul 
îndeplinirii sarcinilor 

de la locul de muncă. 

8.1.4. Prezentarea 
regulilor de aranjare și 

expunere a mărfurilor 
în sala de vânzare.  

 8.1.5. Descrierea 

modalitătilor de 
actualizare a 

sortimentului de 
mărfuri în sală de 

vânzare.  

8.2.4. Expunerea 
mărfurilor în sală de 

vânzare cu respectarea 
regulilor de aranjare și 

etalare în vigoare. 

  
8.2.5. Actualizarea 

sortimentului de 
mărfuri comercializate 

în sală de vânzare, 

clasic și cu ajutorul 
bazelor de date. 

8.3.4. Dezvoltarea 
unui comportament 

bazat pe utilizarea 
tehnologiei 

informatice la locul de 

muncă. 

8.1.6. Recunoașterea 
regulilor de creare a 

unei baze de date și 

stocare a informațiilor. 
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URÎ 9. ADMINISTRAREA MĂRFURILOR 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

9.1.1. Precizarea 
operațiilor specifice 

recepției mărfurilor.  

 9.1.2. Enumerarea 
documentelor specifice 

recepției mărfurilor.  
 9.1.3. Precizarea 

neconformitătilor 
apărute în urmă 

recepției.  

 9.1.4. Descrierea 
neconformitătilor ce 

pot să apară în urmă 
recepției. 

9.2.1. Verificarea 
documentelor ce 

însoțesc lotul de 

marfă.  
 9.2.2. Pregătirea 

mărfurilor pentru 
verificarea cantitativă 

și calitativă.  
 9.2.3. Verificarea 

cantitativă a 

mărfurilor.  
 9.2.4. Verificarea 

calitativă a mărfurilor.  
 9.2.5. Compararea 

situației faptice cu 

documentele ce 
însoțesc mărfurile.  

 9.2.6. Anunțarea 
eventualelor 

neconformităti apărute 
în urmă recepției. 

9.3.1. Asumarea 
responsabilitătii 

efectuării operațiilor 

specifice recepției 
mărfurilor.  

9.3.2. Manifestarea 
atenției și rigurozitătii 

în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de 

responsabilul direct.  

9.3.3. Implicarea 
activă în realizarea 

recepției mărfurilor.  
9.3.4. Respectarea 

normelor de transport 

și manipulare a 
mărfurilor. 

9.1.5. Enumerarea 

normelor de transport 
și manipulare a 

mărfurilor.  

 9.1.6. Descrierea 
regulilor de formare a 

loturilor de marfă.  
 9.1.7. Descrierea 

condițiilor de păstrare 
și depozitare a 

mărfurilor în funcție de 

natură lor.  
 9.1.8. Precizarea 

operațiilor de 
întreținere a mărfurilor. 

9.2.7. Efectuarea 

manipulării mărfurilor.  
 9.2.8. Formarea 

loturilor de marfă.  

 9.2.9. Incărcarea 
loturilor de marfă în 

mijlocul de transport.  
 9.2. l0. Descărcarea 

loturilor de marfă din 
mijlocul de transport.  

 9.2.11. Verificarea 

condițiilor de 
depozitare.  

 9.2.12. Pregătirea 
mărfurilor pentru 

păstrare.  

 9.2.13. Efectuarea 
operațiilor de 

depozitare a mărfurilor 
cu ajutorul utilajelor 

9.3.5. Asumarea 

responsabilității în 
efectuarea operațiilor 

specifice manipulării 

mărfurilor și formării 
loturilor de mărfuri 

9.3.6. Manifestarea 
respectului pentru 

securitatea și 
durabilitatea 

operațiilor executate. 

9.3.7. Respectarea 
condițiilor de 

depozitare și păstrare 
a mărfurilor în funcție 

de natura lor 

9.3.8. Manifestarea 
respectului pentru 

siguranța și 
durabilitatea 
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URÎ 9. ADMINISTRAREA MĂRFURILOR 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

specifice.  
 9.2.14. Efectuarea 

operațiilor de 

întreținere a mărfurilor 
cu ajutorul utilajelor 

specifice. 

operațiilor de 
întreținere a mărfurilor 

 

9.1.10. Descrierea 

indicatorilor specifici 

stocului de marfă.  
 9.1.11. Precizarea 

situațiilor specifice 
stocului de marfă.  

 9.1.12. Modalităti de 

acțiune pentru 
siguranță mărfurilor în 

magazin. 

9.2.15. Căutarea, 

colectarea și 

prelucrarea de 
informații cu privire la 

stocul de marfă 
existent.  

 9.2.16. Determinarea 

stocului de marfă cu 
ajutorul instrumentelor 

specific  
 9.2.17. Raportarea 

situațiilor specifice.  
 9.2.18. Respectarea 

procedurilor cu privire 

la siguranță mărfurilor 
în magazin. 

  

9.3.9. Asumarea 

responsabilității în 

evaluarea corectă, sub 
îndrumare, a situației 

stocului de marfă. 
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5. Stagii de pregătire practică pentru calificarea profesională 

Tehnician în activități de comerț 
 

 
 

 
 

 
 

TE PREGĂTEȘTI SĂ DEVII  

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE COMERȚ? 
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5.1. Rezultate ale învățării – Stagiu de pregătire practică 

ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI COMERCIALE, clasa a IX-a, Tehnician 
în activități de comerț – Curriculum în dezvoltare locală 

 

 

 

Nr. 

crt. 

URÎ 4 ORGANIZAREA 
ACTIVITĂŢII UNITĂŢII 

ECONOMICE  
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare  

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 

 
 

4.1.4. 4.2.5. 
4.2.6.  
4.2.7. 

4.3.3. 
4.3.4. 

Organizarea structurală: 

• Conceptul de structură a 

întreprinderii; 

• Tipuri de structuri 
organizatorice; 

• Elemente de bază (postul, fişa 

de post, funcţia,  ponderea,  ierarhică,  
compartimentul,  (nivelurile  ierarhice, 

relaţiile organizatorice). 

2. 
 

4.1.5. 
4.1.6. 

4.2.8. 
4.2.9. 

4.3.5. 
 

 Spațiile la nivelul unității 
economice: 

• Spatiile la nivel de depozit: 

- spațiul privind recepția mărfurilor, a 

materiilor prime spațiul privind 
depozitarea, păstrarea, condiționarea 

ambalajelor și a stocului de marfă. 

• Spațiul de contact cu clienții: 
raioane, culoare de circulație, spații de 

prezentare, spații de așteptare 

• Fluxurile de circulație într-o 
unitate economică: 

informațiilor, mărfurilor, personalului, 

clienților. 
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Nr. 
crt. 

URÎ 5 ASIGURAREA 
CALITĂŢII PRODUSELOR 

ŞI SERVICIILOR 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare  

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 

 
 

5.1.3. 
5.1.5. 
5.1.7. 

5.2.3. 
5.2.5. 

5.3.2. Clasificarea produselor și 

serviciilor 

• Sortimentul de produse 

• Clasificarea mărfurilor 

• Clasificarea serviciilor 
Caracteristicile calității produselor 

şi serviciilor 

• Caracteristicile de calitate ale 

produselor 
• Caracteristicile calității 

serviciilor 

Determinarea calității produselor 
și serviciilor 

2. 

 

5.1.7. 
5.1.9. 
5.1.10. 

5.2.8. 
5.2.9. 
5.2.10 

5.3.4. 
 

Marcarea mărfurilor 

• Elemente de definire a mărcilor 

• Clasificarea mărcilor. Tipuri de 

mărci 

• Codificarea mărfurilor 

3. 5.1.13. 
5.1.4. 

5.2.10 
5.2.11 

5.3.5. Ambalarea mărfurilor 

• Tipuri de materiale utilizate 

pentru ambalaje 

• Metode de ambalare a 
mărfurilor 
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Nr. 
crt. 

URÎ 2 APLICAREA 
CONCEPTELOR DE BAZĂ 

ALE CONTABILITĂŢII 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare  

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 

 

2.1.4. 
 

2.2.7. 
2.2.8. 

2.3.5. 
 

Echipamente, softuri şi documente 

• Echipamente specifice şi 

programe informatice 

• utilizate în activitatea financiară 
şi contabilă 

• Aparate de marcat electronice 

fiscale 

• Documentele de evidenţă 

contabilă: 
- noţiunea şi importanţa 

documentelor 
- structura documentelor 

- modelul, forma şi formatul 
documentelor 

- clasificarea documentelor 

- întocmirea, verificarea şi 
corectarea documentelor 

- circuitul, păstrarea, şi arhivarea 
documentelor 

- completarea documentelor 

pentru principalele tranzacţii economice 

 

 

URÎ 4 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII UNITĂŢII ECONOMICE  

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

4.1.4. Prezentarea 
componentelor 

structurii 
organizatorice 

4.2.5. Stabilirea poziției 
proprii într-o structură 

organizatorică dată 
4.2.6. Identificarea 

elementelor de bază a 

structurii 
organizatorice: post, 

funcție, pondere 
ierarhică, 

compartiment, nivel 

4.3.3. Asumarea 
poziției proprii în cadrul 

unei structuri 
organizatorice 

4.3.4. Asumarea 

responsabilității pentru 
sarcina de lucru primită 

în concordanță cu fișa 
postului 
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URÎ 4 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII UNITĂŢII ECONOMICE  

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

ierarhic, relații 

organizatorice 

4.2.7. Diferențierea 
fișelor de post pe 

domenii de activitate 

4.1.5. Descrierea 
spațiilor la nivelul 

unității economice 
4.1.6. Prezentarea 

fluxurilor de circulație 
într-o unitate 

economică 

4.2.8. Identificarea 
spațiilor la nivel de 

unitate economică 
4.2.9. Diferențierea 

fluxurilor de circulație 
într-o unitate 

economică 

 

4.3.5. Implicarea activă 
în monitorizarea 

fluxurilor în cadrul unei 
unități economice 

 

 

  

URÎ 5 ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  

(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

5.1.3. Clasificarea 
produselor și 

serviciilor 
5.1.5. Descrierea 

caracteristicilor de 

calitate ale produselor 
și serviciilor 

5.2.3. Diferențierea 
produselor și serviciilor 

după criteria date. 
5.2.5. Diferențierea 

caracteristicilor de 

calitate ale produselor 
și serviciilor 

5.3.2. Colaborarea cu 
membrii echipei de 

lucru în scopul 
îndeplinirii sarcinilor de 

la locul de muncă 

5.1.7. Prezentarea 

elementelor de 
definire a mărcilor 

5.1.9. Clasificarea 
mărcilor 

5.1.10. Prezentarea 

elementelor de 
codificare a 

produselor 

5.2.8. Identificarea 

semnelor folosite ca 
mărci 

5.2.9. Diferențierea 
mărfurilor în funcție de 

criterii date 

5.2.10. Identificarea 
elementelor de 

codificare a produselor 

5.3.4. Asumarea 

responsabilităților 
pentru verificarea 

elementelor de marcare 
și codificare a 

mărfurilor, conform 

legislației în vigoare 

5.1.13.Prezentarea 

tipurilor de materiale 

utilizate pentru 
ambalaje 

5.1.4.Prezentarea 

5.2.10. Identificarea 

tipurilor de ambalaje în 

funcție de grupele de 
mărfuri 

5.2.11. Verificarea 

5.3.5. Asumarea 

responsabilității în 

respectarea calității 
mărfurilorîn raport cu 

ambalarea acestora 
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URÎ 5 ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

metodelor de 

ambalare a mărfurilor 

respectării condițiilor 

de ambalare a 

mărfurilor, la nivel de 
agent economic 

 

 

  

URÎ 2 APLICAREA CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE CONTABILITĂŢII 

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

2.1.4. Prezentarea 

echipamentelor și 

documentelor de 
evidență contabilă 

2.2.7. Identificarea 

diferitelor tipuri de 

echipamente și 
documente specifice 

activității contabile, 
2.2.8. Selectarea 

colectarea și 

prelucrarea 
informațiilor din 

documente 

2.3.5. Asumarea 

responsabilității în 

utilizarea 
echipamentelor fiscale 

și documentelor de 
evidență contabilă 
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5.2. Rezultate ale învățării – Stagiu de pregătire practică 
INTEGRARE PROFESIONALĂ, clasa a X-a, Tehnician în activități de 

comerț - Curriculum în dezvoltare locală 

 

 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 1 ETICĂ ȘI 
COMUNICARE 

PROFESIONALĂ 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare  

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoști
nțe 

Abilități Atitudini 

1. 

 
 

1.1.4. 1.2.4. 

1.2.5. 
1.2.7. 

1.3.2. 

1.3.3. 
1.3.4. 

Forme de comunicare 

• Comunicarea verbală 

• Comunicarea nonverbală 

• Stabilirea  formelor  de  

comunicare  indicate  în  diferite 
contexte 

2. 1.1.14 

1.1.15 
1.2.23 
1.2.24 

1.2.25 

1.3.14. 
1.3.15. 

1.3.16. 

1.3.17. 

Etica profesională 

• Relaţiile interumane – climatul 
optim de muncă 

• Condiţii care facilitează 

activitatea umană: structura 

personalităţii, tipuri de temperament, 
psihologia grupurilor 

• Imaginea personală 

• Deontologia profesională 

• Principii de etică profesională 

• Norme etice la locul de muncă, 

norme de comportament 

• Disciplina în muncă şi secretul 
de serviciu 
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Nr. 
crt. 

URÎ 3 UTILIZAREA 
METODELOR, 

PROCEDEELOR ŞI 
PRINCIPIILOR 

CONTABILITĂŢII 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare  

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

3. 3.1.3. 
 

3.2.4. 
3.2.5. 

3.3.3. Preţurile mărfurilor: definiţie, 

caracteristici,  clasificare: 

• Preţurile en gros; 

• Preţurile en detail; 

• Reducerile de preţ. 
Documentele specifice operaţiilor 

economice cu mărfuri: 

• Notă de recepţie; 

• Factura fiscală; 

• Chitanţă; 

• Raport de gestiune zilnic; 

• Borderou de vânzare; 

• Aviz de însoţire a mărfii; 

• Registrul de casă; 

• Bon de predare primire transfer 

restituire; 
• Proces verbal de recepţie; 

• Fişa de magazine. 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 6 PROTECȚIA
 CONSUMATORUL
UI, ANGAJATULUI ȘI A 

MEDIULUI 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare 

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 

 
 

6.1.4. 

6.1.5. 
6.1.6. 

6.2.4. 

 

6.3.2. 

 

Etichetarea și ambalarea ecologică 

• Sisteme de marcare ecologică a 

produselor 

• Norme de etichetare ecologică 
pe tipuri de produse 

• Ambalarea mărfurilor în relație 

cu protecția consumatorilor 

• Impactul ambalajelor 



   

37 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 6 PROTECȚIA
 CONSUMATORUL
UI, ANGAJATULUI ȘI A 

MEDIULUI 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare 

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

ambalajelor asupra mediului 
înconjurător 

2. 6.1.10. 

 
6.2.8. 

 

6.3.4. Protecția salariatului 

• Drepturile salariatului în raport 

cu legislația muncii și PSI 

 6.1.11 

6.1.12. 

6.2.10 6.3.5. 

6.3.6. 

Protecția mediului 

• Obligațiile agenților economici 

în raport cu protecția mediului 

• Norme   de   prevenire   și   

conservare   a mediului, la locul de 
muncă 

• Sancțiuni aplicate în caz de 

nerespectare a legislației privind 
protecția mediului   

 

 

URÎ 1 ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ 

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1.1.4. Caracterizarea 

formelor de 

comunicare: verbală, 
nonverbală, scrisă. 

1.2.4. Aplicarea 

diferitelor forme de 

comunicare în diferite 
contexte. 

1.2.5. Monitorizarea și 
adaptarea propriei 

comunicări la cerințele 

situaționale. 
1.2.7. Realizarea 

comunicării in contexte 
diferite. 

1.3.2. Adaptarea unui 

ton discret și politicos 

conștientizând impactul 
vorbirii asupra altora. 

1.3.3. Conștientizarea 
nevoii de a ințelege și 

utilize limbajul intr-un 

mod responsabil și 
pozitiv social. 

1.3.4. Manifestarea 
capacității de 

concentrare  intr-o 

situație de comunicare 
dată. 
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URÎ 1 ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ 

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1.1.14. Precizarea 

principiilor de etică 

profesională 

1.2.23. Aplicarea 

principiilor de etică  

profesională la locul de 
muncă. 

1.2.24. Aplicarea 
normelor etice la locul 

de muncă. 

1.2.25. Participarea la 
viața comunității și la 

activitățile in comun 
ale grupului de lucru. 

1.3.14. Asumarea de 

responsabilități și 

incadrarea in normele 
etice la locul de muncă. 

1.3.15. Manifestarea 
disciplinei in muncă și 

păstrarea secretului de 

serviciu. 
1.3.16. Respectarea 

principiilor etice de 
comportament 

inrelețiile de muncă. 
1.3.17. Manifestarea 

unei atitudini proactive 

in viața socială, 
personal, ca și în timpul 

orelor de lucru. 

 

 

  

URÎ 3 UTILIZAREA METODELOR, PROCEDEELOR ŞI 

PRINCIPIILOR CONTABILITĂŢII 
Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  

(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

3.1.3. Prezentarea 

caracteristicilor 
prețurilor, tarifelor și 

reducerilor de preț, a 
documentelor specific 

operațiilor economice. 

3.2.4. Calcularea 

prețurilor și tarifelor 
precum și a reducerilor 

de preț oferite 
clienților. 

3.2.5. Aplicarea 

principiilor matematice 
de bază in calculație și 

evaluare. 

3.3.3. Asumarea 

responsabilității in 
calcularea corectă a 

prețurilor , tarifelor, 
precum și a reducerilor 

de preț oferite 

clienților. 
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URÎ 6 PROTECȚIA CONSUMATORULUI, ANGAJATULUI ȘI A 

MEDIULUI 
Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare 

(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

6.1.4. Prezentarea 

sistemelor de marcare 
ecologică a 

produselor in raport 
cu normele de 

protecție a 

consumatorilor. 
6.1.5. Precizarea 

normelor de 
etichetare a 

mărfurilor pe tipuri de 
produse in raport cu 

normele de protecție 

a consumatorilor   
6.1.6. Prezentarea 

aspectelor ambalării 
mărfurilor in raport cu  

normele de protecție 

a consumatorilor   
6.1.7. Descrierea 

impactului 
ambalajelor asupra 

mediului inconjurator. 

6.2.4. Identificarea 

normelor privind 
marcarea, etichetarea 

și ambalarea 
produselor alimentare 

și nealimentare in 

raport cu normele de 
protecție a 

consumatorilor. 

6.3.2. Asumarea 

responsabilității in 
aplicarea normelor 

privind marcarea, 
etichetarea și 

ambalarea mărfurilor. 

6.1.10. Precizarea 
drepturilor salariatului 

in raport cu profesia 
de comerciant, 

legislația muncii in 

vigoare și normele 
P.S.I. 

6.2.8. Identificarea 
drepturilor 

salariatuluiin raport cu 
legislația muncii și 

normele P.S.I. 

6.3.4. Respectarea 
legislației muncii in 

raport cu profesia de 
comerciant și normele 

P.S.I. 

6.1.11. Precizarea 
obligațiilor agenților 

economiciprivind 

protecția mediului. 
6.1.12. Descrierea 

riscurilor neaplicării 
legislației in vigoare 

privid protecția 

mediului. 

6.2.10. Aplicarea 
normelor de prevenire 

și conservare a 

mediului la locul de 
muncă. 

6.3.5. Respectarea 
legislației muncii in 

raport cu drepturile 

fundamentale ale 
omului. 

6.3.6. Asumarea 
responsabilității in 

aplicarea normelor de 

protecție a mediului la 
locul de muncă. 
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5.3. Rezultate ale învățării – STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 

PRIVIND TEHNOLOGIA COMERCIALĂ, clasa a XI-a, Tehnician în 
activități de comerț 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 13: GESTIONAREA 
UNITĂȚII COMERCIALE  
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 
ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 

 
 

13.1.2. 
13.1.3. 

13.2.3. 
13.2.4. 

13.3.1. 
 

Activități practice privind 

sortimentul de mărfuri și 
atributele punctului de vânzare 

• stabilește sortimentul de 

mărfuri existent la punctul de vânzare; 

• identifică atributele punctului 
de vânzare. 

2. 

 
 

 

13.1.6. 
13.1.7. 

 
 

13.2.7. 
13.2.8. 

 

13.3.2. 
 
 

Activități practice de organizare a 

suprafeței de vânzare 

• determină fluxurile de 
circulație existente la punctele de 

vânzare; 

• participă la alocarea grupelor 
de mărfuri pe suprafața de vânzare; 

• participă la etalarea mărfurilor 

pe mobilierul comercial. 

3. 13.1.15. 13.2.14 13.3.6. Activități practice de rezolvare a 
reclamațiilor clienților 

4 13.1.20. 
 
 
 
 

13.2.20 
13.2.21 
13.2.22 
13.2.23 

 

13.3.10 
13.3.11 
13.3.12 

 

Activități practice de realizarea 

unui sondaj de opinie cu privire la 
satisfacția clienților 

• stabilește obiectivele; 

• elaborează sondajul; 

• aplică sondajul; 

• analizează și comunică 

rezultatele. 

5. 13.1.22. 

13.1.23. 

13.2.27 13.3.14 Activități practice de păstrare și 
manipulare a mărfurilor din 

depozit 

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE COMERȚ? 
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URÎ 13: GESTIONAREA UNITĂȚII COMERCIALE 

Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

13.1.2. Enumerarea 

caracteristicilor 

asortimentului de 
mărfuri. 

13.1.3. Precizarea 
atributelor unui punct 

de vânzare. 

13.2.3. Previzionarea 

vânzărilor. 

13.2.4. Consilierea în 
vederea stabilirii 

sortimentului de 
mărfuri. 

13.3.1. Asumarea 

responsabilității în 

proiectarea 
independentă a unui 

punct de vânzare în 
conformitate cu 

atributele dorite. 

13.1.6. Descrierea 
fluxurilor de circulație 

în unitatea 
comercială. 

13.1.7. Precizarea 

modului de alocare a 
suprafeței de vânzare 

pe grupe de mărfuri.  

13.2.7. Analizarea 
particularităților 

tehnologice ale 
unităților comerciale. 

13.2.8. Elaborarea 

fluxurilor de ciculație în 
unitatea comercială. 

13.3.2. Asumarea 
responsabilității în 

proiectarea 
independentă a unei 

suprafețe de vânzare în 

conformitate cu 
caracteristicile acesteia 

și grupele de mărfuri 
comercializate. 

13.1.15. Precizarea 

modalităților de 
soluionare a cerințelor 

clienților. 

13.2.14. Evaluarea 

obiectivelor unității 
comerciale în privința 

relațiilor cu clienții. 

13.3.6. Adoptarea unui 

ton discret și politicos 
conștientizând impactul 

vorbirii asupra altora. 

13.1.20 Precizarea 

regulilor de elaborare 

a unui sondaj de 
opinie cu privire la 

satisfacția clienților. 
 

 

 

13.2.20. Distribuirea 

sarcinilor în cadrul 

centrului de relații cu 
clienții. 

13.2.21. Stabilirea 
obiectivelor unui 

sondaj de opinie cu 

privire la satisfacția 
clienților.  

13.2.22. Construirea 
unui sondaj de opinie 

cu privire la satisfacția 

clienților. 
13.2.23. Analizarea 

rezutatelor sondajelor 
de opinie cu privire la 

satisfacția clienților în 
urma colectării și 

prelucrării de informații 

cu ajutorul 

13.3.10. Manifestarea 

responsabilității în 

aplicarea unui sondaj 
de opinie. 

13.3.11. Manifestarea 
unei atitudini deschise 

și de respect pentru 

diversitatea expresiilor 
culturale. 

13.3.12. Manifestarea 
capacității de a analiza 

rezultatele unui sondaj 

de opinie. 
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URÎ 13: GESTIONAREA UNITĂȚII COMERCIALE 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

instrumentelor 
specifice. 

13.1.22. Enumerarea 

echipamentelor dintr-

un depozit. 
13.1.23. Descrierea 

soluțiilor de 
depozitare. 

13.2.27. Controlul 

utilizării 

echipamentelor din 
depozit. 

13.3.14. Asumarea 

responsabilității în 

proiectarea 
independentă a 

suprafeței depozitului și 
a activității acestuia 

conform caracteristicilor 

mărfurilor 
comercializate. 

 
5.4. Rezultate ale învățării – STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 

PRIVIND OFERTA DE MĂRFURI, clasa a XII-a, Tehnician în 
activități de comerț 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 14: 
ADMINISTRAREA 

OFERTEI DE MĂRFURI 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 
 

 

14.1.2 
14.1.3 
14.1.4 

14.2.2 
14.2.3 

 

14.3.1. 
 

Activități practice aferente 
mărfurilor alimentare  

• Analiza sortimentului de 

mărfuri alimentare;  

• Descrierea sortimentului de 
mărfuri alimentare complementare; 

• Asocierea diferitelor categorii 

de mărfuri alimentare/ complementare/ 

înrudite în procesul comercializării / 
etalării/depozitării. 

Activități practice aferente 
mărfurilor nealimentare 

• Analiza sortimentului de 

mărfuri nealimentare; 

• Descrierea sortimentului de 
mărfuri nealimentare complementare; 

• Asocierea diferitelor categorii 

de mărfuri nealimentare/ 
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Nr. 
crt. 

URÎ 14: 
ADMINISTRAREA 

OFERTEI DE MĂRFURI 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

complementare/ înrudite în procesul 

comercializării / etalării/depozitării. 

2. 
 

 
 

14.1.5 
14.1.6. 
14.1.7. 

 

14.2.4. 
14.2.5. 
14.2.6. 

14.3.2. 
 

Activități practice de calculare a 
valorii alimentare si nutritive a 

mărfurilor alimentare 

• Determinarea valorii 
alimentare; 

• Determinarea valorii nutritive a 

mărfurilor alimentare. 

Activități practice de verificare a 
caracteristicilor de calitate a 

mărfurilor  

• Verificarea caracteristicilor de 
calitate ale pricipalelor grupe de 

mărfuri alimentare; 

• Verificarea caracteristicilor de 

calitate ale pricipalelor grupe de 
mărfuri nealimentare; 

• Identificarea cauzelor 

defectelor mărfurilor alimentare 
/nealimentare și identificarea cauzelor 

acestora. 

3. 14.1.8. 
14.1.9. 

14.2.7. 
14.2.8. 
14.2.9. 
14.2.10 

 

14.3.3. Activități practice aferente 
condițiilor de transport / 

depozitare/ manipulare asupra 
calității mărfurilor 

• măsuri de prevenire a 

modificărilor ce pot apărea pe perioada 

transportului; 

• măsuri de prevenire a 
modificărilor ce pot apărea pe perioada 

depozitării; 

• măsuri de prevenire a 
modificărilor ce pot apărea pe perioada 

manipulării; 

• operații de remediere a 
modificărilor apărute. 
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Nr. 
crt. 

URÎ 14: 
ADMINISTRAREA 

OFERTEI DE MĂRFURI 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

4 14.1.11. 
14.1.12 

 

14.2.11. 
14.2.12. 
14.2.13. 

14.3.4. Activitati practice aferente 

stocurilor de mărfuri   

• metode de calcul a vitezei de 
rotație a stocurilor;  

• corelarea și analiza vitezei de 

rotație a stocurilor cu categoria unității 
comerciale. 

5. 14.1.13. 
14.1.14. 
14.1.15. 

14.2.14. 
14.2.15. 
14.2.16 
14.2.17 
14.2.18 

14.3.5. Activitati practice de inventariere 

a stocurilor de mărfuri  

• organizarea inventarieirii;  

• determinarea stocurilor; 

• evaluarea situației inventarierii. 

 

 

URÎ 14: ADMINISTRAREA OFERTEI DE MĂRFURI 

Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

14.1.2. Descrierea 

sortimentului de 
mărfuri alimentare/ 

nealimentare 

14.1.3. Descrierea 
mărfurilor 

complementare 
14.1.4. Enumerarea 

grupelor de mărfuri 
înrudite 

14.2.2. Analizarea 

sortimentelor de 
mărfuri 

14.2.3. Asocierea 

mărfurilor 
complementare și a 

grupelor înrudite în 
procesul comercializării 

/etalării/deșpozitării 
 

14.3.1. Argumentarea 

independent a 
modalităților de 

asociere a grupelor 

înrudite și A celor 
complemnentare în 

procesul 
comercializării 

 

14.1.5. Descrierea șli 

valorii nutritive 
14.1.6. Precizarea 

caracteristicilor de 

calitate a mărfurilor 
alimentare/ 

nealimentare 
14.1.7. Descrierea 

defectelor și cauzelor 

acestora 

14.2.4. Determinarea 

valorii alimentare și a 
valorii nutritive 

14.2.5. Verificarea 

caracteristicilor de 
calitate ale mărfurilor 

alimentare/nealimentar
e 

14.2.6. Analizarea 

defectelor identificate 
și a cauzelor acestora 

14.3.2. Asumarea cu 

responsabilitate a 
operațiilor de 

verificare a 

aracteristicilor de 
calitate a mărfurilor 

alimentare/ 
nealimentare 
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URÎ 14: ADMINISTRAREA OFERTEI DE MĂRFURI 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

14.1.8. Descrierea 
modificărilor ce pot 

apărea pe perioada 

transportului/depozitări
i/ manipulării 

14.1.9. Precizarea 
modalităților de 

limitare a defectelor 
apărute pe perioada 

transportului/ 

manipulării depozitării 

14.2.7. Urmărirea datei 
expirării termenului de 

valabilitate 

14.2.8. Evaluarea 
modificărilor apărute 

pe perioada 
transportului/ 

manipulării/depozitării 
14.2.9. Stabilirea 

măsurilor de prevenire 

a modificărilor nedorite 
14.2.10. Executarea 

operațiilor de 
remediere a 

modificărilor atunci 

când este posibil 

14.3.3. Manifestarea 
independenței în 

adoptarea măsurilor 

pentru a limita 
numărul defectelor 

apărute pe perioada 
transportului/ 

manipulării/ 
depozitării 

14.1.11. Descrierea 

modalităților de calcul 
a diferitelor tipuri de 

stocuri 

14.1.12. Precizarea 
modalității de calcul a 

vitezei de rotație a 
stocurilor 

14.2.11. Calcularea 

diferitelor tipuri de 
stocuri: curent, de 

siguranță, sezonier 

utilizând tehnologia 
societății 

informaționale 
14.2.12. Calcularea 

vitezei de rotație a 
stocurilor utilizând 

tehnologia societății 

informaționale. 
14.2.13. Analizarea 

vitezei de rotație a 
stocurilor pe categorii 

de unități comerciale. 

14.3.4. Asumarea 

responsabilității în 
evaluarea 

independentă a 

stocurilor de mărfuri și 
în raportarea situațiilor 

nedorite 

14.1.13. Descrierea 
situațiilor de 

inventariere a 
stocurilor. 

14.1.14. Enunțarea 

etapelor inventarierii. 
14.1.15. Interpretarea 

situației stocurilor de 
inventariere. 

14.2.14. Organizarea 
inventarierii stocurilor 

în funcție de situația 
existent; 

14.2.15. Efectuarea 

inventarierii în 
colaborare cu echipa 

de inventariere. 
14.2.16. Determinarea 

14.3.5. Manifestarea 
responsabilității în 

respectarea cu 
rigurozitate a etapelor 

și regulilor 

inventarierii. 
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URÎ 14: ADMINISTRAREA OFERTEI DE MĂRFURI 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

stocurilor faptice. 
14.2.17. Stabilirea 

rezultatelor 

inventarierii. 
14.2.18. Evaluarea 

situației stocurilor 
rezultate în urma 

inventarierii. 
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6. Stagii de pregătire practică pentru calificarea profesională 

Tehnician în activități economice 

 

 

 

TE PREGĂTEȘTI SĂ DEVII  

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE? 
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6.1. Rezultate ale învățării – Stagiu de pregătire practică 
ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI COMERCIALE, clasa a IX-a, Tehnician 

în activități de economice - Curriculum în dezvoltare locală 

 

 
Nr. 
crt. 

 

URÎ 4 ORGANIZAREA 
ACTIVITĂŢII UNITĂŢII 

ECONOMICE  
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare  

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 
 

 

4.1.4. 4.2.5. 
4.2.6.  
4.2.7. 

4.3.3. 
4.3.4. 

Organizarea structurală: 

• Conceptul de structură a 
întreprinderii; 

• Tipuri de structuri 

organizatorice; 

• Elemente de bază (postul, fişa 
de post, funcţia,  ponderea,  ierarhică,  

compartimentul,  (nivelurile  ierarhice, 
relaţiile organizatorice). 

2. 

 

4.1.5. 
4.1.6. 

4.2.8. 
4.2.9. 

4.3.5. 
 

 Spațiile la nivelul unității 

economice: 

• Spatiile la nivel de depozit: 
- spațiul privind recepția mărfurilor, a 

materiilor prime spațiul privind 

depozitarea, păstrarea, condiționarea 
ambalajelor și a stocului de marfă. 

• Spațiul de contact cu clienții: 

raioane, culoare de circulație, spații de 
prezentare, spații de așteptare 

• Fluxurile de circulație într-o 

unitate economică: 
informațiilor, mărfurilor, personalului, 

clienților. 
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Nr. 
crt. 

URÎ 5 ASIGURAREA 
CALITĂŢII PRODUSELOR 

ŞI SERVICIILOR 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare  

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 

 
 

5.1.3. 
5.1.5. 
5.1.7. 

5.2.3. 
5.2.5. 

5.3.2. Clasificarea produselor și 

serviciilor 

• Sortimentul de produse 

• Clasificarea mărfurilor 

• Clasificarea serviciilor 
Caracteristicile calității produselor 

şi serviciilor 

• Caracteristicile de calitate ale 

produselor 
• Caracteristicile calității 

serviciilor 

Determinarea calității produselor 
și serviciilor 

2. 

 

5.1.7. 
5.1.9. 
5.1.10. 

5.2.8. 
5.2.9. 
5.2.10 

5.3.4. 
 

Marcarea mărfurilor 

• Elemente de definire a mărcilor 

• Clasificarea mărcilor. Tipuri de 

mărci 

• Codificarea mărfurilor 

3. 5.1.13. 
5.1.4. 

5.2.10 
5.2.11 

5.3.5. Ambalarea mărfurilor 

• Tipuri de materiale utilizate 

pentru ambalaje 

• Metode de ambalare a 
mărfurilor 
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Nr. 
crt. 

URÎ 2 APLICAREA 
CONCEPTELOR DE BAZĂ 

ALE CONTABILITĂŢII 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare  

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 

 

2.1.4. 
 

2.2.7. 
2.2.8. 

2.3.5. 
 

Echipamente, softuri şi documente 

• Echipamente specifice şi 

programe informatice 

• utilizate în activitatea financiară 
şi contabilă 

• Aparate de marcat electronice 

fiscale 

• Documentele de evidenţă 

contabilă: 
- noţiunea şi importanţa 

documentelor 
- structura documentelor 

- modelul, forma şi formatul 
documentelor 

- clasificarea documentelor 

- întocmirea, verificarea şi 
corectarea documentelor 

- circuitul, păstrarea, şi arhivarea 
documentelor 

- completarea documentelor 

pentru principalele tranzacţii economice 

 

 

URÎ 4 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII UNITĂŢII ECONOMICE  

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

4.1.4. Prezentarea 
componentelor 

structurii 
organizatorice 

4.2.5. Stabilirea poziției 
proprii într-o structură 

organizatorică dată 
4.2.6. Identificarea 

elementelor de bază a 

structurii 
organizatorice: post, 

funcție, pondere 
ierarhică, 

compartiment, nivel 

4.3.3. Asumarea 
poziției proprii în cadrul 

unei structuri 
organizatorice 

4.3.4. Asumarea 

responsabilității pentru 
sarcina de lucru primită 

în concordanță cu fișa 
postului 
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URÎ 4 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII UNITĂŢII ECONOMICE  

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

ierarhic, relații 

organizatorice 

4.2.7. Diferențierea 
fișelor de post pe 

domenii de activitate 

4.1.5. Descrierea 
spațiilor la nivelul 

unității economice 
4.1.6. Prezentarea 

fluxurilor de circulație 
într-o unitate 

economică 

4.2.8. Identificarea 
spațiilor la nivel de 

unitate economică 
4.2.9. Diferențierea 

fluxurilor de circulație 
într-o unitate 

economică 

4.3.5. Implicarea activă 
în monitorizarea 

fluxurilor în cadrul unei 
unități economice 

 

 
  

URÎ 5 ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 
Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  

(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

5.1.3. Clasificarea 

produselor și 
serviciilor 

5.1.5. Descrierea 
caracteristicilor de 

calitate ale produselor 

și serviciilor 

5.2.3. Diferențierea 

produselor și serviciilor 
după criteria date. 

5.2.5. Diferențierea 
caracteristicilor de 

calitate ale produselor 

și serviciilor 

5.3.2. Colaborarea cu 

membrii echipei de 
lucru în scopul 

îndeplinirii sarcinilor de 
la locul de muncă 

5.1.7. Prezentarea 

elementelor de 

definire a mărcilor 
5.1.9. Clasificarea 

mărcilor 
5.1.10. Prezentarea 

elementelor de 

codificare a 
produselor 

5.2.8. Identificarea 

semnelor folosite ca 

mărci 
5.2.9. Diferențierea 

mărfurilor în funcție de 
criterii date 

5.2.10. Identificarea 

elementelor de 
codificare a produselor 

5.3.4. Asumarea 

responsabilităților 

pentru verificarea 
elementelor de marcare 

și codificare a 
mărfurilor, conform 

legislației în vigoare 

5.1.13.Prezentarea 
tipurilor de materiale 

utilizate pentru 

ambalaje 
5.1.4.Prezentarea 

metodelor de 

5.2.10. Identificarea 
tipurilor de ambalaje în 

funcție de grupele de 

mărfuri 
5.2.11. Verificarea 

respectării condițiilor 

5.3.5. Asumarea 
responsabilității în 

respectarea calității 

mărfurilorîn raport cu 
ambalarea acestora 
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URÎ 5 ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

ambalare a mărfurilor de ambalare a 

mărfurilor, la nivel de 

agent economic 

 

 
  

URÎ 2 APLICAREA CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE CONTABILITĂŢII 

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

2.1.4. Prezentarea 

echipamentelor și 
documentelor de 

evidență contabilă 

2.2.7. Identificarea 

diferitelor tipuri de 
echipamente și 

documente specifice 

activității contabile, 
2.2.8. Selectarea 

colectarea și 
prelucrarea 

informațiilor din 

documente 

2.3.5. Asumarea 

responsabilității în 
utilizarea 

echipamentelor fiscale 

și documentelor de 
evidență contabilă 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



   

53 

 

6.2. Rezultate ale învățării – Stagiu de pregătire practică 

INTEGRARE PROFESIONALĂ, clasa a X-a, Tehnician în activități de 
economice - Curriculum în dezvoltare locală 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 

URÎ 1 ETICĂ ȘI 
COMUNICARE 

PROFESIONALĂ 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare  

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 

 
 

1.1.4. 1.2.4. 

1.2.5. 
1.2.7. 

1.3.2. 

1.3.3. 
1.3.4. 

Forme de comunicare 

• Comunicarea verbală 

• Comunicarea nonverbală 

• Stabilirea  formelor  de  

comunicare  indicate  în  diferite 
contexte 

2. 1.1.14. 

1.1.15. 

1.2.23 
1.2.24 
1.2.25 

1.3.14. 

1.3.15. 
1.3.16. 

1.3.17. 

Etica profesională 

• Relaţiile interumane – climatul 
optim de muncă 

• Condiţii care facilitează 

activitatea umană: structura 

personalităţii, tipuri de temperament, 
psihologia grupurilor 

• Imaginea personală 

• Deontologia profesională 

• Principii de etică profesională 

• Norme etice la locul de muncă, 

norme de comportament 

• Disciplina în muncă şi secretul 
de serviciu 
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Nr. 
crt. 

URÎ 3 UTILIZAREA 
METODELOR, 

PROCEDEELOR ŞI 
PRINCIPIILOR 

CONTABILITĂŢII 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare  

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

3. 3.1.3. 

 
3.2.4 

3.2.5 

3.3.3. Preţurile mărfurilor: definiţie, 

caracteristici,  clasificare: 

• Preţurile en gros; 

• Preţurile en detail; 

• Reducerile de preţ. 
Documentele specifice operaţiilor 

economice cu mărfuri: 

• Notă de recepţie; 

• Factura fiscală; 

• Chitanţă; 

• Raport de gestiune zilnic; 

• Borderou de vânzare; 

• Aviz de însoţire a mărfii; 

• Registrul de casă; 

• Bon de predare primire transfer 

restituire; 
• Proces verbal de recepţie; 

• Fişa de magazine. 

 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 6 PROTECȚIA
 CONSUMATORUL
UI, ANGAJATULUI ȘI A 

MEDIULUI 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare 

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 
 

 

6.1.4. 
6.1.5. 

6.1.6. 

6.2.4 
 

6.3.2. 
 

Etichetarea și ambalarea ecologică 

• Sisteme de marcare ecologică a 
produselor 

• Norme de etichetare ecologică 

pe tipuri de produse 

• Ambalarea mărfurilor în relație 

cu protecția consumatorilor 
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Nr. 
crt. 

URÎ 6 PROTECȚIA
 CONSUMATORUL
UI, ANGAJATULUI ȘI A 

MEDIULUI 
Rezultate ale învățării 

propuse spre 
aprofundare 

(codificate conform SPP) 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

• Impactul ambalajelor 

ambalajelor asupra mediului 
înconjurător 

2. 6.1.10. 

 
6.2.8 6.3.4. Protecția salariatului 

• Drepturile salariatului în raport 
cu legislația muncii și PSI 

 6.1.11 

6.1.12. 

6.2.10 6.3.5. 

6.3.6. 

Protecția mediului 

• Obligațiile agenților economici 

în raport cu protecția mediului 

• Norme   de   prevenire   și   
conservare   a mediului, la locul de 

muncă 

• Sancțiuni aplicate în caz de 
nerespectare a legislației privind 

protecția mediului   

 

  

URÎ 1 ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ 

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1.1.4. Caracterizarea 

formelor de 
comunicare: verbală, 

nonverbală, scrisă. 

1.2.4. Aplicarea 

diferitelor forme de 
comunicare în diferite 

contexte. 

1.2.5. Monitorizarea și 
adaptarea propriei 

comunicări la cerințele 
situaționale. 

1.2.7. Realizarea 

comunicării in contexte 
diferite. 

1.3.2. Adaptarea unui 

ton discret și politicos 
conștientizând impactul 

vorbirii asupra altora. 

1.3.3. Conștientizarea 
nevoii de a ințelege și 

utilize limbajul intr-un 
mod responsabil și 

pozitiv social. 

1.3.4. Manifestarea 
capacității de 

concentrare  intr-o 
situație de comunicare 

dată. 
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URÎ 1 ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ 

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  
(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1.1.14. Precizarea 

principiilor de etică 

profesională 

1.2.23. Aplicarea 

principiilor de etică  

profesională la locul de 
muncă. 

1.2.24. Aplicarea 
normelor etice la locul 

de muncă. 

1.2.25. Participarea la 
viața comunității și la 

activitățile in comun 
ale grupului de lucru. 

1.3.14. Asumarea de 

responsabilități și 

incadrarea in normele 
etice la locul de muncă. 

1.3.15. Manifestarea 
disciplinei in muncă și 

păstrarea secretului de 

serviciu. 
1.3.16. Respectarea 

principiilor etice de 
comportament 

inrelețiile de muncă. 
1.3.17. Manifestarea 

unei atitudini proactive 

in viața socială, 
personală. 

 
  

URÎ 3 UTILIZAREA METODELOR, PROCEDEELOR ŞI 

PRINCIPIILOR CONTABILITĂŢII 
Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare  

(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

3.1.3. Prezentarea 
caracteristicilor 

prețurilor, tarifelor și 

reducerilor de preț, a 
documentelor specific 

operațiilor economice. 

3.2.4. Calcularea 
prețurilor și tarifelor 

precum și a reducerilor 

de preț oferite 
clienților. 

3.2.5. Aplicarea 
principiilor matematice 

de bază in calculație și 

evaluare. 

3.3.3. Asumarea 
responsabilității in 

calcularea corectă a 

prețurilor , tarifelor, 
precum și a reducerilor 

de preț oferite 
clienților. 
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URÎ 6 PROTECȚIA CONSUMATORULUI, ANGAJATULUI ȘI A 

MEDIULUI 
Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare 

(codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

6.1.4. Prezentarea 

sistemelor de marcare 
ecologică a 

produselor in raport 
cu normele de 

protecție a 

consumatorilor. 
6.1.5. Precizarea 

normelor de 
etichetare a 

mărfurilor pe tipuri de 
produse in raport cu 

normele de protecție 

a consumatorilor   
6.1.6. Prezentarea 

aspectelor ambalării 
mărfurilor in raport cu  

normele de protecție 

a consumatorilor   
6.1.7. Descrierea 

impactului 
ambalajelor asupra 

mediului inconjurator. 

6.2.4. Identificarea 

normelor privind 
marcarea, etichetarea 

și ambalarea 
produselor alimentare 

și nealimentare in 

raport cu normele de 
protecție a 

consumatorilor. 

6.3.2. Asumarea 

responsabilității in 
aplicarea normelor 

privind marcarea, 
etichetarea și 

ambalarea mărfurilor. 

6.1.10. Precizarea 
drepturilor salariatului 

in raport cu profesia 
de comerciant, 

legislația muncii in 

vigoare și normele 
P.S.I. 

6.2.8. Identificarea 
drepturilor 

salariatuluiin raport cu 
legislația muncii și 

normele P.S.I. 

6.3.4. Respectarea 
legislației muncii in 

raport cu profesia de 
comerciant și normele 

P.S.I. 

6.1.11. Precizarea 
obligațiilor agenților 

economiciprivind 

protecția mediului. 
6.1.12. Descrierea 

riscurilor neaplicării 
legislației in vigoare 

privid protecția 

mediului. 

6.2.10. Aplicarea 
normelor de prevenire 

și conservare a 

mediului la locul de 
muncă. 

6.3.5. Respectarea 
legislației muncii in 

raport cu drepturile 

fundamentale ale 
omului. 

6.3.6. Asumarea 
responsabilității in 

aplicarea normelor de 

protecție a mediului la 
locul de muncă. 
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6.3. Rezultate ale învățării – STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 
PRIVIND UTILIZAREA SOFTURILOR CONTABILE, clasa a XI-a, 

Tehnician în activități de economice 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 13: UTILIZAREA 
CALCULATORULUI ÎN 

CONTABILITATE 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 

 
 

13.1.1. 13.2.1 13.3.1 Activități practice privind 

identificarea tipurilor de softuri 
specializate necesare locului de muncă 

- pentru gestiunea mijloacelor fixe, 

pentru gestiunea stocurilor, clienţi, 
furnizori, calculul salariilor, evidenţă 

încasări şi plăţi pentru obţinerea 
registrului de casă. 

2. 

 
 

 

13.1.2. 13.2.2 13.3.2 Activități practice privind 

analizarea structurii softurilor  

• consultarea ghidului de utilizare 
a softului; 

• identificarea structurii softului: 

-meniuri, ferestre, iconuri; 

• accesarea meniurilor, 
ferestrelor, iconurilor - direct de la 

tastatură sau din bara de unelte pentru 

a vizualiza modul de prezentare a 
programului. 

3.  13.1.3. 13.2.3 
13.2.4 

13.3.3 Activități practice privind 
implementarea softului specializat 

la locul de muncă:  

• pregătirea documentelor ce 

urmează a fi prelucrate - sortarea pe 
categorii de evenimente şi tranzacţii şi 

perioade de înregistrare;  

• introducerea datelor din 
documentele pentru evidența contabilă 

primară; 

• derularea programului - 

utilizând comenzile conform 
subsistemului informatic; 

• listarea situaţiilor necesare - pe 

ecran sau pe hârtie. 
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Nr. 
crt. 

URÎ 13: UTILIZAREA 
CALCULATORULUI ÎN 

CONTABILITATE 
Rezultate ale învățării 

(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

4. 13.1.4. 13.2.5 13.3.4 Activități practice privind 

utilizarea Planului general de 
conturi pentru înregistrarea 

evenimentelor şi tranzacţiilor cu 
ajutorul softului 

5. 13.1.5. 13.2.6 13.3.5 Activități practice privind 

înregistrarea evenimentelor şi 
tranzacţiilor din contabilitate cu 

ajutorul softului specializat.  

• Preluare date contabile iniţiale;  

• Nomenclatoare: gestiuni, 

articole / servicii, furnizori / clienti, 
personal; 

• Aprovizionare/ Transferuri între 

gestiuni; 

• Consumuri /Producție/Vânzare;  

• Salarii (state de plata/avansuri, 
declaraţii);  

• Trezorerie;  

• Cheltuieli, Venituri;  

• Rapoarte contabile (fişe 

conturi, balanţe), situaţii operative 
(imobilizări, stocuri, furnizori, clienţi) 

6. 13.1.6. 13.2.7 13.3.6 Activități practice privind 

registrele contabile utilizate 
pentru înregistrarea 

evenimentelor şi tranzacţiilor cu 

ajutorul softului specializat, a 
declaraţiilor electronice şi a 

raportărilor anuale 

7. 13.1.7. 13.2.8 13.3.7 Activități practice privind 

realizarea monografiilor contabile 

complexe cu ajutorul softului 
specializat 
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URÎ 13: UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN CONTABILITATE 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

13.1.1. Prezentarea 

elementelor definitorii 
ale softurilor contabile 

specializate. 

13.2.1. Analizarea 

tipurilor de softuri 
contabile specializate. 

13.3.1. Asumarea 

alegerii unui soft 
specializat potrivit cu 

necesitățile agentului 
economic. 

13.1.2. Descrierea 

structurii softului de 
specialitate. 

13.2.2. Analizarea 

structurii softului. 

13.3.2. 
Conștientizarea 
capacității de a 

înțelege structura 

softului de 
specialitate. 

13.1.3. Descrierea 
procedurii de 

implementare a softului 

specializat la locul de 
muncă. 

13.2.3. Analizarea 
implementarii softului 

specializat la locul de 

muncă. 
13.2.4. Prelucrarea 

datelor de tip 
cantitativ, calitativ, 

structural, contextual 

cu ajutorul softului 
specializat. 

13.3.3. Utilizarea 
responsabilă și 

creativă a softului 

specializat. Asumarea 
responsabilității în 

utilizarea algoritmilor 
si a conceptelor 

matematice pentru 

prelucrarea 
documentelor 

contabile cu ajutorul 
softului specializat. 

13.1.4. Prezentarea 

elementelor definitorii 
ale Planului general de 

conturi utilizat pentru 
înregistrarea 

evenimentelor si 

tranzactiilor cu ajutorul 
softului specializat. 

13.2.5. Analizarea 

Planului general de 
conturi, în vederea 

înregistrării 
evenimentelor și 

tranzacțiilor în 

contabilitate cu 
ajutorul softului 

specializat. 

13.3.4. Asumarea 

responsabilității în 
utilizarea conturilor pe 

categorii de 
evenimente și 

tranzactii. 

13.1.5. Prezentarea 

evenimentelor si 

tranzactiilor din 
contabilitate cu ajutorul 

softului specializat. 

13.2.6. Înregistrarea 

evenimentelor și 

tranzactiilor din 
contabilitate cu 

ajutorul softului 
specializat. 

13.3.5. Implicarea 

activă în prezentarea 

corectă a articolelor 
contabile pe baza 

documentelor 
contabile, 

informatizat. 
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URÎ 13: UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN CONTABILITATE 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

13.1.6. Descrierea 
registrelor contabile 

utilizate pentru 

înregistrarea 
evenimentelor și 

tranzactiilor din 
contabilitate cu ajutorul 

softului specializat. 

13.2.7. Analizarea 
registrelor contabile 

întocmite de aplicația 

informatizată. 

13.3.6. Completarea 
cu răspundere a 

registrelor contabile, 

respectând normele 
legislative cu ajutorul 

softului specializat. 

13.1.7. Prezentarea 
monografiilor contabile 

complexe cu ajutorul 
softului specializat. 

13.2.8. Analizarea 
softului specializat 

pentru prelucrarea 
documentelor contabile 

specifice, în funcție de 
obiectul propriu de 

activitate. 

13.3.7. Asumarea 
responsabilității 

pentru realizarea 
corectă a 

monografiilor 
contabile cu ajutorul 

softului specializat. 

 

6.4. Rezultate ale învățării – STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN 

DOMENIUL FINANCIAR-CONTABIL, clasa a XII-a, Tehnician în 

activități de economice 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 14: APLICAREA 
PROCEDEELOR 
STATISTICE ȘI 
FINANCIARE 

Rezultate ale învățării 
(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

1. 
 

14.1.2. 14.2.2 14.3.2 Activităti practice privind 
analizarea metodelor de culegere 

și prelucrare a datelor statistice. 

2. 14.1.3. 14.2.3 Activităti practice privind 
interpretarea și reprezentarea 

grafică a indicatorilor seriilor 
dinamice și a indicilor statistici. 

3.  14.1.4. 14.2.4 14.3.3 Activităti practice privind  

identificarea, calcularea și 
interpretarea indicatorilor 

economici utilizați la nivelul 
agentului economic.  



   

62 

 

Nr. 
crt. 

URÎ 14: APLICAREA 
PROCEDEELOR 
STATISTICE ȘI 
FINANCIARE 

Rezultate ale învățării 
(codificate conform SPP) 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

4. 14.1.6. 14.2.6 
14.2.7 

14.3.5 Activităti practice privind 
determinarea inpozitelor directe și 

indirecte și a taxelor.  

5. 14.1.7. 14.2.8 
14.2.9 

14.3.6 Activităti practice privind:  
- sistemul de documente primare 

și evidența-obiect al controlului și sursă 
de informații pentru control:  

• controlul documentelor 

justificative și  formularelor cu regim 

special;  
• controlul organizării și 

conducerii evidenței tehnic-operative și 

contabile;  

• procedeele de control financiar;  

• actele de control financiar.  

6. 14.1.8. 14.2.10 
14.2.11 
14.2.12 

14.3.7 Activităti practice privind 

analizarea, identificarea și 

completarea poliței de asigurare.  

 
 
 

URÎ 14: APLICAREA PROCEDEELOR STATISTICE ȘI FINANCIARE 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

14.1.2. Prezentarea 

metodelor de 
culegere și 

prelucrare a datelor 
statistice. 

14.2.2. Analizarea 

metodelor de culegere și 
prelucrare a datelor 

statistice. 

14.3.2. Asumarea 

responsabilității 
pentru alegerea unei 

metode de culegere, 
prelucrare și 

interpretare a datelor 

statistice. 
14.1.3. 

Caracterizarea 
dinamicii 

fenomenelor social 
economice. 

14.2.3. Interpretarea și 

reprezentarea grafică a 
indicatorilor seriilor 

dinamice și a indicilor 
statistici. 

14.1.4. Descrierea 

indicatorilor 
economici utilizați la 

14.2.4. Identificarea și 

interpretarea indicatorilor 
economici la nivelul 

14.3.3. Asumarea 

responsabilității 
pentru transmiterea 
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URÎ 14: APLICAREA PROCEDEELOR STATISTICE ȘI FINANCIARE 
Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

nivelul entității. entității: indicatori 
economici ai potențialului 

uman, ai mijloacelor fixe, 

ai mijloacelor circulante, 
ai cheltuielilor, ai 

rezultatelor entității. 

de informații concise, 
veridice cu privire la 

indicatorii economici 

utilizați la nivelul 
entității. 

14.1.6. Prezentarea 

sistemului veniturilor 

și cheltuielilor 
publice. 

14.2.6. Analizarea 

veniturilor și cheltuielilor 

publice.  
 14.2.7. Determinarea 

impozitelor și taxelor. 

14.3.5. Manifestarea 

atenției și rigurozității 

în stabilirea corectă a 
veniturilor și 

cheltuielilor publice. 

14.1.7. Prezentarea 

formelor și 

procedeelor de 
control financiar. 

14.2.8. Analizarea 

controlului financiar.  

14.2.9. Identificarea 
actelor de control 

financiar. 

14.3.6. Manifestarea 

profesionalismului în 

utilizarea conceptelor 
de control financiar. 

14.1.8. Descrierea 

conceptului și 

elementelor 
definitorii ale 

asigurărilor. 

  14.2.10. Analizarea 

asigurărilor în economie.  

 14.2.11. Identificarea 
tipurilor de asigurări.  

 14.2.12. Completarea 
poliței de asigurare. 

14.3.7. Colaborarea 

în cadrul echipei 

pentru îndeplinirea 
sarcinii de lucru. 
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7. Documentele care trebuie completate pentru a finaliza cu 
succes stagiul de pregătire practică – PORTOFOLIUL DE PRACTICĂ 
 

1. Chestionar de evaluare iniţială cu privire la profilul elevului şi 
aşteptările faţă de stagiul de pregătire practică (Anexa 1) 

2. Fișa individuală de prezență a elevului practicant (Anexa 2) 
3. Jurnalul de practică al elevului (Anexa 3) 

4. Caietul de practică 

 
 

➢ Chestionarul de evaluare iniţială cu privire la profilul elevului şi 
aşteptările faţă de stagiul de pregătire practică îl completezi cu ocazia 

sesiunii de instruire la care vei participa înaintea începerii stagiului de 

practică; 
➢ Fişa individuală de prezenţă trebuie să o completezi zilnic, la 

finalul activității de practică dintr-o zi și să o semnezi, precizând: data (ziua 
de practică), ora sosirii în cadrul organizației gazdă și ora plecării. Fișa va fi 

verificată și confirmată la finalul stagiului de practică de către tutorele 

desemnat de operatorul economic. În termen de 3 zile de la încheierea 
practicii, fișa de prezență va fi predată profesorului coordonator de stagii de 

pregătire practică. 
➢ Jurnalul de practică este documentul care reflectă activitatea 

desfășurată pe perioada stagiului de pregătire practică. În jurnal va trebui să 
descrii competențele / abilitățile deprinse și exersate în cadrul practicii și 

activitățile în care ai fost implicat în timpul stagiului. Apoi, la final, îți exprimi 

recomandările, sugestiile, dar scrie și despre impactul pe care l-a avut 
practica asupra ta, rezultatele pe care le-ai obținut și cum crezi că vei folosi 

experiența în viitoarea ta carieră. Jurnalul de practică trebuie să îl predai 
profesorului coordonator de stagii de pregătire practică în termen de 3 zile 

de la finalizarea stagiului de practică. 

➢ Caietul de practică se completează cu rezolvarea fișelor de lucru, 
a sarcinilor primite, sub îndrumarea profesorului coordonator de stagii de 

practică.  
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8. Documentele care trebuie completate pentru a primi 
subvenția de practică 
 

Pentru un stagiu de pregătire practică complet și de succes, la finalul 
acestuia vei fi recompensat prin subvenția de practică. Poți beneficia de 

această subvenție dacă ai finalizat stagiul de practică, dacă ți-ai îndeplinit 
toate atribuțiile și responsabilitățile primite în cadrul organizației gazdă și 

dacă ai completat toate documentele de practică. O condiție esențială o 

constituie prezența la stagiile de practică de 100 % (prin excepție se va lua 
în calcul marja de 10 % absențe motivate). 

 
Pentru a primi subvenția de practică ai de prezentat următoarele 

documente: 

1. Chestionarul de feedback completat de către elev la sfârşitul 
stagiului de pregătire practică (Anexa 4)  
2. Cererea de acordare a subvenţiei de practică (Anexa 5) 
3. Un extras de cont de la banca ta (cont IBAN, date financiare şi 

numele băncii). 
 

 

9. Evaluarea stagiilor de pregătire practică 
 

Ca și elev-practicant vei contribui la evaluarea stagiului de pregătire practică 

completând următoarele documente (toate ți-au fost prezentate anterior): 
- Chestionar de evaluare iniţială; 

- Jurnalul de practică; 
- Caietul de practică; 

- Chestionarul de feedback.  
 

Vei fi evaluat de cadrul didactic responsabil și de tutorele de 

practică: 
 

- în timpul derulării stagiului de pregătire practică, pe baza 
unei fișe de observație/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a 

competențelor, cât și comportamentul și modalitatea de integrare în 

activitatea întreprinderii (disciplină, punctualitate, responsabilitate în 
rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al 

partenerului de practică etc.); 
- la finalul stagiului de pregătire practică – pe baza fișei de 

observație/evaluare, a unei probe orale/interviu și a unei probe practice. 

Activitatea de evaluare va fi monitorizată de Expert Tutore activități stagii 
practică. 
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10. Date de contact 

 
Cadre didactice responsabile de stagiile de pregătire practică: 

 

Prof. Cârstea Laura- Maria, carstea.laura@economic2.ro 
Prof. Cristian Mădălina, cristian.madalina@economic2.ro 

Prof. Jescu Liana, jescu.liana@economic2.ro 
Prof. Martiniuc Adriana, martiniuc.adriana@economic2.ro 

Prof. Pintilie Mihaela, pintilie.mihaela@economic2.ro 

Prof. Stan Viorica, stan.viorica@economic2.ro 
Prof. Tanase Alexandra, tanase.alexandra@economic2.ro 

Prof. Trifaș Luisa-Maria, trifas.luisa@economic2.ro 
Prof. Vadana Mihaela, vadana.mihaela@economic2.ro 

 
Pe tot parcursul stagiului de pregătire practică, dacă ai nevoie de ajutor în 

completarea documentaţiei vei fi ajutat şi îndrumat. Atunci când ai 

neclarităţi, te rugăm să ceri ajutorul persoanelor de contact: 
 

Persoane de contact proiect (EXPERȚI IMPLEMENTARE): 
 

Prof. Jescu Liana, jescu.liana@economic2.ro 

Prof. Trifaș Luisa-Maria, trifas.luisa@economic2.ro 
Prof. Vadana Mihaela, vadana.mihaela@economic2.ro 

 

mailto:jescu.liana@economic2.ro
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ANEXA 1 -   Chestionar de evaluare iniţială cu privire la profilul 

elevului şi aşteptările faţă de stagiul de pregătire practică 
 

Prin acest chestionar se încearcă identificarea profilului 
dumneavoastră şi a aşteptărilor faţă de stagiul de pregătire practică. Analiza 

rezultatelor va fi folosită pentru a îmbunătăți calitatea stagiului de pregătire 

practică și formarea profesională în încercarea de a crește angajabilitatea 
absolvenților. 

Acuratețea informațiilor primite și modul în care acestea pot fi 
folosite pentru a atinge obiectivele mai sus menționate depinde de 

onestitatea dumneavoastră, motiv pentru care vă rugăm să răspundeți cât 

mai sincer și în conformitate cu opiniile personale. 
Acest chestionar a fost realizat în cadrul proiectului „SOLUȚII DE 

FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI 
STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE 

ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, 
POCU/633/6/14/130745. 

 

Informații despre respondent: 
 

Clasa a IX-a a X-a a XI-a a XII-a 

Calificarea 
profesională 

Comerciant 
vânzător 

Tehnician în 
activități 

comerciale 

Tehnician 
în activități 

economice 

 

Vârsta  

Genul Feminin Masculin 

Mediul de 

proveniență 

Urban Rural 

 

I. Ați mai participat la stagii de 

pregătire practică până în 
prezent? 

Da Nu 

Dacă ați mai participat, vă rugăm să completați tabelul de mai jos: 

Operatorul economic unde ați 

efectuat stagiul de pregătire 
practică 

Anul școlar Durata 

 (nr. de ore) 

   

   

   

   

 

II. În ce măsură doriți 
să vă dezvoltați 

următoarele abilități și 

competențe 

Deloc Puțin Mediu Mult Foarte 
mult 
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profesionale pe 

perioada stagiului de 
pregătire practică? 

1. Abilitatea de a lucra 

în echipă; 

     

2. Competențele de 
comunicare 

(cunoaşterea, 
înţelegerea şi 

utilizarea limbajului 
de specialitate); 

     

3. Capacitatea de a 

duce la bun sfârşit 
sarcinile profesionale 

specifice; 

     

4. Abilitatea de a 
gestiona eficient 

timpul de lucru; 

     

5.  Capacitatea de a 
respecta termene 

limită; 

     

6. Capacitatea de a 
lucra independent; 

     

7. Capacitate de a 
empatiza cu mediul 

social; 

     

8.  Comportamentul 
profesional, etic și 

responsabil; 

     

9.  Capacitatea de a 
identifica și soluționa 

deficiențe în 

funcționarea 
organizației gazdă; 

     

10. Abilitatea de a 
învăța lucruri noi, de 

a mă perfecționa; 

     

11. Abilitatea de a 
identifica noi 

oportunităţi şi a 

acţiona rapid; 

     

12. Abilitatea de a 

elabora rapoarte, 
note sau alte 

documente. 
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III. În ce măsură 

credeți că următoarele 
afirmații 

caracterizează 
așteptările 

dumneavoastră 
referitoare 

la stagiul de pregătire 

practică? 
Pe perioada stagiului de 

pregătire practică doriți 
să: 

Deloc Puțin Mediu Mult Foarte 

mult 

1. Intrați în contact 

(comunicați, 
socializați) cu 

angajații 

organizației gazdă. 

     

2. Intrați în contact cu 

clienții organizației 
gazdă. 

     

3. Intrați în contact cu 

potențiali 
angajatori. 

     

4. Vă obișnuiți cu 

atmosfera și 
sarcinile specifice 

locului de muncă. 

     

5.  Observați care sunt 
problemele 

organizației gazdă și 
cum sunt 

soluționate. 

     

6. Aplicați la locul de 
muncă cunoștințele 

însușite în cadrul 
modulelor de 

specialitate. 

     

7. Dobândiți noi 
cunoștințe și 

abilități. 

     

8.  Dezvoltați 
aptitudinile și 

competențele 

specifice calificării 
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profesionale. 

9. Vă completați CV-ul 

cu experiența la 
locul de muncă în 

vederea creșterii 
șansei de angajare 

după absolvire. 

     

10. Decideți în alegerea 
carierei sau a unui 

potențial loc de 
muncă. 

     

11. Vă cunoașteți mai 

bine, prin 
descoperirea unor 

aptitudini și 

competențe pe care 
nu știați că le 

posedați. 

     

 

IV: Pentru o participare eficientă la stagiul de pregătire 

practică, credeți că este absolut necesar: 
(bifați afirmațiile pe care le considerați relevante) 

1. Să cunoașteți tematica ce trebuie parcursă pe perioada 

stagiului de pregătire practică; 

 

2. Să participați la activitățile practice conform graficului și 

programului stabilit; 

 

3. Să cunoașteți și să respectați normele de securitate și 
sănătate în muncă, generale și specifice; 

 

4. Să desfășurați activitățile solicitate de tutore, după o 

prealabilă instruire; 

 

5. Să vă implicați în formarea competențelor profesionale, 

manifestând un comportament adecvat concretizat în 

disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea 
sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al 

partenerului de practică; 

 

6. Altceva. Ce anume? 
 

 

 
 

 
 

Vă mulțumim pentru completarea acestui chestionar! 
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ANEXA 2  - Fișă individuală de prezență a elevului la activităţile 

aferente stagiului de pregătire practică 
 

Numele şi prenumele elevului practicant: _______________________ 
 

Clasa a IX-a a X-a a XI-a a XII-a 

Calificarea 

profesională 

Comerciant 

vânzător 

Tehnician în 

activități 
comerciale 

Tehnician 

în activități 
economice 

 

 
Numele şi prenumele tutorelui de practică: …………………………………..... 

Operatorul economic/Instituția: ……………………………………………………… 

Data începerii stagiului de pregătire practică: ……………………………….. 
Data finalizării stagiului de pregătire practică: …………………………....... 

 

Data Ora 
sosirii 

Ora 
plecării 

Nr. 
total 

ore 

Semnătura 
practicantului 

     

     

     

     

     

 

Nr. total ore: ………………. 
 

Tutore de practică operator economic:  Cadrul didactic 

responsabil:    
Numele și prenumele …………....  Numele și prenumele ………………… 

Semnătura ………………………  Semnătura ………………………….  
Data:       Data:  

 

Expert Tutore activități stagii practică:   
 Numele și prenumele ………………………………..   

  Semnătura ……………………  
Data:      
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ANEXA 3  - Jurnalul de practică al elevului  

                         
 

Numele şi prenumele elevului practicant: ____________________  
 

Clasa a IX-a a X-a a XI-a a XII-a 

Calificarea 

profesională 

Comerciant 

vânzător 

Tehnician în 

activități 
comerciale 

Tehnician 

în activități 
economice 

 

 
 

Data începerii stagiului de pregătire practică: ………………………………........... 

Data finalizării stagiului de pregătire practică: ………………………………………… 
 

1. Durata totală a pregătirii practice: ……………………………………………………… 
2. Organizaţia/instituţia la care s-a desfăşurat stagiul de practică……………… 

3. Numele şi prenumele tutorelui de practică: ……………………………………….. 

4. Numele şi prenumele cadrului didactic responsabil stagii de practică: 
………........ 

5. Numele şi prenumele Expert Tutore activități stagii practică: ………………… 
6. Descrieţi competenţele exersate pe durata stagiului de pregătire practică: 

 
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………............................................................................... 

7. Descrieţi activităţile desfăşurate pe perioada stagiului de practică: 
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………............................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Observaţii personale cu privire la activitatea depusă (impresii, sugestii şi 
recomandări, punctele tari şi slabe ale stagiului de practică, păreri cu privire 

la colaborarea cu profesorul coordinator stagii de practică şi/sau tutorele de 
practică, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………...............................................................................
. 

ANEXA 4 - Chestionar de feedback completat de către elev la 
sfârşitul stagiului de pregătire practică 

 

Prin acest chestionar se încearcă identificarea efectelor participării la 
stagiul de practică asupra pregătirii elevilor, precum și satisfacția acestora 

din urmă referitoare la stagiile de practică desfășurate.  
Vă asigurăm că răspunsurile dumneavoastră vor rămâne 

confidenţiale. Analiza rezultatelor va fi folosită pentru a îmbunătăți calitatea 

formării profesionale în încercarea de a crește angajabilitatea absolvenților. 
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Acest chestionar a fost realizat în cadrul proiectului „SOLUȚII DE 

FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI 
STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE 

ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, 
POCU/633/6/14/130745. 

 

 Informații despre respondent: 
 

Clasa a IX-a a X-a a XI-a a XII-a 

Calificarea 
profesională 

Comerciant 
vânzător 

Tehnician în 
activități 

comerciale 

Tehnician 
în activități 

economice 

 

Unitatea în care a 
fost efectuată 

practica 

 

Perioada stagiului de practică  

 

I. În ce măsură sunteți 

mulțumit(ă) de: 

Deloc Puțin Mediu Mult Foarte 

mult 

1. Activitatea 

dumneavoastră pe 

parcursul stagiului de 
pregătire practică? 

     

2. Modul în care v-ați 
implicat dumneavoastră 

pe parcursul stagiului de 

pregătire practică? 

     

3. Implicarea tutorelui din 

organizația parteneră? 

     

4. Activitatea profesorului 
coordonator de stagii de 

pregătire practică? 

     

 
 

II. Cât de satisfăcut(ă) 

sunteți de următoarele 
aspecte ale stagiului de 

pregătire practică 
efectuat? 

Deloc Puțin Mediu Mult Foarte 

mult 

1. Modul în care ați fost 

tratați de angajații din 
organizație cu care ați 

intrat în contact. 

     

2. Modul în care ați fost 
tratați de tutore. 
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3. Gradul în care ați fost 

implicat în activitățile 
organizației. 

     

4. Relația cu profesorul 

coordonator de stagii de 
practică. 

     

5. Înțelegerea mai bună a 

modului în care își 
desfășoară activitatea 

operatorul economic la 
care care ați desfășurat 

stagiul de practică. 

     

 
 

III. În ce măsură credeți 

că activitatea desfășurată 
pe parcursul stagiului de 

pregătire practică v-a 
ajutat să: 

Deloc Puțin Mediu Mult Foarte 

mult 

1. Dobândiți cunoștințe noi?      

2. Aplicați practic 

cunoștințele teoretice? 

     

3. Aprofundați sau 

fundamentați cunoștințele 
teoretice? 

     

4. Vă obișnuiți cu atmosfera 

unui loc de muncă? 

     

5. Intrați în contact cu 
problemele cu care se 

confruntă angajații la 
locul de muncă? 

     

6. Vă creați o imagine mai 

bună a viitorului 
dumneavoastră în 

domeniu? 

     

7. Să observați cum sunt 
soluționate problemele în 

organizații? 

     

8. Să decideți în alegerea 
unei cariere sau a unui 

potențial loc de muncă? 

     

9. Descoperiți aptitudini și 

competențe? 
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IV. În ce măsură credeți 

că: 

Deloc Puțin Mediu Mult Foarte 

mult 

1. Participarea la stagii de 
pregătire practică vă 

ajută în construirea unei 
cariere? 

     

2. Cunoștințele dobândite la 

școală în cadrul 
modulelor de specialitate 

sunt corelate cu 
aspectele practice din 

câmpul muncii? 

     

3. O să păstrați legătura cu 
organizația unde ați 

desfășurat practica? 

     

4. O să păstrați legătura cu 
tutorele de practică sau 

alte persoane cunoscute 
pe perioada stagiului de 

practică? 

     

 
 

V. Ce măsuri ar putea fi adoptate pentru a îmbunătăți stagiile de 

pregătire practică? 
 

Din partea organizației partenere 
unde ați efectuat stagiul de 

practică: 

 

Din partea Liceului Tehnologic 
Economic “Virgil Madgearu”: 

 

Din partea elevilor care participă la 
stagii de practică profesională: 

 

 

Vă mulțumim pentru completarea acestui chestionar! 
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ANEXA 5 - Cererea de acordare a subvenţiei de practică  
 

 
Cerere de acordare a subvenţiei pentru participarea la stagiile de 

practică organizate în cadrul proiectului 

 
 

 
 

Subsemnatul/Subsemnata, _________________________________ 

(numele şi prenumele), CNP _________________________, elev/elevă al/a 
Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași, clasa……………….,  

calificarea profesională………………………………………………….., vă rog să îmi 
aprobaţi acordarea subvenţiei pentru participarea la stagiile de pregătire 

practică organizate în cadrul proiectului „SOLUȚII DE FACILITARE A 
PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE 

PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU 

POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, POCU/633/6/14/130745”. 
 

 
Data:                                         Semnătura: 

............................                                              ............................ 
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 Acest material vine în ajutorul elevului practicant 
pentru ca stagiul de pregătire practică să fie o experiența de 
succes atât pentru acesta, cât și pentru organizația gazdă.  
 
 
 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României. 
 


