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Unitatea de învăţământ: …………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Avizat,  

Profilul: Servicii/ Domeniul de pregătire generală: Comerţ                                                  Director,                                                                            

Calificarea: Tehnician în achiziţii şi contractări                                                     

Modulul: M4 - Studiul  mărfurilor nealimentare   

Nr de ore/an: 93, din care T: 31, LT: 62, IP: 0  

Nr. ore/săptămână: 3, din care: 2 LT                                                                                      

Clasa: a XII-a …..  

Profesor: …………..                                                 Avizat, 

Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul MEdC nr. 3172/30.01. 2006 (Anexa 2)                                                 Şef de catedră, 

Programa aprobata prin Ordinul MEdC nr. 3172/30.01.2006                                                  

 

 

PROIECTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE  

 

AN ŞCOLAR: 2017-2018 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Clasificarea sortimentului mărfurilor nealimentare                                                      NR. ORE ALOCATE: 29 T+ 13 LT 

Nr. 

crt. 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe 

specifice vizate 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 1.1. Încadrarea sortimentului în 

funcţie de criterii generale de 

clasificare: origine, materie primă, 

locul pe care îl ocupă în procesul 

tehnologic, destinaţie, 

funcţionalitate; 

C1. Clasifică 

sortimentul 

mărfurilor 

nealimentare 

 

- exerciţii de clasificare a sortimentului în 

funcţie de criterii generale de clasificare: 

origine, materie primă, locul pe care îl 

ocupă în procesul tehnologic, destinaţie, 

funcţionalitate; 

 

- material bibliografic, 

studii de caz,explicaţia,  

exerciţiul, 

problematizarea, 

  

Evaluare 

inițială 

observarea 

sistematică  

evaluare 

curentă orală 

 

2. 1.2. Gruparea mărfurilor 

nealimentare în funcţie de 

nomenclatura comercială: sector, 

grupă, subgrupă, articol, sortiment; 

C1. Clasifică 

sortimentul 

mărfurilor 

nealimentare  

- activități de grupare a mărfurilor 

nealimentare în funcţie de nomenclatura 

comercială: sector, grupă, subgrupă, articol, 

sortiment;  

- fişe de lucru, material 

bibliografic, PC, 

videoproiector, studii de 

caz, exerciţiul, 

observația 

observarea 

sistematică  

evaluare 

curentă orală 
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Nr. 

crt. 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe 

specifice vizate 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3. 1.3. Încadrarea sortimentului 

comercial pe grupe de mărfuri 

nealimentare: textile, încălţăminte, 

marochinărie, jucării, ceasuri, 

instrumente muzicale, bijuterii, 

gablonzuri, sport, voiaj, turism, 

papetărie şi librărie, produse chimice 

de uz casnic pentru spălat şi curăţat, 

peliculogene, mărfuri din mase 

plastice, cauciuc, cosmetice, sticlă, 

ceramică, lemn, metalice, mijloace 

de măsurare, construcţii, tehnico-

sanitare, electrice, electrocasnice, 

auto, moto, velo, birotică, telefoane  

C1. Clasifică 

sortimentul 

mărfurilor 

nealimentare 

 

- activități de încadrare a sortimentului 

comercial pe grupe de mărfuri 

nealimentare: textile, încălţăminte, 

marochinărie, jucării, ceasuri, instrumente 

muzicale, bijuterii, gablonzuri, sport, voiaj, 

turism, papetărie şi librărie, produse 

chimice de uz casnic pentru spălat şi 

curăţat, peliculogene, mărfuri din mase 

plastice, cauciuc, cosmetice, sticlă, 

ceramică, lemn, metalice, mijloace de 

măsurare, construcţii, tehnico-sanitare, 

electrice, electrocasnice, auto, moto, velo, 

birotică, telefoane 

- produse, material 

bibliografic, scheme, 

fişe de lucru, fișe de 

evaluare, colecția de  

standarde, 

videoproiector, PC 

conectat la Internet;  

- explicația, 

studiu de caz, 

demonstraţia, exerciţiul, 

observația,   

problematizarea 

 

observarea 

sistematică  

 

      

autoevaluarea 

 

evaluare 

curentă orală 

 

 

 

evaluare 

longitudinală  

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  2. Verificarea calitativă a mărfurilor nealimentare (LT)                                                             NR. ORE ALOCATE: 33 LT  

Nr. 

crt. 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe 

specifice vizate 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 

(0) (1) (2) (3)  (5) (6) 

1. 2.1. Analizarea mărfurilor 

nealimentare: organoleptică, de 

laborator 

 

C2. Verifică 

calitativ 

mărfurile 

nealimentare 

 

- exerciţii de analiză organoleptică și de 

laborator a calității mărfurilor nealimentare; 

- verificarea organopeltică a calității 

mărfurilor nealimentare și întocmirea fișelor 

de verificare a calității; 

- mărfuri, fişe de 

verificare a calității, 

standarde;  

-demonstraţia, exerciţiul, 

a,   problematizarea 

evaluare 

curentă orală 

 

observarea 

sistematică  

 

2. 2.2. Prezentarea  caracteristicilor 

de calitate pe tipuri 

sortimentale de mărfuri 

nealimentare: organoleptice, 

fizico-chimice 

C2. Verifică 

calitativ 

mărfurile 

nealimentare 

 

- exerciţii de prezentare a  caracteristicilor de 

calitate organoleptice și fizico-chimice pe 

tipuri sortimentale de mărfuri nealimentare; 

mărfuri, fişe de lucru, 

fișe de evaluare;  

- explicația, exerciţiul, 

observația 

observarea 

sistematică  

evaluare 

curentă orală 
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Nr. 

crt. 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe 

specifice vizate 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 

(0) (1) (2) (3)  (5) (6) 

3. 2.3. Examinarea calităţii 

sortimentului de mărfuri 

nealimentare în vederea 

depistării defectelor: de materie 

primă, proces tehnologic, 

ambalare, marcare, transport, 

depozitare, manipulare 

C2. Verifică 

calitativ 

mărfurile 

nealimentare 

 

 

- exerciţii de examinare a calităţii 

sortimentului de mărfuri nealimentare în 

vederea depistării defectelor: de materie 

primă, proces tehnologic, ambalare, 

marcare, transport, depozitare, manipulare; 

- identificarea defectelor mărfurilor 

nealimentare: de materie primă, proces 

tehnologic, ambalare, marcare, transport, 

depozitare, manipulare; 

mărfuri, fişe de lucru, 

fișe de evaluare;  

- observația, munca 

independentă,  studiul 

de caz problematizarea,  

  

observarea 

sistematică  

 

autoevaluarea 

 

evaluare 

curentă orală 

 

 

                                                      

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Ambalarea, marcarea, depozitarea, manipularea şi transportul mărfurilor nealimentare       NR. ORE ALOCATE: 18+3RF 

Nr. 

crt. 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe 

specifice vizate 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 3.1. Compararea modalităţilor  de 

ambalare ale mărfurilor 

nealimentare: colectivă, individuală, 

pe tipuri de ambalaje, conform 

standardelor şi normelor tehnice 

  

C3. Analizează 

condiţiile de 

ambalare, marcare, 

depozitare, 

manipulare şi 

transport pe grupe 

sortimentale 

- activități de analiză a modalităţilor  de 

ambalare ale mărfurilor nealimentare; 

exerciţii de  comparare a modalităţilor  de 

ambalare ale mărfurilor nealimentare: 

colectivă, individuală, pe tipuri de 

ambalaje, conform standardelor şi 

normelor tehnice;  

- studii de caz, fişe de 

lucru şi de evaluare; 

- observaţia,  exerciţiul, 

studiul de caz, 

problematizarea 

 

observarea 

sistematică  

 

 

curentă orală 

 

 

2. 3.2. Determinarea tipurilor de 

marcare a mărfurilor nealimentare: 

etichetare, foiţă aurie, argintie, 

imprimare la cald, hârtie copiativă, 

ştanţare, pirogravare, litografiere, în 

conformitate cu prevederile 

standardelor în vigoare, cu 

specificaţii pentru informarea 

cumpărătorului şi pentru identificare  

C3. Analizează 

condiţiile de 

ambalare, marcare, 

depozitare, 

manipulare şi 

transport pe grupe 

sortimentale 

- exerciţii de determinare a tipurilor de 

marcare a mărfurilor nealimentare: 

etichetare, foiţă aurie, argintie, 

imprimare la cald, hârtie copiativă, 

ştanţare, pirogravare, litografiere, în 

conformitate cu prevederile standardelor 

în vigoare, cu specificaţii pentru 

informarea cumpărătorului şi pentru 

identificare şi evidenţe 

- produse, ambalaje, 

etichete, fișe de lucru, 

fișe de evaluare, studii 

de caz; 

- observaţia,  exerciţiul, 

studiul de caz, 

problematizarea, munca 

independentă; 

observarea 

sistematică  

 

interevaluarea 

 

evaluare 

curentă orală 
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Nr. 

crt. 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe 

specifice vizate 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3. 3.3. Alegerea condiţiilor de 

depozitare adecvate  sortimentul de 

mărfuri nealimentare: condiţii de 

spaţiu, temperatură, umiditate, 

distanţă faţă  de surse de căldură, 

lumină, grad de curăţenie,  pe tipuri 

de purtători de mărfuri în funcţie de 

sortiment 

C3. Analizează 

condiţiile de 

ambalare, marcare, 

depozitare, 

manipulare şi 

transport pe grupe 

sortimentale 

 

- exerciții de alegere a condiţiilor de 

depozitare adecvate  sortimentul de mărfuri 

nealimentare: condiţii de spaţiu, 

temperatură, umiditate, distanţă faţă  de 

surse de căldură, lumină, grad de curăţenie,  

pe tipuri de purtători de mărfuri în funcţie 

de sortiment; 

- produse, fișe de lucru, 

fișe de evaluare, studii 

de caz; 

- exerciţiul, studiul de 

caz, problematizarea, 

explicația, simularea, 

munca independentă; 

 

observarea 

sistematică  

 

autoevaluarea 

 

evaluare 

curentă orală 

 

 

4. 3.4. Demonstrarea unei manipulări 

corespunzătoare: conform semnelor 

de avertizare 

C3. Analizează 

condiţiile de 

ambalare, marcare, 

depozitare, 

manipulare şi 

transport pe grupe 

sortimentale 

- Acțiuni de identificare a semnelor de 

avertizare prezente pe ambalajul sau 

eticheta mărfurilor; 

- exerciții de manipulare corespunzătoare 

a mărfurilor nealimentare, conform 

semnelor de avertizare; 

mărfuri, fișe de 

evaluare, studii de caz; 

- exerciţiul, studiul de 

caz, problematizarea, 

explicația, simularea, 

munca independentă, 

vizită în unități 

observarea 

sistematică  

 

interevaluarea 

 

evaluare 

curentă orală 

 

5. 3.5. Selectarea tipului de transport 

adecvat mărfurilor nealimentare: 

rutier, maritim, feroviar, conducte, 

aerian 

C3. Analizează 

condiţiile de 

ambalare, marcare, 

depozitare, 

manipulare şi 

transport pe grupe  

- exerciții de selectare a tipului de transport 

adecvat mărfurilor nealimentare: rutier, 

maritim, feroviar, conducte, aerian 

 

 

Recapitulare și evaluare finală 

produse, fișe de lucru, 

fișe de evaluare, studii 

de caz; 

- exerciţiul, studiul de 

caz, problematizarea,  

simularea 

observarea 

sistematică  

evaluare 

curentă orală 

evaluare 

sumativă 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

xxx Formatul aprobat de MECTS pentru proiectul unităţii de învăţare; 

xxx ORDIN OMEdC nr. 3172/30.01.2006 referitor la aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate, aferentă ariei 

curriculare Tehnologii, pentru ruta directă de calificare - la clasele a XI-a şi a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - şi pentru ruta 

progresivă de calificare - la clasele a XII-a şi a XIII-a învăţământ de zi, prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare; 

xxx anexa 2 la ORDIN OMEdC nr. 3172/30.01.2006 referitor la aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate, 

aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta directă de calificare - la clasele a XI-a şi a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - 

şi pentru ruta progresivă de calificare - la clasele a XII-a şi a XIII-a învăţământ de zi, prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare; 

xxx https://www.edu.ro. 

https://www.edu.ro/
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