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1. NOTĂ DE PREZENTARE 

Modulul „Organizarea activității în unități de comerț” face parte din domeniul de pregătire de bază 

„Comerţ” şi se situează în cadrul Curriculumului în dezvoltare locală. 

Modulul se planifică pe parcursul a 5 săptămâni la sfărşitul anului şcolar, realizat într-un număr de 150 ore în cadrul 

stagiilor de practică comasată, desfăşurată în laboratoarele proprii ale şcolii sau la agentul economic, conform Anexei nr 3 la 

OMENCS nr. 4457/5.07.2016. 

Colegiul Economic Virgil Madgearu dispune de o bază materială corespunzătoare, care poate asigura accesul tuturor 

elevilor la activitățile de bază specifice domeniului pregătirii de bază ” comerț”, dar are și convenții de practică încheiate 

cu agenți economici, precum: SC PEPCO RETAIL SRL PLOIESTI, SC JUMBO COM SRL,etc. 

Modulul asigură pregătirea de bază pentru calificările de nivel 3: ,,Comerciant-vânzător” ,,Recepțíoner-

vânzător”. 

Curriculumul în dezvoltare locală Organizarea activității în unități de comerț presupune participarea și eforturile 

reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţiei: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali (agenţi 

economici, instituţii/ organizaţii locale sau regionale, etc ). 

Opţiunea pentru o astfel de componentă a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare, conform 

căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii 

şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni. 

Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate şi are în vedere: 

• resursele locale pentru instruire ( baza materială a școlii, cadrul de colaborare cu agenţii economici ) 

• cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor economice  desfăşurate 

în zonă. 

Conţinutul curriculumului de dezvoltare locală pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte 

formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc. 

Modulul prezentat se studiază la la clasa a IX a cu scopul formării la elevi a competenţelor necesare rezolvării 

problemelor apărute la locul de muncă şi posibilităţii de remediere a acestora precum şi organizarea activităţii la locul de 

muncă, respectând normele de securitatea şi protecţia muncii. 

Noile standarde de pregătire profesională sunt structurate pe UNITĂȚI ALE REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

(URÎ) și rezultate ale învățării (cunoștințe, abilități, atitudini) pe care elevii trebuie să le dobândească în timpul formării.  

În prezent, pentru curriculum în dezvoltare locală nu mai este alocată o anumită unitate a 
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rezultatelor învățării, ci acesta se realizează pe baza rezultatelor învățării din SPP și în colaborare cu  agentul            economic. 

 

2. Tabel de corelare dintre rezultatele învățării și conținuturile învățării 

 

 

Rezultate ale învăţării 

(codificate conform SPP) 

Conţinuturile  

învăţării 

Situații de învățare 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini  

2.1.4 

Prezentarea 

echipamentel

or 

, softurilor  

și 

documentel

or de 

evidență 

contabilă. 

7.1.1. 

Prezentarea 

documentel

or specifice 

recepției 

cantitative 

și calitative 

a mărfurilor. 

2.2.7 Identificarea 

diferitelor tipuri de 

echipamente, softuri și  

documente specifice  

activității contabile  . 

7.2.1. Verificarea 

documentelor 

specifice recepției 

cantitative și calitative 

a mărfurilor. 

2.3.5 Asumarea 

responsabilității 

în utilizarea 

echipamentelor 

fiscale,softurilor 

și documentelor 

de evidență 

contabilă . 

7.3.1. Asumarea 

responsabilității 

în completarea 

documentelor 

specifice 

recepției 

mărfurilor. 

Echipamente, softuri și 

documente 

-echipamente specifice 

operatorului economic 

-documente de evidență  

contabilă întocmite de 

către operatorul 

economic 

- documente aferente 

recepționării 

mărfurilor. 

Elevul utilizează 

echipamente de 

lucru     sub 

supravegherea 

tutorelui de practică 

Elevul asistă și 

completează 

documente de 

evidență  primară sub 

supravegherea tutorelui 

Elevul asistă și verifică 

documetele  de însoțire 

a lotului de mărfuri. 

4.1.9 

Prezentarea 

noțiunilor 

legate de 

productivitate

a muncii, 

management

ul timpului, 

management

ul 
proiectului. 
Prezentarea 
obligațiilor și a 
răspunderilor 
părților 
implicate în 
procesul de 
distribuție a 
mărfurilor. 

4.2.14 Utilizarea 

managementului 

timpului în aplicarea 

procedurilor 

operaționale la 

niveul unui loc de 

muncă 

 

Identificarea 

diferitelor obligații și 

răspunderi ale 

părților implicate în 

distribuția mărfurilor 

4.3.8 Colaborarea 

cu membrii 

echipei de lucru, 

în scopul 

îndeplinirii 

sarcinilor de la 

locul de muncă. 

 

Asumarea 

responsabilității 

privind obligațiile 

și răspunderile 

părților implicate 

în distribuția 

mărfurilor. 

Resurse umane la 

nivelul 

operatorului 

economic 

-managementul 

timpului în 

cadrul 

operatorului 

economic 

- obligațiile și 

răspunderile 

părților implicate 

în procesul de 

distribuție a 

mărfurilor. 

Elevul utilizează 

managementul  

timpului         pentru a  

realiza sarcinile de 

lucru primate de la 

tutorele de practică. 

Elevul  identifică 

,utilizând 

documentele 

specifice, obligațiile 

și răspunderile 

părților implicate în 

procesul de distribuție 

a mărfurilor. 
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5.1.6 

Prezentarea 

reglementăril

or legislative 

privind 

calitatea 

produselor și 

serviciilor, 

standarde și 

metode de 

lucru 

(HACCP). 

 

7.1.2. 

Descrierea 

modului de 

verificare 

cantitativă și 

calitativă a 

lotului de 

mărfuri, prin 

metode 

specifice 

uzuale. 

 

7.1.3. 

Precizarea 

posibilelor 

neconformități 

constatate în 

urma recepție 

cantitative și 

calitative a 

mărfurilor. 

5.2.7. Aplicarea 

principiilor HACCP 

la nivelul agentului 

economic 

5.2.9. Diferențierea 

mărfurilor în 

funcție de criterii 

date 

5.2.11. Verificarea 

respectării 

condițiilor de 

ambalare a 

mărfurilor , la 

nivel de agent 

economic. 

7.2.2.Verificarea 

cantitativă și 

calitativă a 

lotului de marfă 

cu ajutorul 

instrumentelor și 

tehnologiilor 

specifice. 

 

 

7.2.3. 

Identificarea 

neconformitățilo

r determinate în 

urma recepției 

calitative și 

cantitative. 

5.3.4.Asumarea 

responsabilității 

pentru verificarea 

elementelor de 

marcare și 

codificare a 

mărfurilor, 

conform 

legislației în 

vigoare 

5.3.5.Asumarea 

responsabilității 

în respectarea 

calitații 

mărfurilor în 

raport cu 

ambalarea 

acestora. 

7.3.2. 

Colaborarea 

cu membrii 

echipei de 

lucru, în 

scopul 

verificării 

calitative și 

cantitative a 

lotului de 

marfă 

conform 

notei de 

recepție și 

constatare 

de diferențe. 

 

Marcarea mărfurilor 

-tipuri de mărci 

tranzacționate de 

operatorul economic și         

codificarea acestora. 

Ambalarea mărfurilor 

-tipuri de materiale 

utilizate pentru 

ambalaje în cadrul 

operatorului economic 

-metode de ambalare a 

mărfurilor utilizate de 

operatorul economic. 

-etapele procesului de 

recepție 

- verificarea calitativa și 

cantitativă a lotului de 

marfă. 

- întocmirea procesului 

verbal de recepție. 

Elevul identifică 

mărcile de 

mărfuri 

tranzacționate de 

operatorul 

economic . 

Elevul verifică, 

sub supravegherea 

tutorelui, condițiile 

de ambalare și 

păstrare a mărfurilor. 

 

 

Elevul  sub 

îndrumarea tutorelui 

de practică verifică 

cantitativ și calitativ 

lotul de marfă 

recepționat. 

Elevul  sub 

îndrumarea tutorelui 

de practică 

completează 

procesul verbal de 

recepție a 

mărfurilor. 
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3. LISTA MINIMĂ DE RESURSE: 

• Calculator, 

• Formulare tipizate, 

• Echipamente și ustensile de lucru 

• Fișe de lucru, chestionare 

 

4. SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile modulului „Organizarea activității în unități de comerț” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, 

corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor și cu specificul activității agentului economic unde se 

realizează stagiul. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea profesorului care coordonează instruirea 

practică comasată. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate 

în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, inclusiv adaptarea la elevii cu CES. 

5. SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 

Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire 

profesională. Se recomandă ca pentru toate momentele evaluării (inițială, de progres, finală) să  predomine probele 

practice, completate de cele orale și, doar daca este cazul, de probe scrise. Evaluarea se va realiza de către profesor, 

în colaborare cu tutorele de practică și va avea la bază cerințele din SPP 
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