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PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE INSTRUIRE PRACTICĂ 

 

 

Ziua 1 

08:00-14:00: Întâlnire cu personalul ......................................... 

- Prezentarea programului de lucru şi a magazinului; 

- Instruire individuală privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi Instructajul în domeniul 

Situaţiilor de Urgenţă; 

- Identificarea nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor de la stagiul de pregătire practică. Evaluare 

iniţială. 

 

Ziua 2 

08:00-14:00: Plasament la ......................................... 

- Prezentarea atribuţiilor şi responsabilităţilor personalului comercial conform fişei postului; 

- Cunoaşterea magazinului, a structurii organizatorice şi a fluxurilor din magazin; 

- Identificarea sortimentului comercial; 

- Cunoaşterea echipamentelor tehnice pentru vânzarea mărfurilor. 

 

Ziua 3 

08:00-14:00: Plasament la .......................................... 

- Activităţi specifice din sala de vânzare: prezentarea sortimentului comercial, informarea 

consumatorilor, recomandarea produselor la cerere; 

- Identificarea proceselor secundare desfăşurate în spaţiile auxiliare ale magazinului: recepţia 

mărfurilor, depozitarea mărfurilor, pregătirea mărfurilor pentru vânzare, gestionarea 

ambalajelor; 

- Prezentarea fluxurilor din magazin; 

- Colaborarea cu colegii în scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru. 

 

Ziua 4 

08:00-14:00: Plasament la ......................................... 

- Prezentarea stocurilor curente, de siguranţă şi sezoniere din cadrul magazinului; 

- Identificarea criteriilor de expunere a mărfurilor alimentare şi nealimentare; 

- Monitorizarea parametrilor de păstrare specifici fiecărei grupe de mărfuri în vederea 

asigurării calităţii produselor şi prevenirii apariţiei modificărilor calitative; 

- Verificarea calităţii produselor. 
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Ziua 5 

08:00-14:00: Plasament la ......................................... 

- Pregătirea mărfurilor pentru vânzare: dezambalarea, sortarea şi formarea sortimentului 

comercial, etichetarea şi afişarea preţurilor, expunerea mărfurilor în sala de vânzare; 

- Studiul preţurilor, identificarea şi analizarea etichetelor de preţ; 

- Calcularea preţurilor şi tarifelor, precum şi a reducerilor de preţ oferite clienţilor; 

- Derularea de activităţi specifice standului în care a fost repartizat; 

- Evaluare intermediară. 

 

Ziua 6 

08:00-14:00: Plasament la ......................................... 

- Aplicaţii practice sub supravegherea tutorelui de practică: comunicarea cu clienţii, 

parcurgerea etapelor negocierii: abordarea clientului, determinarea nevoii clientului, 

prezentarea produsului, argumentarea vânzării şi încheierea actului de vânzare; 

- Identificarea serviciilor post vânzare asigurate în cadrul magazinului; 

- Adaptarea propriei comunicări la cerinţele situaţionale, realizarea comunicării în contexte 

diferite şi îndepărtarea barierelor comunicării; 

- Stabilirea unor relatii corecte (de colaborare, de subordonare) cu colegii şi angajaţii din 

diferite compartimente. 

 

Ziua 7 

08:00-14:00: Plasament la ......................................... 

- Aplicarea strategiilor de promovare practicate în cadrul magazinului prin publicitate la locul 

vânzării şi tehnici de merchandising; 

- Prezentarea funcţiilor ambalajelor: promovare a produsului, informare a consumatorului, 

manipulare, depozitare, transport şi conservarea şi protecţia produsului; 

- Analizarea şi interpretarea elementelor etichetelor produselor alimentare şi nealimentare; 

- Colaborarea cu membrii echipei pentru asigurarea unui climat optim de lucru. 

 

Ziua 8 

08:00-14:00: Plasament la ......................................... 

- Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de fidelizare a clienţilor: calitatea produselor şi 

serviciilor post vânzare oferite, calitatea relaţiilor umane stabilite între client şi vânzător; 

- Aplicarea principiilor de etică profesională la locul de pregătire practică în relaţiile de 

muncă, în raport cu marfa, consumatorul, mijloacele de muncă şi echipa de lucru; 

- Aplicaţii practice sub supravegherea tutorelui de practică de prezentare a ofertei de mărfuri; 

- Manifestarea atitudinii deschise şi de respect faţă de diversitatea culturală. 
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Ziua 9 

08:00-14:00: Plasament la ......................................... 

- Identificarea sistemelor de marcare ecologică a produselor, în raport cu normele de protecţie 

a consumatorilor; 

- Respectarea principiilor de dezvoltare durabilă în activităţile specifice de comerţ; sancțiuni 

aplicate pentru poluarea mediului; 

- Aplicaţii practice de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, sortarea pe tipuri 

de materiale, sub supravegherea tutorelui de practică; 

- Participarea la activităţile echipelor de lucru ale magazinului; 

- Derularea de activităţi specifice standului în care a fost repartizat. 

 

Ziua 10 

08:00-14:00: Plasament la ......................................... 

- Evaluare finală: Aplicarea unui test cu noţiuni de specialitate, verificarea portofoliului 

personal, proba practică; 

- Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor. 
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Responsabilităţi ale elevului practicant: 

Responsabilităţi în magazin: 

-  Prezintă consumatorilor oferta de produse şi servicii; 

-  Pregăteşte mărfurile pentru vânzare, asigură condiţiile optime de păstrare; 

-  Monitorizează calitatea produselor alimentare şi nealimentare, verifică termenul de valabilitate; 

-  Utilizează echipamentele specifice tehnologiei comerciale; 

-  Aplică strategiile promoţionale şi pe cele de fidelizare a clienţilor; 

-  Participă la activităţile echipelor de lucru sub supravegherea tutorelui de practică; 

-  Sintetizează şi organizează informaţiile într-o agendă electronică; 

-  Respectă principiile de etică profesională la locul de pregătire practică; 

-  Adaptează propriul discurs la cerinţele situaţionale; 

-  Soluţionează situaţiile conflictuale. 

 

Rezultate ale învățării 

Cunoştinţe: 

- Caracterizarea formelor de comunicare: verbală, nonverbală, scrisă, specifice dialogului 

comercial; 

- Precizarea principiilor de etică profesională; 

- Cunoaşterea normelor etice şi a necesităţii respectării lor şi a codului de conduită şi maniere la 

locul de muncă şi în societate; 

- 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 protecţie a 

consumatorilor; 

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

protecţie a consumatorilor; 

- Prezentarea aspectelor ambalării mărfurilor în raport cu normele de protecţie a consumatorilor; 

- Descrierea impactului ambalajelor asupra mediului înconjurător; 

- Precizarea drepturilor salariatului în raport cu profesia de comerciant, legislaţia muncii în 

vigoare şi normele P.S.I; 

- Precizarea obligaţiilor agenţilor economici privind protecţia mediului; 

- Descrierea riscurilor neaplicării legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului. 

Abilităţi: 

- Aplicarea diferitelor forme de comunicare în diferite contexte, în relaţie cu clienţii; 

- Monitorizarea şi adaptarea dialogului comercial la cerinţele situaţionale; 

- Realizarea comunicării în contexte diferite; 
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- Aplicarea principiilor de etică profesională; 

- Aplicarea normelor etice la locul de muncă; 

- Participarea la viaţa comunităţii şi la activităţile în comun ale grupului de lucru; 

- Calcularea preţurilor şi tarifelor, precum şi a reducerilor de preţ oferite clienţilor; 

- Aplicarea principiilor matematice de bază în calculaţie şi evaluare; 

- Identificarea normelor privind marcarea, etichetarea şi ambalarea produselor alimentare şi 

nealimentare în raport cu normele de protecţie a consumatorilor; 

- Identificarea drepturilor salariatului în raport cu legislaţia muncii şi normele P.S.I; 

- Aplicarea normelor de prevenire şi conservare a mediului la locul de muncă. 

Atitudini vizate: 

Atitudini specifice: 

- Adaptarea unui ton discret şi politicos, conştientizând impactul vorbirii asupra clienţilor; 

- Conştientizarea nevoii de a înţelege şi utiliza limbajul într-un mod responsabil şi pozitiv social; 

- Manifestarea capacităţii de concentrare într-o situaţie de comunicare dată; 

- Asumarea responsabilităţii şi încadrarea în normele etice la locul de muncă; 

- Manifestarea disciplinei în muncă şi păstrarea secretului de serviciu; 

- Respectarea principiilor etice de comportament în relaţiile de muncă; 

- Manifestarea unei atitudini proactive în viaţa socială, personală; 

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

de preţ oferite clienţilor; 

- Asumarea responsabilităţii în aplicarea normelor privind marcarea, etichetarea şi ambalarea 

mărfurilor. 

Atitudini generale: 

- Racordarea competenţelor profesionale în domeniul Economic/Comerţ la standardele europene; 

- Consolidarea competenţelor transversale corespunzătoare celor solicitate de angajatori în 

domeniul Economic/Comerţ (comunicare într-o limbă străină, spirit antreprenorial, competenţe 

sociale şi civice); 

- Promovarea valorilor europene: interacţiunea culturală, deschiderea spre nou şi toleranţa; 

- Îmbunătăţirea competenţelor de comunicare în limba engleză; 

- Consolidarea abilităţilor de comunicare şi a deprinderilor IT; 

- Îmbunătăţirea stimei de sine şi dezvoltarea personală. 
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CAPITOLUL I 

Prezentarea agenţilor economici 

 

 

Organizaţia de primire: ……………………………………………………………………………………… 

Adresa: …………………………………………………………………………………………….. 

Persoană de contact (nume, tel.): ………………………………………………………………….. 

Descrierea organizaţiei: …………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………... 
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CAPITOLUL II 

 

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 

 

 

1. DESFĂŞURAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 

1.1. Informaţii despre specificul activităților practice. 

În prima etapă elevii trebuie să cunoască specificul operatorilor economici din domeniul 

comerţului. 

În desfăşurarea activităţii comerciale, fiecare operator economic utilizează un anumit 

potenţial de muncă denumit „resursele umane ale comerţului”. Forţa de muncă din comerţ 

urmăreşte: 

1. aprovizionarea cu mărfuri a firmei în care lucrează şi desfacerea acestora către beneficiari; 

2. caracteristicile şi utilitatea produselor pe care le comercializează; 

3. efectuarea în cele mai bune condiţii a transportului, recepţiei, depozitării şi desfacerii 

produselor contractate;  

4. prezentarea ofertei în procesul de comunicare şi negociere cu potenţialii clienţi;  

5. arta de a influenţa cererea, de a ajuta la formarea gusturilor cumpărătorilor şi de a promova pe 

piaţă produsele noi oferite de producători. 

 

Activităţile propuse urmăresc atingerea majorităţii criteriilor de performanţă respectând 

condiţiile de aplicabilitate cuprinse în Standardele de Pregătire Profesională. 

Pe perioada stagiului de practică se recomandă ca în prima etapă elevii să primească 

sarcini cu caracter limitat, apoi gradual mai multe responsabilităţi şi oferirea de feedback 

periodic din partea tutorelui de practică. 

 

1.2. Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii 

potrivit modulului 

Pe parcursul derulării stagiului de instruire practică, pentru asigurarea unor condiţii 

optime de activitate şi pentru prevenirea accidentelor, se va avea în vedere respectarea legislaţiei 

în vigoare: Legea 319/ 2006. 

Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică (agentul economic) are 

obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în 

muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Se va realiza atât instructajul introductiv general, cât şi instructajul la locul de muncă. 
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Agentul economic va furniza elevilor informaţii esenţiale pentru respectarea disciplinei 

cu privire la sănătate şi securitatea muncii; programul de lucru; ansamblul de reguli interne; 

factorii de risc specifici activităţii şi măsurile pentru evitarea riscurilor.  

Partenerul de practică/agentul economic trebuie să comunice şi practicanţilor ansamblul 

de reguli interne, cuprinse în regulamentul de ordine interioară, pe care l-a adoptat de comun 

acord cu sindicatul sau cu reprezentanţii de personal din unitate. 

 

1.3. Reguli și norme interne de conduită 

Comportamentul profesional al lucrătorilor în comerț este reglementat prin Regulamentul 

de Ordine Interioară (ROI) a fiecărei unități. Acesta cuprinde în structura sa și aspecte privind: 

• punctualitatea; 

• ținuta personalului; 

• condițiile de părăsire a locului de muncă; 

• reguli de comportament în relațiile cu colegii; 

• repere operaționale care se referă la implicarea totală a fiecărui salariat pentru o reușită 

globală, și anume: 

- să se dezvolte și să se mențină un spirit de echipă; 

- să se exercite autoritatea prin competență; 

- să se informeze colaboratorii asupra rezultatelor muncii și să se favorizeze comunicarea 

interpersonală; 

- să se acorde fiecărui salariat responsabilitatea la nivelul său; 

- să se încurajeze inițiativa personală; 

- să se execute un control obiectiv și regulat, să se dezvolte autocontrolul; 

- să se pună interesul unității înaintea interesului personal. 

În cadrul echipei, oamenii se informează reciproc, fac schimb de mesaje și informații. 

Este foarte important, din punctul de vedere al comunicării inter-umane, conținutul mesajelor 

verbale sau non-verbale transmise. De multe ori, un gest făcut poate însemna mai mult decât o 

vorbă. 

La locul de muncă trebuie respectate: 

• relațiile de subordonare (în funcție de statutul deținut de fiecare persoană); 

• relațiile de colaborare (bazate pe coordonarea eforturilor în scopul atingerii unui obiectiv 

comun); 

• relațiile de întrajutorare între colegi, cu scopul obținerii unor rezultate foarte bune în 

activitatea desfășurată. 
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1.4. Norme de comportament şi conduită în cadrul grupului  

1.  Însuşirea normelor de comportament şi conduită în cadrul grupului: calm, stăpânire de sine, 

onestitate, respectarea partenerului, ascultarea opiniilor şi argumentelor partenerilor, 

demnitate, să nu creeze suspiciuni, tact, atitudine pozitivă; 

2. Asigurarea unui climat favorabil lucrului în echipă: sprijin, încurajare, umor, ambianţă, 

rezolvarea amiabilă a conflictelor,diplomaţie, atitudinea faţă de colegi; 

3. Rezolvarea conflictelor de muncă: generate de stilul de muncă propriu,sistemul informaţional: 

perturbarea informaţiei, zvonuri, dezaprobări,neînţelegeri,diferenţă între profesional şi puterea 

de muncă, control preventiv, negociere, arbitraj. 

 

1.5. Relaţii interpersonale în cadrul grupului de lucru  

1. Respectarea principiilor etice de comportament în relaţiile de muncă: principiul egalităţii, 

principiul nediscriminării, accesului la informaţie,principiul transparentei,principiul 

respectului si consideraţiei, principiul confidenţialităţii 

2. Însuşirea normelor etice la locul de muncă: purtarea ecusonului cu datele de identificare; 

ţinuta decentă, corespunzătoare funcţiei; stăpânire de sine (calm, politicos, respectos); să 

manifeste o atitudine pozitivă în relaţiile cu publicul; să folosească un limbaj corect din punct 

de vedere gramatical, să ofere răspunsuri corecte şi complete. 
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FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 1 

 

NORME DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂSPECIFICE ACTIVITĂȚII DE 

COMERȚ   

 

Protecția muncii este parte integrantă din procesul de muncă.  

 Scopul: Asigurarea celor mai bune condiții de muncă, dar și prevenirea accidentelor și a 

îmbolnăvirilor profesionale. 

 Normele de protecția muncii pot fi definite ca o măsură legislativă de realizare a 

securității muncii. Conținutul lor este format din colecții de prevederi cu caracter obligatoriu. 

 Rolul normelor de protecție a muncii este de a stabili acele măsuri de prevenire 

necesare pentru anihilarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, 

dependenți de executant. 

 Tot personalul trebuie să cunoască și să respecte normele de protecția muncii; de 

aceea este obligatoriu să participe la instructajele introductiv-generale, periodice, la locul 

de muncă, să completeze și să semneze fișele individuale de protecția muncii și SU. 

 

 Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activități instituționalizate 

având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea 

vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul 

de muncă. 

Obligațiile angajaților, elevilor practicanți pe linie de protecția muncii: 

 Prezentele instrucţiuni au ca scop prevenirea riscurilor profesionale, 

protecţia securităţii şi a sănătăţii voastre în timpul desfăşurării 

activităţii, eliminarea factorilor de risc, de accidentare şi/sau 

îmbolnăvire profesională existenţi în procesul de muncă.  

 

 ATENŢIE! În acest scop: 

➢ desfăşuraţi activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea voastră, precum şi cu 

instrucţiunile primite din partea inspectorului cu protecţia muncii; 

➢ nu expuneţi la pericol de accidentare/îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi 

alte persoane, în timpul procesului de muncă; 

➢ cunoaşteţi codurile de alarmare şi căile de evacuare din incinta magazinului; 

➢  nu intraţi în zonele de restricţie sau la locurile de muncă pentru care nu aţi fost instruiţi; 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_jW4dpjs2y4s/SPX3QBFJiWI/AAAAAAAACKM/8Kt840IbusA/s400/protectia_muncii.jpg&imgrefurl=http://raduvasilechialda.blogspot.com/2008_10_01_archive.html&usg=__krgnrOb0MzvqyhFH5S7hW3Hni9Q=&h=333&w=400&sz=48&hl=ro&start=44&um=1&tbnid=fUg6mM2xezXwVM:&tbnh=103&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dprotectia%2Bmuncii%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
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➢ respectaţi semnalizarea de securitate şi/sau sănătate utilizată la locul de muncă; 

➢ utilizaţi corect aparatura, uneltele şi echipamentele comerciale, iar curăţarea lor o efectuaţi 

numai după deconectarea de la reţeaua electrică; 

➢ comunicaţi imediat şefului/lucrătorilor orice situaţie de muncă pe care o consideraţi un 

pericol, precum şi orice deficienţă a echipamentului comercial utilizat; 

➢ dacă v-aţi accidentat prin tăiere, întrerupeţi lucrul şi prezentaţi-vă la punctul sanitar; 

➢ utilizaţi corect şi complet echipamentul individual de protecţie (EIP); 

➢ fumatul este strict interzis în magazin; 

➢ menţineţi căile de circulaţie din spaţiul de vânzare al mărfurilor în permanenţă libere, curate, 

asigurate împotriva pericolului de alunecare şi derapare; 

➢ respectaţi semnele simbol de pe ambalajele mărfurilor, referitoare la manipularea, 

transportul, depozitarea şi expunerea acestora în spaţiile de vânzare; 

➢ nu intraţi în raza de lucru şi acţiune a utilajelor fixe sau mobile; 

➢ nu escaladaţi rafturile, utilajele de transport, deplasaţi-vă numai pe căile de acces; 

➢ ţineţi seama de greutatea mărfurilor la aşezarea în rafturi şi de rezistenţa poliţelor; 

➢ folosiţi scara portabilă la manipularea mărfurilor depozitate la înălţimi mari, în nici un caz 

scaunele, lăzile, rafturile sau alte obiecte improvizate;  

➢ asiguraţi-vă că aveţi vizibilitate în timpul manipulării mărfurilor. 

 

Riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru lucrătorul în comerț: 

 Deși această meserie nu pare a avea un grad de pericol ridicat, există totuși riscuri pe care 

practicanții acesteia și le asumă zi de zi: 

➢ folosirea neatentă a motostivuitorului, fapt care poate duce la răsturnarea pachetului 

ridicat și implicit la accidentarea „șoferului”; 

➢ ridicarea forțată a diferitelor produse, fapt care poate produce accidentări ale spatelui și 

mâinilor; 

➢ lovirea accidentală de diferite corpuri contondente; 

➢ stivuirea incorectă a cutiilor și pachetelor. Acestea se pot prăbuși peste angajați sau 

clienți, provocându-le leziuni mai mult sau mai puțin grave; 

➢ intrarea în contact cu diverse substanțe toxice şi lipsa unui echipament adecvat, lucru care 

poate duce la intoxicații grave; 

➢ îmbolnăvirea prin boli microbiene, micotice, parazitare; 

➢ folosirea necorespunzătoare și neatentă a aparaturii din dotare; 

➢ nerespectarea semnelor ce avertizează asupra inflamabilității diferitelor produse, 

producându-se astfel incendii; 

➢ alterarea aspectului fizic(resturi de murdărie pe piele, nas, ochi, coji, eczeme, 

îmbrăcăminte murdară). 
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FIȘA DE DOCUMENTARE NR. 2 

 

REGULI DE IGIENĂ 

 

Igiena personală reprezintă totalitatea manoperelor pentru realizarea unei stări de 

curățenie a întregului corp (piele, mucoase, păr, unghii), a îmbrăcămintei și a încălțămintei, astfel 

încât lucrătorul comercial să nu devină o sursă de contaminare a produselor alimentare sau de 

îmbolnăvire a propriei persoane. 

 

Reguli de igienă individuală 

 

1. Igiena corporală: 

- starea de curățenie impecabilă corporală și vestimentară; 

- folosirea deodorantelor, dar cu evitarea parfumurilor puternice, de către lucrătorii din 

domeniul alimentar; 

- folosirea lenjeriei corporale realizate din țesături de bumbac și tip bumbac. 

 

2. Părul: 

- trebuie să fie în permanență curat și pieptănat îngrijit; 

- la femei: coafura trebuie să asigure un aer de distincție, eleganță și sobrietate; 

- la bărbați: părul să fie tuns și îngrijit; 

- atât la femei, cât și la bărbați trebuie evitate excesele; 

- în sectorul alimentar părul trebuie acoperit cu bonete sau cordeluțe. 

 

3. Fața: 

- machiajul are rol de protecție și de înfrumusețare a tenului, trebuie să fie discret și să pună 

în evidență ochii, la nevoie se reface sau se corectează; 

- la bărbați fața trebuie zilnic rasă, folosindu-se loțiunile sau soluțiile after-shave. 

 

4. Mâinile: 

- trebuie să fie în permanență curate: 

• în sectorul alimentar şi cel metalo-chimice, lucrătorii trebuie să aibă unghiile tăiate scurt 

(este interzisă folosirea de către lucrătoarele din aceste sectoare a lacului sau a pastei de 

unghii); 

• la produse textile-încălțăminte (excepție țesăturile), lucrătoarele trebuie să aibă unghiile 

mai lungi, date cu ojă sau pastă în nuanțe pastelate. 
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- din motive igienice sau etico-estetice se interzice purtarea inelelor sau articolelor de 

gablonț pe mâini. 

- mâinile se spală: la începerea muncii, la schimbarea operației de lucru, după atingerea 

părului, nasului, urechilor, gurii, pielii, după manipularea materiei prime și a ambalajelor, după 

fiecare pauză la intrarea în zona de lucru, după ieșirea de la toaletă, după curățenia și dezinfecția 

locului de muncă. 

 

 5. Echipamentul de protecție: 

- trebuie să fie în permanență curat și călcat; 

- este obligatorie purtarea ecusoanelor; 

- în prezent fiecare magazin sau complex comercial optează pentru ținuta vestimentară a 

lucrătorilor săi. 

 

 6. Încălțămintea: 

- trebuie să fie comodă, ușoară, flexibilă, de culori închise, să asigure stabilitatea gleznei; 

- trebuie să fie curată și bine întreținută. 

 

Lucrătorul din comerț trebuie să respecte atât regulile de igienă personală, cât și o serie de 

reguli ce țin de protecția sănătății consumatorilor, și anume: 

 

 Reguli de igienă în manevrarea alimentelor: 

 

 trebuie evitat contactul simultan: bani-alimente; 

 păstrarea curățeniei pe toate suprafețele din incinta magazinului; 

 protejarea alimentelor față de accesul insectelor, rozătoarelor și a microorganismelor; 

 alimentele trebuie păstrate în condiții optime pentru a evita deteriorarea sau pierderea 

calității acestora. 

 

 Igiena spațiilor magazinului: 

 

❖ spălarea pardoselilor; 

❖ curățarea căilor acces; 

❖ selectarea deșeurilor. 
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FIȘA DE DOCUMENTARE NR. 3 

 

REGULI ȘI NORME DE CONDUITĂ 

 

Exercitarea oricărei profesii presupune respectarea unui sistem de reguli și principii 

morale și de aceea există și o etică profesională. 

Sistemul de reguli și principii morale = cuprinde cerințe și recomandări privind 

îndatoririle individului în relațiile cu semenii săi. 

Etica profesională = reprezintă evaluările (aprecierile) morale, normele, raționamentul și 

noțiunile reprezentate de obligațiile morale și normele de comportare ale anumitor categorii de 

oameni aparținând profesiei respective. 

Etica profesională se raportează la: obiectul muncii; clienți, mijloacele de muncă; echipa 

de lucru; propria persoană; societate. 

• Etica profesională în raport cu obiectul muncii presupune: 

- maximă grijă și atenție pentru conservarea și păstrarea mărfurilor; 

- păstrarea calității mărfurilor; 

- conștientizarea faptului că orice marfă este rezultatul muncii omenești, desfășurată uneori 

cu mari eforturi. 

• Etica profesională în raport cu clienții presupune: 

- servirea civilizată; 

- amabilitate permanentă față de clienți; 

- crearea condițiilor în care să se lucreze bine, organizat, rapid, cu un consum minim nervos. 

• Etica în raport cu mijloacele de muncă: 

În categoria mijloacelor de muncă intră: magazinele, depozitele, utilajele comerciale (case 

de marcat, cântare etc.), mobilierul comercial. 

Etica lucrătorului în comerț față de mijloacele de muncă presupune folosirea adecvată a 

tuturor bunurilor aflate în unitate. 

• Etica în raport cu echipa de lucru trebuie să cuprindă: 

- maximă înțelegere față de colegi; 

- schimb de cunoștințe profesionale, de cultură generală, de experiență; 

- întrajutorare și sprijin; 

- disciplină exemplară pentru sarcinile profesionale. 

• Etica față de propria persoană presupune: 

- îndeplinirea acestei meserii frumoase și dificile cu mândrie, cu demnitate; 

- educarea prin voință; 

- stăpânirea propriilor sentimente și manifestări; 

- să nu manifeste exigențe prea mari față de clienți și prea mici față de sine. 
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Etica față de societate în ansamblu rezultă din faptul că activitatea de comerț reprezintă o 

componentă a economiei în general, a calității vieții oamenilor. 

Calitățile morale ale unui bun lucrător în comerț sunt: 

• bună capacitate de a comunica, atât cu colegii de muncă în cadrul echipei, cât și cu 

clienții; 

• compasiune față de clienți și colegii aflați în situații dificile; 

• spirit de întrajutorare atât în relațiile cu clienții, cât și în relațiile cu colegii; 

• onestitate; 

• punctualitate; 

• politețe; 

• atenție distributivă; 

• fidelitate pentru instituția al cărei angajat este. 
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FIȘA DE DOCUMENTARE NR. 4 

 

MIJLOACELE DE MUNCĂ 

 

I. MOBILIERUL COMERCIAL: 

1. dispozitive de perete cu rafturi, sertare, casete, dulapuri, cuiere; 

2. gondole cu rafturi, dulăpioare, grătare; 

3. containere speciale: cutii, coșuri; 

4. ștendere; 

5. mese, scaune, mobilier pentru casa de marcat. 

 

II. UTILAJE COMERCIALE DE PREZENTARE ȘI DESFACERE A 

MĂRFURILOR: 

1. Utilaje de bază ale sălii de vânzare: 

- utilaje de calcul, casa de marcat, lector optic fix, mobil, scanner; 

- aparate pentru încercat și verificat articole electrocasnice; 

- aparate de măsură; 

- standuri de încercări; 

2. Utilaje suplimentare ale sălii de vânzare: 

- dispozitive, aparate și mașini pentru călcat, festonat, cusut și brodat, articole de 

confecții, perdele, covoare, mochete. 

3. Utilaje specifice sectorului alimentar: 

- feliator, mașină de tocat carne; 

- aparate de cântărit: cântar electronic, balanța comercială; 

- storcător fructe, aparat de măcinat cafea; 

- utilaje frigorifice: vitrine frigorifice orizontale și verticale, rafturi frigorifice, dulapuri 

frigorifice, lăzi și camere frigorifice. 

4. Utilaje pentru ambalat și etichetat: 

- mașini pentru ambalat, lipit, dispozitive de etichetat. 

 

III. MATERIALE ȘI USTENSILE DE PREZENTARE ȘI DESFACERE A 

MĂRFURILOR: 

 

1. Pentru mărfuri alimentare: 

• tăvi (din material plastic, inox); 

• căni gradate cu cioc; 

• vase de diferite dimensiuni; 
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• grătare din lemn; 

• palete, cuțite, polonic; 

• scafe. 

2. Pentru mărfuri nealimentare: 

• metru din lemn, foarfece, centimetru, rulete pentru țesături; 

• umeraș, pernă de călcat, perii de haine, oglinzi pentru confecții; 

• încălțător, oglinzi de picior pentru încălțăminte. 

3. Ustensile pentru desfacerea ambalajelor: clește, cutter, foarfece. 

4. Ustensile pentru închiderea ambalajelor: ciocan, cuie, bandă adezivă. 

 

IV. UTILAJE DE TRANSPORT: 

• Liză, cărucior; 

• Electrostivuitor, motostivuitor, electro-moto-stivuitor.  

 

 



 
Liceul Tehnologic Economic 
         „Virgil Madgearu” 
                   Iaşi 

 

Oportunităţi de dezvoltare profesională la standarde europene 

Proiect de mobilitate 2018‐1‐RO01‐KA102‐048405 
 

20 

FIȘA DE DOCUMENTARE NR. 5 

 

AMBALAREA MĂRFURILOR 

  

Ambalarea produselor a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în timp, ca urmare a 

tehnologiilor avansate folosite atât în producția de mărfuri, cât și în obținerea de noi materiale 

pentru ambalaje, de noi tipuri de ambalaje și metode de ambalare din ce în ce mai perfecționate, 

care să mențină calitatea produselor și a mediului înconjurător la un nivel ridicat. 

De asemenea, exigențele consumatorilor față de ambalaj și ambalarea mărfii au crescut 

odată cu evoluțiile înregistrate în modul de viață și de consum. 

Ambalarea este operația, procedeul sau metoda prin care se asigură, cu ajutorul 

ambalajului, protecția calității și integrității produsului, în timpul trasportului, manipulării, 

depozitării, contribuind și la înlesnirea acestuia până la consumare sau până la expirarea 

termenului de garanție.  

Ambalajul este un obiect destinat să cuprindă sau să învelească un produs sau un 

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

biologic, în scopul menținerii calității și integrității acestora. 

Integritatea ambalajului este absolut necesară pentru îndeplinirea funcției de conservare 

și protecție a produselor și a calității acestora și a funcției de înlesnire a manipulării, 

transportului, depozitării. 

Pe de altă parte, aspectul ambalajului determină funcția de promovare a mărfurilor și de 

informare a consumatorilor, deoarece acceptarea unor produse de către consumatori depinde într-

o mare măsură de estetica ambalajului. Informațiile de pe ambalaje pot fi prezentate prin 

inscripționare, litografiere, etichete, coduri, ștanțare etc. 

Clasificarea ambalajelor: 

1. După natura materialului din care sunt obținute: 

• ambalaje din materiale celulozice: hârtie, carton; 

• ambalaje din sticlă; 

• ambalaje din metal; 

• ambalaje din mase plastice; 

• ambalaje din materiale textile; 

• ambalaje din materiale complexe (cartonul cașerat cu polietilenă, asociat cu folie de 

aluminiu); 

• ambalaje din lemn. 

2. După natura produsului ambalat: 

• ambalaje pentru produse alimentare; 

• ambalaje pentru produse nealimentare; 
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• ambalaje pentru produse periculoase. 

3. După tipul ambalajului: lăzi, cutii, flacoane, pungi, saci, coșuri, sacoșe, tăvițe, 

butelii, borcane, bidoane, butoaie, containere; 

 4. După domeniul de utilizare: 

• ambalaje de transport; 

• ambalaje de prezentare; 

• ambalaje de desfacere. 

 

Ambalajele produselor alimentare, conform normelor de igienă și protecție sanitară a 

acestora, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

• să fie avizate sanitar; 

• materialele din care se confecționează să aibă grad ridicat de stabilitate fizico-chimică, 

care să nu permită cedarea în timpul utilizării a substanțelor străine peste limite admise; 

• să nu influiențeze caracteristicile organoleptice, fizico-chimice sau valoarea nutritivă a 

produselor alimentare cu care vin în contact; 

• să nu confere toxicitate produselor alimentare cu care vin în contact; 

• să nu fie toxice; 

• să nu influențeze negativ produsul în urma unor reacții chimice; 

• să nu aibă miros și gust propriu; 

• să fie impermeabil la gaze, vapori de apă; 

• să fie curat, dezinfectat, neinfestat de insecte, rozătoare; 

• să aibă o bună rezistență mecanică; 

• să nu fie obținut din hârtie provenită din deșeuri; 

• să fie obținut din materiale reciclabile sau să fie biodegradabil; 

• să aibă un design corespunzător. 

 

Metode de ambalare a mărfurilor: 

• Ambalarea porționată: 

Este procedeul în care cantitatea de produs care urmează să fie cuprins în ambalaj este 

stabilită astfel încât să fie consumată la o singură folosire. 

Exemplu: 

- produse perisabile ca brânzeturi fermentate, untul; 

- produse neperisabile: cafea, zahăr. 

Se folosesc folii termosudabile din aluminiu sau hârtie metalizată; 

• Ambalare în folii contractibile: 

Folia contractibilă este o folie de material plastic folosită în cazul ambalării mărfurilor 

alimentare și nealimentare (cosmetice, jucării, obiecte din metal sau porțelan). În cazul 
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produselor alimentare se practică ambalarea sub vid în folie contractibilă transparentă și 

închidere prin termosudare. 

• Ambalarea în atmosferă modificată: 

Constă în extragerea oxigenului din interiorul ambalajului și introducerea în interiorul 

lui a unor gaze inerte cum sunt azotul și dioxidul de carbon. Exemplu: carnea și produsele din 

carne, pește, cafea, legume și fructe proaspete. 

• Ambalarea în vid: 

Constă în extragerea oxigenului și reducerea presiunii aerului din interiorul ambalajului 

(impermeabil la gaze) cu ajutorul unei instalații speciale. Exemplu: cafea. 

• Ambalarea aseptică: 

Constă în introducerea unui produs sterilizat, destinat comercializării, într-un vas 

sterilizat, în condiții aseptice, urmată de închiderea vasului astfel încât să fie prevenită 

contaminarea produsului cu microorganisme. 

• Ambalarea în sistem Cryovac: 

Este o variantă îmbunătățită a ambalării în vid. În principiu, metoda constă în introducerea 

produselor în pungi din folii de material plastic (pungi tip Cryovac), vidate anterior prin aspirație 

și scufundarea lor timp de o secundă, într-un rezervor cu apă fierbinte (92º-97º C), care 

determină contragerea foliei cu 50-85%, etanșeizând produsul. 

Sistemul Cryovac se folosește la preambalarea cărnii și preparatelor din carne, peștelui, 

fructelor și legumelor proaspete, preparatelor culinare. 

• Ambalarea cu pelicule aderente: 

Constă în aplicarea pe produs a unui strat rezistent și impermeabil din material peliculogen 

care, după uscare, protejează suprafața acestuia. De exemplu: la brânzeturi. 

În procesul de vânzare a produselor, lucrătorul în comerț trebuie să ofere clienților 

produsele ambalate, în special la produsele vrac sau care nu au ambalaj propriu. Se folosesc 

diferite materiale de ambalare în funcție și de natura produselor ce trebuie ambalate, ca de 

exemplu: materiale celulozice tip hârtie obișnuită sau cerată, pergament, pungi și sacoșe din 

material plastic, saci, plase – sacoșe din materiale textile. 

 

 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.firmeproduse.ro/pictures/produse/EUROPROD1220512834.jpg&imgrefurl=http://www.firmeproduse.ro/cauta/produse/cutii%2Bcarton&usg=___0hIuL-PconQO0AB9TcNUPMxDzE=&h=274&w=300&sz=43&hl=ro&start=153&tbnid=Bv3WvBRGyGsNbM:&tbnh=106&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dambalaje%2Bpentru%2Bcadouri%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN%26start%3D140
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FIȘA DE DOCUMENTARE NR. 6 

 

RELAȚIA AMBALAJ – MEDIU ÎNCONJURĂTOR 

 

Marcajele existente pentru protecţia consumatorilor dar şi a mediului indică faptul că 

ambalajul este reciclabil, reutilizabil, recuperabil. Realizarea ambalajelor nu mai trebuie să fie o 

problemă pentru mediul înconjurător şi pentru consumator. La nivelul UE se prevede:  

Ø  promovarea ambalajelor standard care pot fi reutilizate; 

Ø  limitarea volumului şi masei ambalajelor; 

Ø  eliminarea discriminărilor dintre ambalajele noi şi ambalaje reciclabile. 

Impactul serios asupra mediului şi necesitatea diminuării poluării a condus la utilizarea 

unor materiale de ambalaj de tipul: 

Ø  „lasting ware” - ambalaje cu durată de utilizare prelungită; 

Ø  „earthedibile” - ambalaje biodegradabile, nepoluante; 

Ø  „extremely easy to recicle” - uşurinţă în reciclare.  

Simbolul grafic folosit în mod frecvent este bucla lui Möbius. 

 

Fig - Simboluri pentru protecţia mediului înconjurător şi a consumatorului 

Sistemul de codificare aplicat pentru materialele plastice este de un real folos pentru 

cunoaşterea materiei prime din care este constituit ambalajul în vederea realizării cu uşurinţă a 

reciclării acestuia.  

Codificarea constă într-o săgeată închisă ce prezintă în centru un număr şi abrevierea 

pentru tipul de material considerat (1 PETE - polietilentereftalat, 2 HDPE - polietilenă de 

înaltă densitate, 3 V - vinil, 4 LDPE - polietilenă de joasă densitate, 5 PP - polipropilenă, 6PS 

- polistiren, 7 OTHER - alte materiale plastice, inclusiv materiale stratificate). 
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Fig. - Codificarea specifică materialelor plastice 

 

 

În alegerea materialului de ambalare trebuie avut în vedere efectul acestuia asupra 

mediului înconjurător, ceea ce presupune introducerea în circuit a unor ambalaje cât mai puţin 

poluante şi reducerea ponderii celor nerecuperabile. 

 

Ambalarea mărfurilor trebuie tratată cu seriozitate atât de către expeditor, cât şi de către 

transportator pentru a se asigura o protecţie eficientă. De aceea, la constatarea deficienţei se 

examinează cu atenţie starea ambalajului, deoarece este posibil ca acesta să fi cauzat pierderile sau 

degradările. Ambalajele realizate din materiale neadecvate pentru un anume tip de mărfuri pot 

provoca apariţia unui exces de umiditate şi pot duce la mucegăirea şi putrezirea produselor. Starea 

ambalajului dă informaţii privind condiţiile de transport. Atunci când condiţiile de transport au 

fost insalubre, ambalajul poate fi murdar sau chiar deteriorat, ceea ce poate contribui la pierderi 

cantitative de produs.  
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FIȘA DE DOCUMENTARE NR. 7 

 

SISTEMUL DE MARCARE ECOLOGICĂ 

 

 Sistemul de marcare ecologică a produselor a apărut pentru prima dată în Germania în 

1978 şi a fost denumit „Blue Angel”. Evaluarea produselor pentru acest tip de marcare se face 

prin prisma îndeplinirii criteriilor de performanţă ecologică. Sistemul german a fost preluat şi de 

Marea Britanie, Franţa dar şi de Canada, unde exista marca „Enviromental Choice” sau de Japonia 

cu Eco-Mark. Din 1990 s-a introdus în Germania sistemul de marcare pentru ambalaje „Der 

Grüne Punkt” ce indică faptul că producătorul participă financiar la sistemul de colectare selectiv 

şi de valorificare a deşeurilor de ambalaje menajere. 

 În ţări ca Germania şi Belgia se utilizează obligatoriu pentru ambalaje ecoetichete ce se 

referă la obligaţia persoanelor care răspund de ambalare de a participa la colectarea acestora după 

folosire conform Directivei UE.  

 Produsele care determină un grad mare de poluare sunt supuse analizelor, începând de la 

proiectare şi până la valorificare sau la reintegrarea în natură. În cadrul Uniunii stabilirea 

criteriilor ecologice este făcută de către comitetele naţionale de atribuire a mărcii, forumul 

consultativ fiind la Bruxelles. 

 Marcarea ecologică este de trei tipuri: 

- tipul I - criteriile de evaluare sunt stabilite de către o terță parte (un organism 

guvernamental sau neguvernamental) care realizează marcarea; 

- tipul II - marcarea se realizează în baza declaraţiei pe propria răspundere a celor interesaţi 

(producători, importatori, distribuitori etc.); 

- tipul III - marcarea se face pe baza informaţiilor cuantificabile despre produs. 

 

 Datele existente demonstrează că marca ecologica stimulează conştiinţa ecologică a 

consumatorului, care la rândul său influenţează producătorul să realizeze produse nepoluante. 

 

Mărci naționale de etichetare ecologică 

Nr. 

crt. 
Ţara Nume de etichetă 

Anul 

înfiinţării 
Marca 

1. Germania Blue Angel 1978 
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2. Canada Environmental Choice Programme 1988 

 

3. 
Finlanda, Islanda, Norvegia, 

Suedia, Danemarca 
Nordic Swan 1989 

 

4. SUA Green Seal 1989 

 

5. Japonia Eco-Mark 1989 

 

6. Franţa NF 1991 

 

7. Austria Eticheta Ecologică Austriacă 1991 

 

8. Suedia Good Environmental Choice 1992 

 

10. Spania AENOR 1993 

 

11. Ungaria Ecoeticheta Ungară 1993 

 

12. Republica Cehă Produse prietenoase mediului 1998 
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Preocupările din Uniunea Europeană privind realizarea unui sistem unitar de marcare 

ecologică a produselor s-au concretizat printr-o reglementare din 1992 care introduce un sistem 

comunitar de marcare ecologică. Acest sistem urmăreşte promovarea produselor care au un 

impact mai redus asupra mediului şi, de asemenea, informarea corectă a consumatorilor din ţările 

UE cu privire la caractericticile ecologice ale produselor care se comercializează pe piaţa 

comună a Uniunii. Sistemul este aplicabil tuturor produselor, inclusiv celor importate din terţe 

ţări. 

 

  

 

Sigla naţională „ae”, specifică produselor ecologice, alături de sigla comunitară, este 

folosită pentru a completa etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a produselor 

obţinute în conformitate cu metodele de producţie ecologică. 

Aplicarea logoului UE pe produsele alimentare preambalate este obligatorie începând cu 

data de 1 iulie 2010.  

Logo-ul comunitar oferă recunoaşterea produselor certificate ecologic în întreaga Uniune 

Europeană. 
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FIȘA DE DOCUMENTARE NR. 8 

 

ETICHETA PRODUSULUI 

 

Ca urmare a faptului că eticheta înglobează materiale de prezentare şi de publicitate, 

definirea etichetei se face într-un sens larg. Ea reprezintă orice material scris, imprimat, 

litografiat, gravat sau ilustrat sau este aderent pe ambalajul acestuia, care conţine elemente de 

identificare a produsului când acesta este prezentat pentru vânzare.  

Etichetele nu trebuie să descrie produsul în mod înşelător şi să creeze o imagine falsă 

referitoare la caracteristicile produsului. Corespunzător funcţiilor pe care le îndeplinesc, etichetele 

se clasifică în: 

- etichete de identificare; 

- etichete de clasificare; 

- etichete de prezentare; 

- etichete de promovare. 

Aplicarea etichetei sau înscrierea elementelor de identificare se poate face direct pe produs 

sau pe ambalajul de vânzare.  

Etichetele dau informaţii utile atât pentru agenţii economici cât şi pentru consumatori. 

Tipurile de grafică utilizate pentru etichetarea mărfurilor sunt grafica umoristică, grafica 

comercială şi grafica intelectuală. 

Elementele mesajului obligatoriu care trebuie să apară pe etichetă sunt: 

Þ denumirea produsului şi numele producătorului, ţara de origine; 

Þ grupa din care face parte produsul, eventual clasa de calitate; 

Þ principalele caracteristici de calitate şi masa pe unitatea de ambalaj; 

Þ data fabricaţiei; 

Þ lotul de fabricaţie; 

Þ restricţii de consum, domeniul de utilizare; 

Þ documentul tehnico-normativ (standard sau alt act normativ); 

Þ menţiunea specifică pentru acele produse care au suferit un anume tratament de 

modificare a calităţii; 

Þ condiţiile de păstrare, depozitare; 

Þ termen de valabilitate sau garanţie. 

  

Elementele mesajului promoţional sunt: 

Þ mărcile sub care se comercializează (marca de fabrică, marca de comerţ, emblema sau 

sigla fabricii, marca produsului, marca literală, figurală, combinată, marca umbrelă); 

Þ eticheta ecologică; 
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Þ codul cu bare; 

Þ argumentul de vânzare: text publicitar, scurt istoric al produsului sau al firmei, trofee, 

informaţii privind certificarea sistemului calităţii, avantajele oferite de produs şi 

ambalaj, promovarea unor conuri, jocuri în vederea obţinerii unor câştiguri. 

Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra 

caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către agenţii economici, astfel 

încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între 

produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în 

deplină securitate. 

Informarea consumatorilor în legătură cu produsele oferite se realizează, în mod 

obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, care se înscriu la vedere, 

după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau în cartea tehnică, instrucţiunile de folosire.  

Produsele de folosinţă îndelungată trebuie însoţite de „declaraţia de conformitate”, 

„certificat de garanţie” şi, după caz, de „cartea tehnică” ori de „instrucţiuni de folosire”, redactate 

în limba română, care cuprind principalele caracteristici ale produsului, condiţiile de instalare, 

exploatare, întreţinere, data fabricaţiei, termenul de garanţie şi eventualele riscuri ce pot apărea în 

urma nerespectării instrucţiunilor. Informaţiile referitoare la serviciile prestate trebuie să cuprindă 

categoria calitativă a serviciului, timpul de realizare, termenul de garanţie, tariful, riscurile 

previzibile şi, după caz, declaraţia de conformitate. 

În prezent, ca urmare a gradului crescut de falsificare a produselor, există o întreagă 

campanie de protejare care are ca scop recunoaşterea de către consumatori a mărfurilor autentice. 

Aceasta se realizează prin utilizarea unor sisteme de protecţie, care au ajuns la un nivel deosebit 

de perfecţiune, şi anume holograma, sistemul ISOTAG şi ISOCODE sau eticheta inteligentă (de 

radiofrecvenţă) sau firele textile de siguranţă. 

Eticheta ecologică este un simbol grafic şi/sau un text descriptiv scurt aplicat pe produs, 

ambalaj, într-o brosură sau în alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă 

informaţii despre cel puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact asupra mediului (de exemplu, 

poluare redusă a aerului, eficient din punct de vedere energetic şi toxicitate redusă). 

O etichetă ecologică identifică performanţa de mediu a unui produs, în cadrul categoriei 

de produse din care face parte, bazată pe analiza ciclului de viaţă al acestuia. 

Trăsăturile comune tuturor acestor scheme de etichetare ecologică naţională sunt: 

• schemele sunt voluntare; 

• determinarea criteriilor ecologice pe baza ciclului de viaţă a grupelor de produse; 

• nivelurile criteriilor de acordare sunt astfel stabilite pentru a încuraja dezvoltarea produselor 

cu impact minim asupra mediului; 

• sunt protejate legal de un simbol sau logo; 

• sunt revizuite periodic, ţinând cont de dezvoltarea tehnologică şi poziţia pe piaţă. 
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Ecoeticheta Uniunii Europene 

 

În condiţiile proliferării unor sisteme naţionale de etichetare ecologică a produselor, a 

devenit necesară elaborarea unui cadru legislativ armonizat în acest domeniu. 

Un prim pas în acest sens s-a făcut prin Reglementarea CEE nr. 880/1992 a Consiliului 

UE care introduce un sistem unitar de etichetă ecologică la nivelul UE care are logo-ul „floare” 

şi mai apoi prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1980/2000 privind stabilirea unei proceduri 

de acordare a etichetei ecologice, Decizia (CEE) nr. 729/2000 privind contractul referitor la 

condiţiile de utilizare a etichetei ecologice şi Decizia (CEE) nr. 728/2000 referitoare la stabilirea 

tarifelor si taxelor pentru etichetare ecologică. 

Ecoetichetare în România 

 

 

Prin transpunerea Regulamentului nr. 1980/2000/EEC privind stabilirea unei proceduri de 

acordare a etichetei ecologice, a Deciziei nr. 729/2000/EEC privind contractul cadru referitor la 

condiţiile de utilizare a etichetei ecologice şi Deciziei nr. 728/2000/EEC referitoare la stabilirea 

https://2.bp.blogspot.com/-F8Ftn2Etj64/WfF4yFEIH_I/AAAAAAAAHoU/6SamFtV-p2UOpaFZqijqaEp_XXy64R6bgCLcBGAs/s1600/images.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-lnf-LzHgMHk/WfF5MCzKyDI/AAAAAAAAHoY/GB88dYkuuXoK_FMCsa8e4H5_E1NEf3guQCLcBGAs/s1600/eticheta-ecologica-romania.jpg
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tarifelor pentru solicitare şi taxelor anuale pentru etichetare ecologică, a fost elaborată Hotărârea 

Guvernului nr. 189/28 februarie 2002, privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei 

ecologice, publicată în Monitorul Oficial nr. 166/08 martie 2002. 

 

Scopul introducerii ecoetichetei româneşti este de a promova produsele care au un impact 

redus asupra mediului, pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă, în comparaţie cu alte produse 

aparţinând aceluiaşi grup de produse. 

Grupele de produse pentru care se stabilesc criterii de acordare a etichetei ecologice 

româneşti sunt similare celor europene. 
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FIȘA DE DOCUMENTARE NR. 9 

 

REDUCERI DE PREȚURI 

 

Legislația reglementează mai multe tipuri de vânzări cu preț redus, cele mai frecvente 

fiind lichidările de stoc, soldările și vânzările promoționale.  

Pentru că primele două variante sunt mai stricte ca procedură, cei mai mulți comercianți 

folosesc vânzările promoționale. 

Acestea pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul notificării la 

primării, cu condiţia să nu fie efectuate în pierdere, să se refere la produse disponibile sau 

reaprovizionabile, iar produsele trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade a 

vânzărilor promoţionale sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă numai 

în limita stocului disponibil.  

Trebuie indicată, de asemenea, perioada promoției. 

 

Reducerile de preț pot fi prezentate în mai multe forme:  

• fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat; 

• fie prin menţiunile „preţ nou”, „preţ vechi” lângă sumele corespunzătoare; 

• fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul 

anterior, barat. 

Așadar, orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de 

referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru un produs identic. Preţul de referinţă 

reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de 

zile, înainte de data aplicării preţului redus. 

Astfel, dacă într-un magazin prețul unui televizor este prezentat sub forma PREȚ NOU: 

799 LEI/PREȚ VECHI: 1.199 LEI (reducere -33%), dacă acest comerciant vrea să facă o nouă 

reducere de Black Friday, existând un interval mai mic de 30 de zile, reducerea trebuie aplicată 

la prețul de 799 lei, care va fi indicat ca preț vechi. 

Încălcarea acestei reguli de fixare a prețurilor reprezintă o formă de publicitate 

înșelătoare și poate fi sancționată foarte drastic, în funcție de mărimea operatorului economic 

putându-se ajunge până la amendă de 100.000 lei.  
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FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 10 

 

ETAPELE VÂNZĂRII MĂRFURILOR 

 

În această fişă de documentare am utilizat o tehnică specială, numită «Harta mentală». 

Relaţia vânzător – cumpărător se desfăşoară efectuând următoarele etape de 

vânzare:

 

 

Fiecare fază prin care trece clientul pe parcursul discuţiei de vânzare se bazează pe principiul 

AIDA:  

➢ A - ATENŢIE 

➢  I - INTERES 

➢ D - DORINŢA DE A CUMPĂRA 

➢ A – ACŢIUNE 

 

 

Pe parcursul tuturor etapelor de vânzare veţi utiliza un limbaj de specialitate şi 

formule de politeţe! 
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FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 11      

 

TIPURI DE CLIENȚI 

 

Criteriul de 

clasificare 
Tipul de client 

Elemente observabile 

în comportamentul clientului 

Elemente obligatorii ale 

comportamentului vânzătorului 

Factori 

psihologici: 

Temperament 

Coleric 
vorbeşte mult, tare, cu ton ridicat, 

irascibil, impulsiv 

vorbeşte puţin, la obiect, calm, evită 

contrazicerea, politicos  

Flegmatic 
vorbeşte lent, exprimare nesigură, 

rezervat, uneori timid, răbdător 

vorbeşte mult, cu fraze ample, ton 

convingător, evită pasivitatea 

Sangvinic 
vorbeşte energic, clar, organizat, 

sociabil, optimist, îndrăzneţ 

ton vioi, binevoitor, se mişcă repede, 

recomandări şi sfaturi repetate 

Melancolic 
vorbeşte puţin, ton scăzut, nesociabil, 

timid, sensibil, nehotărât 

vorbeşte mult, fraze ample, blând, 

binevoitor, dă informaţii în plus 

Caracter 

Dificil 
vorbeşte mult, ton agresiv, pretenţios, 

se hotărăşte greu 

vorbeşte moderat, are răbdare, tact 

cercetează informaţiile eronate 

Atotştiutor 
vorbeşte mult, convins de informaţiile 

pe care le deţine, se enervează uşor 

ton calm, politicos, are răbdare, aprobă 

opinia clientului, nu contrazice  

Econom 
adresează multe întrebări, foarte atent 

la preţ, chibzuieşte mult 

convingător, insistă pe calitatea 

produselor, nu pe preţ  

Entuziast 
vorbeşte mult, neîntrebat, laudă 

produsele, le recomandă şi altora 

ton calm, politicos, apreciază alegerea 

făcută, nu-l întrerupe din expunere 

Factori 

demografici: 

Vârsta  

Copii afectivi, sensibili, influenţaţi de culori  ton blând, înţelegător, gingăşie 

Adolescenţi 
imită adulţii, timizi singuri, îndrăzneţi 

în grup, independenţi în decizii 

ton binevoitor, informaţii suplimentare, 

seriozitate, consideraţie, atenţie 

Adulţi 

decid singuri, gusturi, preferinţe 

stabile, experienţă în domeniul 

consumului 

atenţie deosebită, solicitudine, în 

funcţie de celelalte criterii 

Persoane în vârstă 
se hotărăsc greu, ataşament faţă de 

tradiţional, consultă preţurile 

înţelegere, răbdare, blândeţe, respect, 

evită agresivitatea şi tonul ridicat 

Sex 

Femei 
sensibile, influenţabile, receptive, 

exigente faţă de produse şi vânzători 

solicitudine, atenţie la mediul ambiant, 

sfătuitor, exprimare de păreri 

Bărbaţi 

decişi, apreciază raţionalul, evită 

cumpărăturile care îi pun în 

dificultate 

atitudine sobră, politicoasă, apreciere 

privind priceperea şi siguranţa 

Ocupaţie 

Tipuri socio-

profesionale:  

elevi, intelectuali, 

muncitori etc. 

comportament diferit în funcţie de 

gusturi, preferinţe, obiceiuri de 

consum 

convingător, politicos, atent, în funcţie 

de celelalte tipuri de client 
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Factori 

conjuncturali 

(împrejurările 

în care se fac 

cumpăraturile) 

Hotărât 
sigur pe el, rapid în gesturi, se vrea 

înţeles şi servit imediat 
înţelegere şi servire promptă 

Nehotărât nu ştie precis ce doreşte, uşor reţinut tratat cu atenţie şi înţelegere, sfătuit 

Nemulţumit 
nu găseşte marfa dorită, nu a fost 

servit potrivit aşteptărilor 

calm, atenţie sporită, recomadă alte 

produse similare, servire exemplară 

Grăbit este în criză de timp mişcări rapide, sigure şi precise. 

 

 

 O zi obişnuită în magazin presupune multe activităţi repetitive, dar şi 

devieri care vă scot din ritm, situaţii/evenimente care pot fi considerate cazuri particulare. 

Acestea pot fi create în funcţie de categoria de clienţi şi sau tipurile de clienti şi categoria de 

consum sau tipurile de consum (obiceiuri de cumpărare). Astfel, veţi întâlni: 

- clienţi la ora închiderii; 

- clienţi însoţiţi; 

- clienţi interesaţi de achiziţionarea unui cadou/produs pentru altă persoană; 

- activitate intensă/servirea mai multor clienţi în acelaşi timp; 

- clienţi străini; 

- vânzarea unui produs din vitrină; 

- întreruperea discuţiei de vânzare; 

- situaţii excepţionale (reclamaţie, garanţie, schimb, furt). 
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FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 12     

 

MOTIVELE DE CUMPĂRARE ALE CLIENŢILOR 

 

Motivele de cumpărare oferă informaţii cu privire la ceea ce îi face pe clienţi să cumpere, 

respectiv despre ce folos sau avantaj aşteaptă ei de la marfă.  

Marfa este astfel doar mijlocul prin care își atinge scopul. Clientul are o nevoie. 

 

 

     

1. Nevoie de 

bază 

 

4. Siguranţă, 

garanţie, încredere 

2. Sănătate, 

bunăstare 

 

3. Beneficiu, cost 

redus, economie 

MOTIVE DE 

CUMPĂRARE 

 

6. Curiozitate, 

descoperire 

8. Protecţia 

mediului 

7. Reputaţie, 

prestigiu 

5. Confort, 

comoditate 
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FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 13      

 

INFORMAREA CLIENTULUI ŞI ARGUMENTAREA VÂNZĂRII 

 

1. Prezentarea ofertei de produse şi servicii din raion, utilizându-se informaţii despre: 

  

Prezentarea ofertei 

de produse şi servicii 

 

 

La ce preţ? 

- diferite nivele de preţ, 

- se începe cu preţuri de mijloc, 

- se evită noţiunea de ieftin şi 

scump. 

 

 

 

O prezentare bună a mărfii scurtează discuţia de vânzare, pune în valoare calităţile 

produselor, adecvarea optimă a lor la nevoile clientului, deci se realizează AIDA. Prezentarea 

cuprinde două subetape distincte şi simultane şi anume:  

➢ oferirea manuală a produselor, servirea şi probarea lor; 

➢ prezentarea verbală a produselor, ce însoteşte mişcarea de oferire. 

 

2. Argumentele de vânzare, cu referire la: 

 

➢ marfă – caracteristici (atribute, caracteristici, preţ, utilizare, avantaje conferite, fără a 

face o legatură directă între produs şi clientul respectiv); 

➢ motivul de cumpărare – ce aşteptări au clienţii de la marfă; 

➢ client – conţin beneficiul de utilizare sau importanţă a produsului pentru client; 

➢ protecţia mediului – cu referire la poluare şi reciclare; 

➢ obiecţiile clienţilor – în funcţie de motive, caz în care vânzătorul nu trebuie să 

reacţioneze pripit sau să critice, ci să întrebe, asculte, argumenteze, ofere alternative. 

 

Câte articole? 

- nici prea multe, 

- nici prea puţine, 

- de regulă trei/patru. 

Ce marfă? 

- diferite articole 

solicitate, 

- articole similare, 

- articole 

complementare,  

- descrierea produselor 

în funcţie de cerere.  
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Întrebările şi obiecţiile clienţilor sunt componente normale ale unei negocieri. 

Dacă un client va refuza oferta sau produsul, are de cele mai multe ori două motive, cel 

pe care-l numeşte şi un al doilea, adevăratul motiv. De aceea trebuie să aflaţi dacă este vorba de 

un pretext sau de o obiecţie reală. 

 

Câteva sugestii pentru comportamentul în cazul obiecțiilor clienţilor: 

➢ Ascultaţi cu atenţie şi concentraţi, în nici un caz nu întrerupeţi discuţia! 

➢ Luaţi în serios ceea ce invocă clientul. 

➢ Încercaţi să descoperiţi pretextul în obiecţie! 

➢ Rămâneţi corect, politicos, calm, profesionist şi sigur! 

➢ Evitaţi să păreti atotștiutor, pentru a nu-i enerva! 

➢ Premisa pentru o tratare corectă a obiecțiilor clienţilor sunt cunoştinţele despre marfă, 

preț, piaţă, clienţi şi o bună pregătire în vederea posibilelor obiecţii ale clienţilor. 
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FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 14 

 

EFECTUAREA OPERAŢIILOR TEHNICE DE VÂNZARE 

   

Se referă la: 

➢ Stabilirea cantităţilor de produse solicitate de client prin: numărare, porţionare, cântărire 

şi măsurare; 

➢ Utilizarea corectă a instrumentelor şi utilajelor comerciale pentru stabilirea cantităţilor: 

cântar, feliator de mezeluri, râşniţă de cafea, dozator, metru de lemn, ruletă, cutter, 

foarfece, ustensile de servit, aparate de preambalat;  

➢ Utilizarea corectă a aparatelor şi instrumentelor de măsură şi control în timpul 

demonstrării caracteristicilor tehnice funcţionale; 

➢ Utilizarea corectă a echipamentelor comerciale pentru calculul contravalorii mărfurilor 

vândute şi încasarea numerarului: linia de casă de marcat (computer, scanner, cântar 

încorporat, numărător de bancnote, aparat POS); 

➢ Ambalarea corespunzătoare a mărfurilor în funcţie de tipul acestora prin: 

- efectuarea ambalării prin diferite metode adaptate la produs şi la cerinţele clientului; 

- utilizarea materialelor de ambalare speciale care să fie atrăgătoare, funcţionale şi de 

calitate (hârtie, pungi, cutii, panglici, sacoşe etc.); 

➢ Întocmirea şi eliberarea documentelor specifice vânzării: bon de vânzare, bon fiscal, 

chitanţă, factură, certificat de garanţie. 

 

 

  Toate operațiile tehnice de vânzare se desfășoară în fața clientului, pentru 

ca acesta să poată verifica corectitudinea acestora! 
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FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 15  

 

FAZA DE ÎNCHEIERE A PROCESULUI DE VÂNZARE 

 

Această fază presupune: 

 Semnalele de decizie ale clientului privind cumpărarea: 

▪  Nu se decide           salut prietenos de despărţire;  

▪  Este hotărât să cumpere             confirmarea cumpărării; 

▪  Se gândeşte, arată interes, dar mai ezită            întărirea deciziei de a cumpăra. 

  Întrebări de control «Doriţi să …..?» 

 Tehnici de încheiere Întrebări alternative «Doriţi ……. Pe …. sau ….....?» 

 Rezumare «Spuneaţi că .... » 

 Recomandare «Sunt de părere că ………» 

 Evaluarea post-cumpărare – are ca sop întărirea convingerii clientului că alegerea 

produsului a fost optimă şi debutează cu primirea bonului de vânzare achitat: «Mulţumim, 

alegerea făcută este foarte bună! Vă veţi convinge când………. 

 Fidelizarea clientului prin: 

- modul în care sunt atinse, împachetate şi înmânate produsele; 

- oferirea de mici suveniruri (pungi, mostre), oferte speciale, pachete cadou; 

- eliberarea de carduri de fidelitate, legitimaţii de client; 

- acordarea de avantaje clienţilor top (case de marcat prioritare, parcări special amenajate). 

 Oferirea serviciilor post vânzare – transport la domiciliu, instalare, retuşuri, service etc. 

 Despărţirea de cumpărător – o formulă corectă de salut încheie discuţia de vânzare şi are 

un efect pozitiv asupra clientului, stând la baza unor viitoare cumpărături: «La revedere şi 

mulţumim frumos!», «Mulţumim şi vă mai aşteptăm!», «Mulţumim şi vă rugăm să ne mai vizitaţi, 

pentru că urmează să primim….!», «Mulţumim, o zi excelentă în continuare!» şi altele. 

Nu există o tehnică general valabilă pentru structura şi conţinutul discuţiei de vânzare, 

deoarece felul în care decurge poate fi influenţat de factori diferiţi, ca de exemplu: tip de client, 

vânzător, tehnica de argumentare, argumentele de vânzare, motive de cumpărare, tip de marfă. 
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CAPITOLUL III 

PROGRAMUL DE INSTRUIRE PRACTICĂ 

 

❖ Program săptămâna 1 – ZIUA 1: ......................................... 

 

1. Prezentarea personalului magazinului .........................................  

2. Prezentarea magazinului și a programului de lucru  

3. Prezentarea potențialelor pericole şi modalităţi de a reacționa – instructaj SSM  

4. Prezentarea potenţialelor pericole şi modalităţi de a reacţiona – instructaj PSI  

5. Prezentarea Regulamentului de organizare și funcționare a magazinului 

......................................... 

 

6. Prezentarea programului de lucru în general şi a planificării săptămânii în curs 

(Lista de prezență + pauze) 

 

7. Evaluare inițială  

8. Prezentarea şi înmânarea echipamentului de lucru  

9. Clarificarea eventualelor întrebări  

 

Semnătură elev practicant .............................................................................................................. 

Semnătură Formator desemnat de agentul economic .................................................................... 

Semnătură Profesor însoțitor …………………………….……………………………………… 

Data: .................................. 
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❖ Program săptămâna 1 – ZIUA 2: ......................................... 

 

1. Prezentarea colegilor din magazin şi explicarea activităţilor, zonelor lor de 

responsabilitate conform Fișei Postului 

 

2. Prezentarea magazinului (zonele de vânzare, depozit, recepție, birouri), 

fluxurile din magazin 

 

3. Prezentarea echipamentelor tehnice de lucru (presa de carton, materiale 

plastice, imprimantă, casă de marcat, scanner, CMD şi a regulilor de utilizare) 

 

4. Identificarea sortimentului comercial  

5. Identificarea formelor de vânzare din magazin  

6. Cunoaşterea echipamentelor tehnice pentru vânzarea mărfurilor  

7. Completare fișă de lucru  

8. Clarificarea eventualelor întrebări  

 

 

Semnătură elev practicant .............................................................................................................. 

Semnătură Formator desemnat de agentul economic .................................................................... 

Semnătură Profesor însoțitor …………………………….……………………………………… 

Data: .................................. 
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FIȘA DE LUCRU  

FIȘA DE PREZENTARE A UNITĂŢII COMERCIALE 

……………………………………………………………..... 

 

1. Firma – emblema ………………………………………………………………………...... 

2. Amplasarea unităţii (aria de atracţie) ……………………………………..……………...... 

3. Obiectul de activitate ...…………………………………………………………………..... 

4. Sediul……………………………………………………………………………………..... 

5. Program de funcţionare…………………………………………………………………...... 

6. Vechimea unităţii – transformări…………………………………………….…………...... 

7. Suprafaţa comercială (construită - utilă)......……………………………………………...... 

8. Tipuri de locuri de muncă (raioane)……………………………………………………...... 

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

9. Forme de vânzare………………………………………………….…….............................. 

10. Resurse materiale – echipament comercial………..…………………….………………..... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

11. Structura fondului de marfă – pe grupe de mărfuri .............................................................. 

12. Modalităţi de limitare a riscului comercial …....................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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Program săptămâna 1 – ZIUA 3: ......................................... 

 

1. Prezentarea categoriilor de articole (alimentare: perisabile, uscate, lichide, 

proaspete și nealimentare) 

 

2. Dispunerea mărfii în magazin pe grupe de marfă; identificarea criteriilor de 

etalare a mărfurilor în magazine 

 

3. Imaginea la raft a produsului  

4. Identificarea tipurilor, formelor și mijloacelor de comunicare întâlnite în 

magazin 

 

5. Prezentarea fluxurilor în magazin  

6. Colaborarea cu colegii în scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru  

7. Clarificarea eventualelor întrebări  

 

Semnătură elev practicant .............................................................................................................. 

Semnătură Formator desemnat de agentul economic .................................................................... 

Semnătură Profesor însoțitor …………………………….……………………………………… 

Data: .................................. 
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❖ Program săptămâna 1 – ZIUA 4: ......................................... 

 

 

1. 

Identificarea proceselor secundare desfășurate în spațiile auxiliare magazinului:  

recepția mărfurilor, depozitarea mărfurilor, pregătirea mărfurilor pentru vânzare, 

gestionarea ambalajelor 

 

2. Prezentarea procesului de recepţie (livrare directă şi livrare furnizor)  

3. Asistenţă la recepționarea mărfii  

4. 
Identificarea mărfurilor primite, verificarea cantitativă și calitativă, confruntarea cu 

documentele însoțitoare 

 

5. Observarea și participarea la completarea documentelor de recepție  

6. Identificarea criteriilor de depozitare a mărfurilor în depozit  

7. Prezentarea stocurilor curente, de siguranță și sezoniere din depozit și magazin;  

8. Monitorizarea parametrilor de păstrare specifici fiecărei grupe de mărfuri 
 

9. Observarea gestionării ambalajelor  

10. Identificarea tipurilor, formelor și mijloacelor de comunicare întâlnite în depozit  

 

Semnătură elev practicant .............................................................................................................. 

Semnătură Formator desemnat de agentul economic .................................................................... 

Semnătură Profesor însoțitor …………………………….……………………………………… 

Data: .................................. 
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FIŞĂ DE LUCRU 

 

I. Răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Ce este recepția mărfurilor? 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

2. De câte feluri este recepția mărfurilor? Exemplificați! 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

3. Care este scopul verificării calitative? 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

4. Ce se urmărește și analizează la verificarea calitativă? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

5. Cum se face verificarea cantitativă? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

II. Încercuiți variantele corecte: 

1. Recepția calitativă se face: 

a. Organoleptic; 

b. Prin numărare; 

c. Prin cântărire. 

2. Recepția cantitativă se face: 

a. În laborator; 

b. Prin sondaj; 

c. Prin numărare; 

d. Prin cântărire; 

e. Prin măsurare. 

III. Răspundeți prin adevărat sau fals la următoarele propoziții: 

a. Controlul calitativ are ca obiect verificarea concordanței dintre contract sau comandă și 

cantitatea livrată. 

b. Controlul cantitativ are ca scop verificarea și determinarea calității produselor primite. 

c. Recepția calitativă se face prin numărare și cântărire. 

d. Autorecepția constă în verificarea cantitativă și calitativă a produselor de către furnizor. 
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LUCRU INDIVIDUAL 

 

I. Apreciați cu A (adevărat) și F (fals) următoarele enunțuri: 

1. Înălțimea stivei de mărfuri poate depăși 2 m. 

2. Distanța stivelor de mărfuri față de sursele de căldură trebuie să fie de 1,5 m. 

3. Mărfurile ușor inflamabile sunt depozitate lângă produsele alimentare. 

4. Temperatura de păstrare nu influențează calitățile mărfurilor. 

5. Mărfurile nu vor ieşi din depozit decât în ordinea intrării. 

6. Ordonarea mărfurilor se face pe grupe, articole, sortimente. 

7. Mărfurile voluminoase se vor depozita departe de căile de acces pentru a nu împiedica 

circulația. 

8. Mărfurile neambalate sunt așezate în stelaje. 

9. Dezambalarea este o operație de pregătire comună a mărfurilor. 

10. Produsele depozitate pentru mai mult timp sunt stocate în apropierea culoarului principal 

de circulație. 

 

II. Încercuiți varianta pe care o considerați corectă: 

1. Înălțimea stivei de mărfuri trebuie să aibă: 

a. 3 m, 

b. 2,5 m; 

c. 2 m; 

d. Nu are importanță. 

2. Factorii de păstrare care influențează calitatea mărfurilor sunt: 

a. Umiditatea și temperatura; 

b. Umiditatea și circulația aerului; 

c. Umiditatea, temperatura și circulația aerului; 

d. Nici unul. 

3. Ordonarea mărfurilor se face pe : 

a. Grupe de mărfuri; 

b. Sortimente de mărfuri; 

c. Grupe, subgrupe, articole, sortimente de mărfuri; 

d. Sortimente de mărfuri. 

4. Depozitarea în funcție de modul de ambalare se face: 

a. În stive; 

b. În rafturi; 

c. În vrac; 

d. În stive, în rafturi, în vrac. 
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5. Pregătirea mărfurilor pentru vânzare include următoarele operații comune tuturor 

mărfurilor:  

a. Dezambalare, sortare, ștergere de praf, etichetare, transport în sala de vânzare; 

b. Dezambalare, sortare, călcare, etichetare; 

c. Dezambalare, preambalare, cântărire, etichetare; 

d. Cântărire, ambalare porționată, etichetare, etalare. 
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❖ Program săptămâna 1 – ZIUA 5: ......................................... 

 

1. Derularea de activităţi specifice standului în care a fost repartizat  

2. 
Pregătirea mărfurilor pentru vânzare: dezambalarea, sortarea şi formarea 

sortimentului comercial, etichetarea şi afişarea preţurilor 

 

3. Expunerea mărfurilor în sala de vânzare respectând criteriile de etalare  

4. Efectuarea facing-ului prestabilit  

5. Etichetarea şi afișarea prețurilor; tipuri de etichete   

6. Analizarea etichetelor de preţ; elementele etichetei de preț  

7. Studiul preţurilor, tipuri de prețuri: en gros, en detail, majorări, reduceri  

8. Calcularea preţurilor şi tarifelor, precum şi a reducerilor de preţ oferite clienţilor  

9. Codul culorilor în realizarea tipurilor de etichete; semnificații  

10. Derularea de activităţi specifice standului în care a fost repartizat 
 

11. Clarificarea eventualelor întrebări  

 

Semnătură elev practicant .............................................................................................................. 

Semnătură Formator desemnat de agentul economic .................................................................... 

Semnătură Profesor însoțitor …………………………….……………………………………… 

Data: .................................. 
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❖ Program săptămâna 2 – ZIUA 6: ......................................... 

 

1. 

Aplicaţii practice sub supravegherea tutorelui de practică: comunicarea cu clienţii; 

parcurgerea etapelor negocierii: abordarea clientului, determinarea nevoii clientului, 

prezentarea produsului, argumentarea vânzării şi încheierea actului de vânzare 

 

2 Identificarea serviciilor post vânzare asigurate în cadrul magazinului  

3 
Adaptarea propriei comunicări la cerinţele situaţionale, realizarea comunicării în 

contexte diferite şi îndepărtarea barierelor comunicării 

 

4. 
Stabilirea unor relaţii corecte (de colaborare, de subordonare) cu colegii şi angajaţii 

din diferite compartimente 

 

5. Completare fișă de lucru  

 

Semnătură elev practicant .............................................................................................................. 

Semnătură Formator desemnat de agentul economic .................................................................... 

Semnătură Profesor însoțitor …………………………….……………………………………… 

Data: .................................. 
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GRILĂ DE EVALUARE: NEGOCIEREA VÂNZĂRII 

 

Nr. 

crt. 
CERINȚE 

REZULTATUL 

EVALUĂRII 

DA sau NU 

1. Utilizarea adecvată a formulelor de politețe  

2. Adoptarea comportamentului profesional ce poate 

crea un climat comercial favorabil: 

- ținuta ..................................................................... 

- atenția ................................................................... 

- nivelul limbajului ................................................. 

- atitudini nonverbale .............................................. 

- formule de salut .................................................... 

 

3. Identifică tipul clientului și adoptă o atitudine 

corespunzătoare 

 

4. Identifică nevoile clientelei  

5. Prezintă produsele  

6. Argumentează produsele prezentate  

7. Respectă etapele dialogului comercial  
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

Argumentați importanța respectării următoarelor criterii în asigurarea serviciilor comerciale de 

calitate utilizând tabelul de mai jos: 

 

CRITERIUL ARGUMENTE  

Amplasarea și ambianța magazinului 
 

 

Atitudinea personalului 
 

Competența personalului 
 

 

Prestarea corectă a serviciului 
 

 

Atenția acordată părerii clientului 
 

 

Timpul de așteptare la casă 
 

 

Reacția la reclamații 
 

 

Promptitudinea efectuării serviciilor post - 

vânzare 
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❖ Program săptămâna 2 – ZIUA 7: ......................................... 

 

1. Identificarea strategiilor de promovare practicate în cadrul magazinului  

2. 

Identificarea și prezentarea funcţiilor ambalajelor (promovare a produsului, 

informare a consumatorului, manipulare, depozitare, transport şi conservarea şi 

protecţia produsului) pentru diferite produse din magazin 

 

3. 
Analizarea şi interpretarea elementelor etichetelor produselor alimentare din 

magazin 

 

4. 
Analizarea şi interpretarea elementelor etichetelor produselor nealimentare din 

magazin 

 

5. Colaborarea cu membrii echipei pentru asigurarea unui climat optim de lucru  

6. Clarificarea eventualelor întrebări  

 

Semnătură elev practicant .............................................................................................................. 

Semnătură Formator desemnat de agentul economic .................................................................... 

Semnătură Profesor însoțitor …………………………….……………………………………… 

Data: .................................. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

Completați următorul chestionar: 

ÎNTREBAREA DA NU 

1. Îți place să lucrezi în echipă?   

2. Consideri că munca în echipă te ajută să 

comunici mai bine cu colegii? 

  

3. Te integrezi ușor într-o echipă de lucru?   

4. Îți oferi voluntar serviciile în preluarea unor 

sarcini de urgență? 

  

5. Încerci să-ți impui punctul de vedere în fața 

celorlalți membri ai echipei tale de lucru? 

  

6. Asculți punctele de vedere ale celorlalți 

membri ai echipei tale? 

  

7. Munca în echipă exclude responsabilitatea 

fiecăruia pentru propriile acțiuni? 

  

8. Consideri că merită să pui interesul echipei în 

fața interesului personal? 

  

9. Îți însușești ușor părerea liderului de opinie al 

echipei?  
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❖ Program săptămâna 2 – ZIUA 8: ......................................... 

 

1. 

Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de fidelizare a clienţilor (calitatea produselor şi 

serviciilor post vânzare oferite, calitatea relaţiilor umane stabilite între client şi 

vânzător) 

 

2. 
Aplicarea principiilor de etică profesională la locul de pregătire practică în relaţiile 

de muncă, în raport cu marfa, consumatorul, mijloacele de muncă şi echipă de lucru 

 

3. Aplicaţii practice de prezentare a ofertei de mărfuri din magazin  

4. Manifestarea atitudinii deschise şi de respect faţă de diversitatea culturală  

5. Completarea Fișei de lucru  

6. Clarificarea eventualelor intrebări  

 

Semnătură elev practicant .............................................................................................................. 

Semnătură Formator desemnat de agentul economic .................................................................... 

Semnătură Profesor însoțitor …………………………….……………………………………… 

Data: .................................. 
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FIŞA DE LUCRU  

 

 

Grupaţi calităţile lucrătorilor din comerț din următoarea enumerare, într-una din grupele 

de factori de influenţă a calităţii serviciilor comerciale: 

A. Calităţi intelectuale 

B. Calităţi profesionale 

C. Calităţi fizice 

D. Calităţi morale 

Cinste, cunoştinţe de operare PC, memorie vizuală şi auditivă, politeţe, capacitate de 

înţelegere promptă, înfăţişare plăcută, vocabular bogat, corect şi adecvat, discreţie, voce plăcută, 

punctualitate, cunoştinţe de limbi străine, rezistenţă la efort fizic. 
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❖ Program săptămâna 2 – ZIUA 9: ......................................... 

 

1. Identificarea sistemelor de marcare ecologică a produselor din magazin  

2. 
Cunoașterea măsurilor de protecție a mediului și a sancțiunilor aplicate pentru 

poluarea acestuia 

 

3. 
Aplicaţii practice de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, sortarea 

pe tipuri de materiale 

 

4. Lucrul în echipă: participarea la activităţile echipelor de lucru ale magazinului  

5. Derularea de activităţi specifice standului în care a fost repartizat  

6. Completarea Fișei de lucru 
 

7. Clarificarea eventualelor întrebări  

 

Semnătură elev practicant .............................................................................................................. 

Semnătură Formator desemnat de agentul economic .................................................................... 

Semnătură Profesor însoțitor …………………………….……………………………………… 

Data: .................................. 
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❖ Program săptămâna 2 – ZIUA 10: ......................................... 

 

1. Aplicarea unui test cu noțiuni de specialitate  

2. Verificarea portofoliului personal  

3. Proba practică  

4. Completarea Chestionarului de satisfacție  

 

Semnătură elev practicant .............................................................................................................. 

Semnătură Formator desemnat de agentul economic .................................................................... 

Semnătură Profesor însoțitor …………………………….……………………………………… 

Data: .................................. 

 

 



 
Liceul Tehnologic Economic 
         „Virgil Madgearu” 
                   Iaşi 

 

Oportunităţi de dezvoltare profesională la standarde europene 

Proiect de mobilitate 2018‐1‐RO01‐KA102‐048405 
 

59 

Chestionar de satisfacție pentru elevii participanţi la activităţile Proiectului de Mobilitate 

Erasmus +, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională Oportunități de dezvoltare profesională la 

standarde europene (2018-1- RO01-KA102-048405): 

• 1. Nume: 

 

•     Prenume: 

 

 

• 2. Şcoala de provenienţă: 

 

• 3. Specializarea: 

 

 

• 4. Ce competenţe v-aţi îmbunătăţit în cadrul activităţilor din proiect: 

o Competenţe lingvistice (engleză) 

o Competenţe de lucru în echipă 

o Competențe antreprenoriale 

o Competenţe de comunicare 

o Competenţe sociale şi civice 

•  

• 5. Câte ore de instruire practică la agenţi economici aţi efectuat în cadrul proiectului? 

 

•  

• Gradul de competenţă privind oportunitățile de angajare 

• 6. Apreciați că pe parcursul activităţilor din proiect s-a îmbunătățit gradul dvs. de 

competenţă privind oportunitățile de angajare?* 

o Da 

o Nu 

• 7. În ce măsură considerați că abilităţile şi competenţele profesionale vor influenţa 

oportunitățile de angajare pe viitor? 

o În foarte mare măsură 

o În mare măsură 

o Suficient 

o În mică măsură 

o În foarte mică măsură 
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o 8. După parcurgerea stagiului de practică din cadrul proiectului, în care ați 

beneficiat de asistență privind oportunitățile de dezvoltare a carierei, în ce măsură considerați că 

această activitate a contribuit la o mai bună informare a dvs. privind oportunitățile de ocupare? 

o În foarte mare măsură 

o În mare măsură 

o Suficient 

o În mică măsură 

o În foarte mică măsură 

• Îmbunătățirea șanselor de a păstra și accesa un loc de muncă 

• 9. Considerați că participarea în cadrul proiectului v-a îmbunătățit cunoştinţele în 

domeniul comerțului? 

o Da 

o Nu 

• 10. Cum apreciați volumul cunoștințelor dobândite în cadrul programului de pregătire 

practică? 

o În foarte mare măsură 

o În mare măsură 

o Suficient 

o În mică măsură 

o În foarte mică măsură 

• 11. În ce măsură credeți că veți utiliza competențele dobândite prin programul de formare 

în activitatea dumneavoastră profesională? 

o În foarte mare măsură 

o În mare măsură 

o Suficient 

o În mică măsură 

o În foarte mică măsură 

• 12. Credeți că parcurgerea unui stagiu de practică în străinătate v-a îmbunătățit șansele de 

a accede mai uşor la un nivel superior de educaţie (universitate)? 

o În foarte mare măsură 

o În mare măsură 

o Suficient 

o În mică măsură 

o În foarte mică măsură 

• 13. Comparativ cu situația de la debutul stagiului de practică, ați aflat lucruri noi? 

o Da 

o Nu 
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• 14. Considerați că programa parcursă a răspuns nevoilor dvs. de formare profesională? 

o Da 

o Nu 

• Satisfacția generală privind participarea în cadrul proiectului Erasmus + 

• 15. Cum apreciați sprijinul informațional și material oferit în cadrul proiectului 

Erasmus+? 

o Foarte bun 

o Bun 

o Acceptabil 

o Insuficient 

• 16. Cum apreciați conținutul caietului de practică realizat în cadrul proiectului 

Erasmus+?* 

o Foarte bun 

o Bun 

o Acceptabil 

o Insuficient 

• 17. În general, sunteți mulțumit(ă) de participarea dvs. în cadrul proiectului Erasmus+? 

o Foarte mulțumit(ă) 

o Mulțumit(ă) 

o Nemulțumit(ă) 
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CAPITOLUL IV 

JURNAL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 

SĂPTĂMÂNA 1: ......................................... 

NUME / PRENUME ELEV PRACTICANT................................................................................ 

NUME FORMATOR DESEMNAT DE AGENTUL ECONOMIC............................................ 

NUME PROFESOR ÎNSOŢITOR................................................................................................. 

Data Interval orar 
Total 

ore/zi 

Semnătură 

cursant 

Vizat profesor însoţitor (1)/ 

tutore de practică (2) 

  6 
 

 

Semnătură 

1.............................. 

Semnătură 

2.............................. 

  6  

Semnătură 

1.............................. 

Semnătură 

2.............................. 

  6  

Semnătură 

1.............................. 

Semnătură 

2.............................. 

  6  

Semnătură 

1.............................. 

Semnătură 

2.............................. 

  6  

Semnătură 

1.............................. 

Semnătură 

2.............................. 

  30   
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Activităţi practice realizate în săptămâna 1 = ......................................... 

Ziua 1: ......................................... 

 

 

 

 

 

 

Ziua 2: ......................................... 

 

 

 

 

 

 

Ziua 3: ......................................... 

 

 

 

 

 

 

Ziua 4: ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua 5: ......................................... 
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JURNAL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 

 

SĂPTĂMÂNA 2: ......................................... 

NUME / PRENUME ELEV PRACTICANT................................................................................ 

NUME FORMATOR DESEMNAT DE AGENTUL ECONOMIC............................................ 

NUME PROFESOR ÎNSOŢITOR................................................................................................. 

 

Data Interval orar 
Total 

ore/zi 

Semnătură 

cursant 

Vizat profesor însoţitor (1)/ 

tutore de practică (2) 

  6 
 

 

Semnătură 

1.............................. 

Semnătură 

2.............................. 

  6  

Semnătură 

1.............................. 

Semnătură 

2.............................. 

  6  

Semnătură 

1.............................. 

Semnătură 

2.............................. 

  6  

Semnătură 

1.............................. 

Semnătură 

2.............................. 

  6  

Semnătură 

1.............................. 

Semnătură 

2.............................. 

 

 
30 
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Activităţi practice realizate în săptămâna 2 = ......................................... 

Ziua 1: ......................................... 

 

 

 

 

 

 

Ziua 2: ......................................... 

 

 

 

 

 

 

Ziua 3: ......................................... 

 

 

 

 

 

 

Ziua 4: ......................................... 

 

 

 

 

 

 

Ziua 5: ......................................... 
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FORMULAR DE EVALUARE A ELEVULUI ÎN PRACTICĂ 

 

 Numele și prenumele elevului : 

…………………………………………………………………………………………… 

 Numele și prenumele formatorului de practică: 

………………………………………………………………….. 

 Săptămâna de practică: 

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

 

 

 

Notă:  

2. Se va încercui nota acordată elevului pentru fiecare criteriu în parte.  

3. Punctajul total pe fiecare criteriu se obține înmulțind ponderea criteriului în nota 

finală cu punctajul acordat pentru criteriul respectiv. 

4. Nota finală reprezintă suma punctajelor obținute pentru fiecare criteriu. 
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NOTE PERSONALE 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


