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Unităţi de rezultate ale învăţării-tehnice generale: 

Curriculum în dezvoltare locală: COMERCIALIZAREA ȘI EVIDENȚA 

PRIMARA A MARFURILOR, clasa a X-a  

 

Rezultatele învăţării: 

Cunostinte: 

Prezentarea echipamentelor, softurilor şi documentelor de evidenţă contabilă 

Prezentarea principiilor şi procedeelor specifice metodei contabilităţii: bilanţul 

contabil, contul, balanţa de verificare 

Prezentarea caracteristicilor preţurilor, tarifelor şi reducerilor de preţ, a documentelor 

specifice operaţiilor economice 

Prezentarea sistemelor de marcare ecologică a produselor în raport cu normele de 

protecție a consumatorilor 

Precizarea normelor de etichetare a mărfurilor pe tipuri de produse în raport cu normele 

de protecție a consumatorilor 

 

Abilităţi 

Identificarea diferitelor tipuri de echipamente,softuri şi documente specifice activităţii 

contabile. 

Selectarea, colectarea şi prelucrarea informaţiilor din documente 

Aplicarea reglementărilor contabile privind înregistrarea operaţiilor în contabilitate cu 

ajutorul procedeelor contabile specifice metodei contabilităţii 

Stabilirea regulilor de funcţionarea a conturilor pe baza raţionamentelor matematice 

Calcularea preţurilor şi tarifelor precum şi a reducerilor de preţ oferite clienţilor 

Aplicarea principiilor matematice de bază în calculaţie şi evaluare 

Utilizarea softurilor contabile pentru evidenţa documentelor 

Identificarea normelor privind marcarea, etichetarea și ambalarea produselor 

alimentare și nealimentare în raport cu normele de protecție a consumatorilor 

 

Atitudini 

Asumarea responsabilităţii în utilizarea echipamentelor fiscale,soft-urilor şi 

documentelor de evidenţă contabilă. 

Asumarea responsabilităţii în înregistrarea corectă a operaţiilor economice în 

contabilitate aplicând principiile şi procedeele contabilităţii 

Asumarea responsabilităţii în calcularea corectă a preţurilor, tarifelor, precum şi a 

reducerilor de preţ oferite clienţilor 

Asumarea responsabilităţii în aplicarea normelor privind marcarea, etichetarea și 

ambalarea mărfurilor 

Asumarea responsabilităţii în aplicarea normelor privind comercializarea mărfurilor 

alimentare și nealimentare cu respectarea legislației în vigoare privind drepturile 

consumatorilor 
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Competente sociale si civice 

 

• Implicarea activa in echipele de lucru 

•   Participarea la activitatile echipelor de lucru din unitatile de alimentatie 

•   Respectarea regulilor lucrului in echipa 

•   Respectarea principiilor dezvoltarii durabile 

 

Competente de sensibilizare la cultura si de expresie culturala 

•     Manifestarea responsabila a simtului estetic si creativ 

•     Manifestarea unei atitudini deschise si de respect pentru diversitatea expresiilor 

culturale 

•      Manifestarea unei atitudini proactive in viata sociala, personala ca si in timpul 

orelor de lucru  
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I. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII 
 

În vederea dobândirii competentelor profesionale îti vei desfasura stagiul de practica la 

institutii economice, în conformitate cu Standardul de pregatire profesionala si curriculumul aprobat 

prin Ordin al Ministrului Educatiei.  

Chiar daca vei fi singurul repartizat la institutia economica sau vei face parte dintr-un grup deelevi 

care îsi vor desfasura practica la acea institutie, vei avea urmatoarele obligatii: 

− Sa respecti programul de lucru stabilit 

− Sa executi activitatile solicitate de tutore dupa o prealabila instruire, în conditiile respectarii 

cadrului legal cu privire la volumul si dificultatea acestora (conform Codului Muncii). 

− Sa respecti regulamentul de ordine interioara al partenerului de practica. 

− Sa respecti normele de securitate si sanatate în munca pe care ti le-ai însusit înainte de 

începerea stagiului de practica. 

− Sa nu folosesti, în nici un caz, informatiile la care vei avea acces în timpul stagiului despre 

partenerul de practica sau clientii sai, pentru a le comunica unui tert sau pentru a le publica, 

chiar dupa terminarea stagiului, decât cu acordul partenerului de practica. 

Periodic si dupa încheierea stagiului de pregatire practica, vei prezenta un caiet de practica ce 

va cuprinde: 

- competente exersate 

- activitati desfasurate pe perioada stagiului de pregatire practica 

- observatii personale privitoare la activitatea depusa. 

Caietul de practica va fi parte din portofoliul tau.  
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II. NORME DE PROTECŢIA MUNCII 
 Normele de protecţie a muncii au ca scop asigurarea celor mai bune condţtii de muncă dar şi 

prevenirea accidentelor şi imbolnăvirea personalului.  

 Normele de protectie a muncii pot fi definite ca o masura legislativa de realizare a securitatii 

muncii; continutul lor este format din colectii de prevederi cu caracter obligatoriu, prin a caror 

respectare se urmareste eliminarea comportamentului accidentogen al executantului in procesul 

muncii Rolul normelor de protectie a muncii este de a stabili acele masuri de prevenire necesare 

pentru anihilarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala dependenti de executan  

Securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea 

celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii,  

integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca;  

prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de 

munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale;  

eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul 

procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta 

sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, 

incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune;  

accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, 

care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca 

incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;  

boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, 

cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de 

suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;  

echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;  

echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator 

pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea 

si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini 

acest obiectiv;  

loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau 

unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul 

desfasurarii activitatii;  

pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar 

prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment;  

stagiu de practica - instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii in care se 

pregatesc elevii, studentii, ucenicii, precum si somerii in perioada de reconversie profesionala;  

incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, 

emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de 

munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi 

fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale;  

servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa presteze 

servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform legii;  

accident usor - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai 

acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 

zile;  

boala legata de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinanti 

sunt de natura profesionala.  
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II.1.IGIENA MUNCII 

 Igiena muncii este ştiinţa care se ocupă cu studiul conduitei de viaţă şi muncă şi influenţa 

acesteia asupra stării de sănătate. Igiena are rolul de a elabora norme de muncă şi viaţă, care, puse 

în practică, să ducă la prevenirea îmbolnăvirilor, scăderea mortalităţii şi reducerea morbidităţii, 

promovarea stării de sănătate şi prelungirea duratei de viaţă. În sens strict, igiena muncii se ocupă 

de studiul condiţiilor de muncă şi influenţa lor asupra stării de sănătate a oamenilor muncii, în 

vederea prevenirii şi combaterii bolilor profesionale care duc la scăderea capacităţii de muncă şi, 

deci, la scăderea productivităţii. 

 Prin microclimat de muncă se înţelege ansamblul factorilor de mediu (fizici, chimici, 

biologici, psihologici), care acţionează pe un teritoriu delimitat (încăpere de producţie, teren agricol, 

localitate etc.). 

Noxele profesionale 

Denumim noxe profesionale totalitatea factorilor nocivi prezenţi la locul de muncă şi care pot 

ameninţa sănătatea muncitorilor dacă nu se iau măsuri de protecţie necesare. 

Clasificarea factorilor nocivi prezenţi la locul de muncă: 

A. Organizarea defectuoasă a muncii 

* poziţia forţată a corpului, timp îndelungat, în supraîncordare; 

* efortul exagerat; 

* regim neraţional de muncă (lipsa echilibrului între muncă şi repaus). 

B. Nerespectarea regulilor de igienă privind procesul muncii, cu înlesnirea acţiunii unor factori care 

trebuie îndepărtaţi sau neutralizaţi: 

* factori fizici: temperatură normală, radiaţii termice, umiditate crescută sau scăzută, raze 

ultraviolete, zgomot, trepidaţii; 

* factori chimici: substanţe toxice, praf industrial, fum; 

* factori biologici: infecţii sau invazii microbiene, parazitare, animale bolnave. 

C. Nerespectarea regulilor de igienă în sălile de producţie: 

* insuficienţa volumului de aer; 

* deficienţe ale sistemului de ventilaţie, de încălzire, de iluminat; 

* amenajarea defectuoasă a locului de muncă; 

* influenţa nocivă a factorilor atmosferici. 

 

I.2. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR (PRACTICANŢILOR) 

(1) Instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului se realizează : 

a) la angajare; 

b) la schimbarea locului de munca sau la transfer; 

c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent; 

d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru; 

e) la executarea unor lucrari speciale. 

(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie: 

a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri; 

b) periodica si ori de cate ori este necesar. 

Obligatiile lucratorilor(practicantilor) 

- Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, 

precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de 

accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi 

afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 

- (1) lucratorii au urmatoarele obligatii: 

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de 

transport si alte mijloace de productie; 
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b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze 

sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a 

dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice 

si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre 

care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, 

precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; 

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite 

de propria persoana; 

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face 

posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii 

sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a 

permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara 

riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; 

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in 

munca si masurile de aplicare a acestora; 

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de 

munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara. 

Supravegherea sanatatii 

 Lucrătorii trebuie să respecte normele de tehnica securităţii muncii in fiecare compartiment 

unitate şi să semneneze fişa de instructaj individual. Maşinile,utilajele şi ustensilele se verifică 

inainte de inceperea folosirii lor,pentru a se asigura că funcţionează.Se verifică dacă au fost luate 

măsuri de siguranţă conform prescripţiilor şi dacă dispozitivele sunt instalate la utilajele şi 

instalaţiile din proceseul de producţie.Dacă se observă defecţiuni sau diferite lipsuri trebuie 

informat şeful unităţii sau şeful compartimentului de acest lucru, care trebuie să rezolve aceste 

lucruri. 

 Fumatul este interzis,la fel şi deplasare in apropierea materialelor inflamabile sau 

exploziblile cu lămpi de gaz. Fumatul este permis doar in anumite locuri create special pentru acest. 

 Postul de prim ajutor se amenajează la toate locurile de muncă.Este dotat cu un dulăpior care 

conţine toate materialele necesare acordării primului ajutor. 

 

I.3. MASURI DE REDUCERE A EFORTULUI ORTOSTATIC ŞI 

NEUROPSIHIC 

În vederea reducerii efortului ortostatic este recomandabil ca: 

-personalul să fie foarte bine pregătit în vederea eliminării curselor inutile, a manevrelor 

necorespunzătoare, ce reprezintă o pierdere de energie inutilă. 

ţinuta să fie adecvată, comodă, pantofii cu tocul jos, comozi, astfel încît să asigure un efort mai mic 

in realizarea sarcinilor 

-să se asigure o bună condiţie fizică,întreţinută permanent prin exerciţii fizice, dar şi prin relaxare 

-metodele de preluare şi transmitere a comenzilor să fie moderne, reducîndu-se timpul şi efortul 

necesar efectuării acestora şi crescînd eficienţa lucrătorilor din alimentatie. 

-respectarea programului de lucru, pauzele – atunci cînd fluxul de consumatori este mai mic - 

protejează lucrătorul de suprasolicitare. 

-dotările pentru transportul intern să fie moderne. 

-să se folosească ambalaje uşoare. 

-spaţiile să fie bine dimensionate,astfel încît să permită efectuarea mişcărilor necesare şi să reucă 

efortul ortostatic 



9 

 

Cauzele accentuării tensiunii neuropsihice pot fi : 

-oboseala instalată 

-comportarea necorespunzăoare a clienţilor dificili 

-pregătirea insuficientă a lucrătorilor 

-oferta insuficientă sau necorespunzătoare a preparatelor oferite 

-personalitatea lucrătorilor sau a clienţilor 

-slaba motivare a personalului 

-starea de ebrietate. 

În vederea diminuarii efortului neuropsihic se impugn o serie de măsuri cum ar fi 

-perfecţionarea angajaţilor privind stăpînirea tehnicilor de negociere şi atenuare a conflictelor 

-adoptarea unei atitudini corecte faţă de clienţii dificili 

-creşterea gradului de motivare şi automotivare a personalului 

-evitarea supraaglomerării din unitate 

-planificarea riguroasă a sarcinilor ce îi revin angajatului 

- creearea unui mediu ambiant cît mai plăcut desfăsurării comunicării. 

 

II. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA 
 

Asigurarea ordinii si curatenia la locul de munca presupune atingerea urmatoarelor criterii de 

performanta:  

a) Selectarea mijloacelor de munca  

b) Ordonarea mijloacelor specifice activitatii curente  

c) Intretinerea curateniei la locul de munca  

Asigurarea ordinii si curatenia la locul de munca presupune respectarea urmatoarelor etape:  

Mijloace de muncă → Materii prime, materiale auxiliare, utilaje, instalatii,echipamente,  

Ordonare → Se va stabili si respecta succesiunea operatiilor de lucru  

Se vor ordona materialele de munca  

Curăţenie → Se executa manual, mecanic, sau cu mijloace semiautomate. Se utilizeaza materiale de 

curatenie specifice locului de munca (lavete, detergenti, dezinfectanti, solventi).  

 

Echipamente comerciale:  

• Cantarul – se utilizeaza la determinarea greutatii, pentru marfurile livrate sau comercializate in vrac.  

• Balanta comerciala – este folosita pentru cantarirea produselor alimentare si calcularea pretului.  

• Lectorul optic – se utilizeaza pentru citirea codurilor de bare in scopul identificarii sortimentului de 

marfuri.  

• Scannerul – este un echipament electronic, care ajuta la prelucrarea informatiilor cuprinse in baza 

de date a magazinelor de mari suprafete. Scannerul lectureaza datele codificate si simbolizate prin 

sistemul cod de bare.  

• Caruciorul – este mijlocul de transport intern, manual, cel mai des folosit in depozitele magazinelor 

mici si mijlocii.Cu ajutorul acestuia se transporta loturile de marfa de capacitate mica. Carucioarele 

se folosesc in functie de natura marfurilor si sunt de mai multe tipuri: cu lisa, carucior in trei colturi , 

carucior platforma,, carucior cu brat, carucior cu peretii manuali, carucior cu peretii rabatabili etc. 

Carucioarele sunt usor manevrabile, deplasamentul este manual si se reduce efortul fizic in procesul 

de manipulare a loturilor de marfuri. Costul de achizitionare este redus.  

• Motostivuitorul – este un mijloc de transport intern si este folosit in depozitele marilor magazine de 

tipul hipermagazinelor. Cu ajutorul acestuia se transporta loturile de marfa de capacitate mare. 

Motostivuitorul este usor manevrabil si reduce efortul fizic in  

procesul de manipulare al loturilor de marfuri. Pentru manevrarea motostivuitorului este necesara o 

instruire speciala.  
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• Electrostivuitorul – este un mijloc de transport al loturilor de marfuri catre rampa de incarcare-

descarcare. Este utilizat pentru transportul loturilor de marfuri de volum mare si pe distante mai lungi 

si pot fi semimecanizat sau in intregime mecanizat.  

Alte echipamente comerciale:  

-Vitrinele frigorifice cu perdea de aer  

-Vitrina frigorifica verticala  

-Masina de taiat, feliat  

-Masina de ambalat  

Mobilier comercial:  

-Raft de perete  

-Gondola  

-Raft pentru expunere produse de panificatie  

-Raft legume si fructe 

 

Curatenia la locul de munca are rol:  

• Igienic – prin curatenie putem stopa raspandirea bacteriilor care sunt responsabile pentru 

declansarea mai multor boli. Curatenia poate fi eficienta in prevenirea raspandirii bacteriilor.  

• Estetic – un spatiu in care totul este curat si arata impecabil poate fi aranja astfel incat sa fie mult 

mai atractiv.  

• Intretinere – lucrurile care sunt curatate periodic isi vor pastra aspectul si vor arata mult mai bine.  

• Securitate – prin indepartarea gunoiului se elimina riscul de accidente prin alunecare sau cel de 

producere al unui incendiu.  

 

Cum putem efectua curatenia?  

Exista mai multe metode de a efectua curatenia in spatiile comerciale:  

• Curatenia individuala – la aceasta metoda curatenia este facuta de o singura persoana intr-o anumita 

zona.  

• Curatenia in echipa – munca este efectuata de doua sau mai multe persoane intr-o anumita zona. 

Aceasta metoda se utilizeaza, de regula la curatenia generala. 
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III. INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVILOR PENTRU 

DESFĂŞURAREA PRACTICII 
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Fişa de lucru nr.1 

 

1. Realizaţi corelaţiile dintre factorii de risc prezentaţi în coloana A şi bolile profesionale care pot fi 

provocate de aceştia, prezentate în coloana B: 

 

A. Factorii de risc B. Bolile profesionale 

1. umiditate 

2. rozătoare 

3. acţiunea prelungită a zgomotului intens 

4. contact prelungit cu substanţe chimice iritante 

(lacuri, solvenţi, etc.) 

5. mişcări numeroase şi frecvent repetate 

6. substanţe toxice iritante şi pulberi iritante 

a. boli parazitare 

b. reumatism 

c. conjunctivite 

d. nevroze de coordonare  

e. dermite acute şi cronice, ulceraţii 

 f. hipoacuzie şi surditate de percepţie. 

 

 

2. Printre cele mai expuse meserii se numără şi lucrătorii comerciali şi manipulanţii de 

mărfuri.Scrieţi în casetele de mai jos cum trebuie să acţionaţi la locul de muncă pentru prevenirea 

accidentelor. 

                           

     

 

 

 

  

2.  
 

5. 

 4. 

3.  

 
6. 

1. Să comunicaţi imediat angajatorului 

orice situaţie de muncă pe care o 

consideraţi un pericol pentru securitatea 

lucrătorilor 
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Fişa de lucru nr.2 

 

1. Supuneţi atenţiei una din activităţile executate în magazinul/ depozitul agentului economic în care 

desfăşuraţi stagiul de practică. Observaţi cu atenţie modul de aplicare a normelor de igienă şi 

securitatea muncii. Activităţile în cadrul cărora se poate efectua observarea: recepţia mărfurilor; 

manipularea, depozitarea, desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare. 

 

2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos.  
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Fişa de lucru nr.3 
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Fişa de lucru nr. 4 
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Fişa de lucru nr. 5 

 

1. Identificati factorii care influenteaza pastrarea marfurilor! 

 

2. Analizati imaginile de mai jos si: 

• Identificati tipul ambalajului dupa domeniul de utilizare, 

• Identificati tipul de ambalaj dupa natura materialului din care este confectionat, 

• Identificati tipul de ambalaj dupa caracterul reciclabil. 
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3. Completati spatiile libere: 

 

AMBALAJUL reprezinta: …………….destinat sa cuprinda sau …………un produs sau un 

ansamblu de produse, pentru a le asigura ………….din punct de vedere fizic, chimic, mecanic, 

biologic în scopul mentinerii ………si ……….. acestora . 

AMBALAREA marfurilor este ….......………, procedeul sau metoda prin care se asigura cu 

ajutorul ambalajului, ……………...............…. temporara a produsului, în decursul 

…………………………. (transportului, depozitarii ) 

 

4. S.C. „X SAM” SRL produce fursecuri si alte specialitati ambalate la cutii de 1 kg si 5 kg. Pentru 

o cutie de cornulete cu nuca de 1 kg, costurile de productie sunt de 4 lei, iar marja de profit este de 

10% din costuri. Considerând ca are un contract încheiat cu un angrosist, care practica un adaos 

comercial de 15% si de la acel angrosist se aprovizioneaza S.C. „IX SAM” SRL, care practica un 

adaos comercial de 30%, sa se afle: 

a) Cu cât se va putea cumpara o cutie de cornulete cu nuca de 1 kg de la magazinul firmei „IX 

SAM” SRL? 

b) Pretul cu care angrosistul cumpara de la producator. 

c) Pretul cu care S.C. „IX SAM” SRL cumpara de la angrosist. 

d) Precizati denumirea fiecarui tip de pret calculat.  
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Fişa de lucru nr. 6 

 

1. Precizati care sunt criteriile de depozitare a marfurilor. 
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2. Temperatura necorespunzatoare si umiditatea excesiva, influenteaza negativ calitatile marfurilor. 

Identificati care sunt modificarile care apar la urmatoarelor marfuri în cazul nerespectarii conditiilor 

de pastrare: faina, alcool, sapun, fructe, folosind urmatorul tabel: 

 

 
 

3. S.C. „X SAM” SRL este importator direct de cafea. Valoarea în vama a unui pachet de cafea de 

250g este de 3 lei. Taxele vamale la cafea sunt de 10%, iar accizele pe pachetul de 250 g sunt de 1,10 

lei. Adaosul comercial practicat de importator este de 10%. De la importator se aprovizioneaza o 

firma care are un supermarket si care practica un adaos comercial de 30%. Calculati pretul de vânzare 

al unui pachet de cafea la supermarket.  
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Fişa de lucru nr. 7 

 

 

1. Completati spatiile goale de pe orizontala,astfel încât pe verticala sa se obtina sintagma: 

PASTRARE.  
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2. În tabelul de mai jos, identificati operatiile de întretinere a marfurilor si efectele nerespectarii 

acestora. 
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Fişa de lucru nr. 8 

 

I. Corelati mijloacele de transport din coloana A, cu tipurile de mijloace de transport din  coloana B. 

 

II. Corelati caracteristicile mijloacelor de transport din coloana A cu utilajele comerciale din 

coloana B. 

 

 

 

III. În diagrama de mai jos sunt ascunse 8 denumiri de mijloace de transport utilizate în depozite. 

Descoperiţi-le! 
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Fişa de lucru nr. 9 

 

I.Completati spatiile libere: 

1.Utilajele comerciale reprezinta totalitatea ………………..…., aparatelor, ……………….., 

masinilor necesare pentru efectuarea operatiilor de……………….. 

2. Dupa mobilitatea lor, utilajele comerciale se clasifica în: mijloace……………….. si mijloace 

………….…….. 

 

II. Completati spatiile goale de pe orizontala astfel încât pe verticala sa rezulte sintagma 

CARUCIOR. 
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III. Societatea comerciala „X SAM” SRL a primit marfuri conform facturii de mai jos. În aceeasi zi 

vinde catre S.C. „IX SAM” SRL 1000 buc ciocolata 100g si 1000 pungi napolitane 200g, întocmind 

factura 500 si încaseaza numerar contravaloarea marfurilor facturate, întocmind chitanta 350. 

Completati toate documentele specifice activitatii comerciale, stiind ca adaosul comercial practicat 

este de 10%. 
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Fişa de lucru nr. 10 

 

 

1. Notati cu A daca afirmatia este corecta si cu F daca afirmatia este falsa! 

 

1. Produsele cu ambalajele deformate sunt admise. 

2. Procesul de sortare la încarcare presupune cântarirea si numararea marfurilor. 

3. Electrostivuitoarele sunt utile la transportul marfurilor din rafturi la rampa de încarcare. 

4. Caruciorul este mijlocul de transport manual folosit în depozite. 

5. Ordonarea marfurilor se face pe grupe, subgrupe, articole si sortiment. 

6. Pastrarea marfurilor este influentata de: temperatura, umiditate, circulatia aerului. 

7.Depozitarea marfurilor se face în ordinea iesirii. 

8. La depozitarea marfurilor nu trebuie avut în vedere niciun criteriu de depozitare. 

9. Verificarea termenului de valabilitate se realizeaza periodic. 

10. Ambalajele se depoziteaza în spatii special amenajate în functie de natura, tip, mod de 

circulatie, grad de rigiditate etc. 

11. Clestii sunt unelte utilizate la prelucrari prin lovire. Având forme, greutati si dimensiuni diferite, 

se utilizeaza pentru demontarea ambalajelor de transport. 

12. Primirea ambalajelor de la furnizori este urmata obligatoriu de receptionarea acestora în scopul 

verificarii cantitative si calitative si a integritatii lor. 

13. Dupa caracterul recuperabil, ambalajele sunt recuperabile si nerecuperabile. 

14. Lazile sunt ambalaje fixe. 

 

2. Asociati expresiile din prima coloana, cu expresiile din a doua, daca între ele exista o corelatie: 
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FISA DE EVALUARE INITIALA 

 

I.Încercuiti raspunsul corect! 

1. Sortarea marfurilor se realizeaza dupa urmatoarele criterii: 

a) familie, grupa, subgrupa, articol, sort; 

b) familie, articol, sort; 

c) grupa, subgrupa, articol; 

d) familia, articol,sort. 

2. Conditiile de admisibilitate ale ambalajelor prevad: 

a) sa nu fie rupte sau deformate; 

b) sa nu fie colorate; 

c) sa nu miroasa; 

d) sa nu fie însemnate pe ele data fabricatiei. 

3. Instrumentele de lucru utilizate pentru formarea partizilor de 

marfuri sunt: 

a) lopata si roaba; 

b) sacii; 

c) cântarul, lectorul optic, scanner-ul; 

d) motostivuitorul. 

 

II. Asezati în ordinea logica etapele procesului de sortare. 

I) sortarea la încarcare; 

II) sortarea la descarcare; 

III) concentrarea si asortarea lotului comercial. 

 

 

 

III. Notati cu A daca afirmatia este corecta si cu F daca afirmatia este falsa! 

1. Produsele cu ambalajele deformate sunt admise. 

2. Procesul de sortare la încarcare presupune cântarirea si numararea marfurilor. 

3. Electrostivuitoarele sunt utile la transportul marfurilor din rafturi la rampa de 

încarcare. 

4. Caruciorul este mijlocul de transport manual folosit în depozite. 

IV. Dati 3 exemple de tarife.  
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FISA DE EVALUARE INTERMEDIARA 

 

I. Notati cu A daca afirmatia este adevarata si cu F daca afirmatia este falsa! 

1. Ordonarea marfurilor se face pe grupe, subgrupe, articole si sortiment. 

2. Pastrarea marfurilor este influentata de: temperatura, umiditate, circulatia aerului. 

3.Depozitarea marfurilor se face în ordinea iesirii. 

4. La depozitarea marfurilor nu trebuie avut în vedere nici un criteriu de depozitare. 

5. Verificarea termenului de valabilitate se realizeaza periodic. 

6. Pretul este suma ce se încaseaza din vânzarea bunurilor sau serviciilor. 

7. Pentru transportul de marfuri se foloseste tariful. 

8. Pretul cu ridicata este pretul de vânzare al angrosistului. 

 

II. Încercuiti raspunsul corect! 

1. Pastrarea marfurilor este influentata de urmatorii factori: 

a) temperatura, umiditatea, circulatia aerului; 

b) lumina, umiditate; 

c) curentii de aer; 

d) spatiul de depozitare. 

2. Întretinerea marfurilor se realizeaza prin: 

a) verificarea termenului de valabilitate; 

b) aerisire; 

c) mutarea lor prin depozit; 

d) marfurile nu necesita întretinere, 

3. Criteriile de depozitare a marfurilor sunt: 

a) ordonarea marfurilor pe grupe, subgrupe, articole si sortimente; 

b) asigurarea parametrilor de pastrare; 

c) în functie de marime; 

d) în functie de greutate. 

 

III. Enumerati criteriile de depozitare a marfurilor. 

 

IV. Clasificati ambalajele dupa natura materiei prime, modul de pliere si caracterul recuperabil. 
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FISA DE EVALUARE FINALA 
 
I. Completati spatiile libere: 

1.Utilajele comerciale reprezinta totalitatea ………………..…., aparatelor, ……………….., 

masinilor necesare pentru efectuarea operatiilor de……………….. 

2. Dupa mobilitatea lor, utilajele comerciale se clasifica în: mijloace……………….. si mijloace 

………….…….. 

 

II. Încercuiti raspunsul corect: 

1.Utilizarea eficienta a utilajelor comerciale permite: 

a) mecanizarea proceselor de conservare; 

b) automatizarea proceselor de sortare; 

c) mecanizarea si automatizarea proceselor de munca; 

d) paletizarea marfurilor. 

2. Din grupa mijloacelor de pastrare a marfurilor fac parte: 

a) aparatele de aer conditionat; 

b) rafturile; 

c) masinile de ambalat; 

d) masini de calcat. 

3.Dupa directia de realizare a transportului, utilajele se clasifica în: 

a)utilaje pentru transport pe diagonala; 

b)utilaje pentru transport pe verticala; 

c)aparate de ridicat; 

d)mijloace stationare. 

 

III. Clasificati mijloacele de depozitare. 

 

IV. Apreciati cu A (adevarat) sau F (fals) urmatoarele enunturi: 

a) Ambalajele se depoziteaza în spatii special amenajate în functie de natura, tip, mod de circulatie, 

grad de rigiditate etc. 

b) Clestii sunt unelte utilizate la prelucrari prin lovire. Având forme, greutati si dimensiuni diferite, 

se utilizeaza pentru demontarea ambalajelor de transport. 

c) Primirea ambalajelor de la furnizori este urmata obligatoriu de receptionarea acestora în scopul 

verificarii cantitative si calitative si a integritatii lor. 

d) Dupa caracterul recuperabil, ambalajele sunt recuperabile si nerecuperabile. 

e) Lazile sunt ambalaje fixe. 

 

V. S.C. „X SAM” SRL produce paste fainoase ambalate la pungi de 400g si 500g. Pentru o punga de 

paste scurte de 500g, costurile de productie sunt de 1leu, iar marja de profit este de 10% din costuri. 

Considerând ca are un contract încheiat cu un angrosist, care practica un adaos comercial de 20% si 

de la acel angrosist se aprovizioneaza S.C. „IX SAM” SRL, care practica un adaos comercial de 30%, 

sa se afle: 

a) Cu cât se va putea cumpara o punga de paste scurte de 500g de la magazinul firmei „IX SAM” 

SRL? 

b) Pretul cu care angrosistul cumpara de la producator. 

c) Pretul cu care S.C. „IX SAM” SRL cumpara de la angrosist. 

d) Precizati denumirea fiecarui tip de pret calculat. 
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JURNAL DE PRACTICĂ 
 

 

 

1. Sarcini de lucru 

 

 

 

 

2. Care sunt principalele activitati relevante pe care le-ati observat sau le-ati desfasurat? 

 

 

 

 

 

3. Ce lucruri noi ati învatat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au placut? Motivati. 

 

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

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

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

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