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•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1. Canalul de distribuŃie producător – consumator este specific în primul rând distribuŃiei
serviciilor.
a) PrezentaŃi particularităŃile serviciilor care dau specificitate acestui tip de canal.
b) CaracterizaŃi distribuŃia fără intermediari în cazul bunurilor de consum.
c) EnumeraŃi două produse care pot fi distribuite cu ajutorul internetului prin canalul direct.
10 puncte
2. Transformările sociale şi economice ce au loc în societate determină modificări în structura
consumatorilor.
a) EnumeraŃi aceste modificări.
b) ArgumentaŃi modificările de ordin calitativ ce apar în atitudinea consumatorilor.
10 puncte
3. Laptele şi produsele lactate au o valoare nutritivă ridicată, determinată în principal de
substanŃele proteice şi de conŃinutul în calciu şi fosfor, care favorizează creşterea,
dezvoltarea şi funcŃionarea organismului.
a) ClasificaŃi laptele de consum.
b) DetaliaŃi şase caracteristici de calitate ale laptelui de consum.
10 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
AlcătuiŃi un eseu cu tema „Calitatea articolelor din sticlă pentru menaj”, care să cuprindă:
a. Clasificarea articolelor din sticlă pentru menaj şi exemplificare pentru fiecare
categorie.
4 puncte
b. Descrierea aspectului şi culorii articolelor din sticlă.
6 puncte
c. Prezentarea avantajelor certe ale strategiei preŃului înalt.
10 puncte
d. Trăsăturile unei situaŃii negociabile în comerŃ
6 puncte
e. Caracterizarea rezultatelor negocierii prin prisma schimbului de valori.
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

ProiectaŃi un test scris, însoŃit de baremul de evaluare şi de notare, pentru evaluarea sumativă la
finalul anului şcolar, la disciplina/una dintre disciplinele la care susŃineŃi concursul, pentru
învăŃământul gimnazial/liceal.
În vederea acordării punctajului:
- veŃi menŃiona următoarele elemente: disciplina/modulul de pregătire profesională, clasa,
capitolele/conŃinuturile şi timpul de lucru;
- veŃi construi 2 itemi de tip pereche, 2 itemi de tip răspuns scurt/de completare, 1 item de tip
întrebare structurată şi 1 item de tip eseu/ rezolvare de probleme;
- veŃi redacta un barem în care se distribuie 90 de puncte şi se acordă 10 puncte din oficiu.
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