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

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

Calificarea profesională: Tehnician în achiziţii şi contractări                                                    

Modulul: M 7 - Recepţia şi stocarea mărfurilor  

Nr de ore/an: 66, din care: 33 LT, 16 IP  

Nr. ore /săptămână: 2, din care: 1-LT                                                                                      

Clasa: a XI-a.......  

Profesor: ..............                                                  Avizat, 

Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul MECTS: 3423/18.03.2009                                                  Şef de catedră, 

Programa aprobata prin Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006                                                   

 

 

PROIECTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE 

AN ŞCOLAR: 2017-2018   
 

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE:   Verificarea documentelor specifice recepţiei                                           NR. ORE ALOCATE: T 7, LT 11 

Nr. 

crt. 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

 

Competenţe specifice 

vizate 

 

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 

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

1. 1.1. Identitatea documentelor: 

de contractare (contractul, 

anexele la contract, graficele de 

lucrări, specificaţiile), de 

însoţire a lotului (documente de 

livrare, de transport, de 

certificare a calităţii) 

C1. Verifică documentele 

specifice recepţiei 

mărfurilor 

C1. Planifică o activitate 

şi culege date numerice 

în legătură cu aceasta   

- Exerciții de identificare a 

documentelor: de contractare 

(contractul, anexele la contract, 

graficele de lucrări, specificaţiile), 

de însoţire a lotului (documente de 

livrare, de transport, de certificare a 

calităţii) 

Documente, fișe de 

lucru, de lucru, 

Explicatia, 

conversatia, 

dezbaterea, lucru în 

echipă, studiu de caz 

Evaluare inițială 

 

observarea 

sistematică 

 

evaluare curentă 

orală 
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2. 1.2. Verificarea 

concordanţei dintre 

documente şi mărfurile 

primite: între înscrisurile din 

documente (denumire 

produs, provenienţa, 

cantitate, calitate, preţ) şi 

marfa primită  

C1. Verifică documentele 

specifice recepţiei 

mărfurilor 

C1. Planifică o activitate 

şi culege date numerice 

în legătură cu aceasta   

- Exerciții de verificare a 

concordanţei dintre documente şi 

mărfurile primite: între înscrisurile 

din documente (denumire produs, 

provenienţa, cantitate, calitate, 

preţ) şi marfa primită; 

fișe de lucru, fișe de 

evaluare, documente 

de recepție, 

Explicatia, 

conversatia, 

dezbaterea, lucru în 

echipă 

observarea 

sistematică 

 

evaluare curentă 

orală 

 

autoevaluarea  

 

 

3. 1.3. Centralizarea 

documentelor de intrări: 

manuală şi informatizată 

C1. Verifică documentele 

specifice recepţiei 

mărfurilor 

C1. Planifică o activitate 

şi culege date numerice 

în legătură cu aceasta   

- Exerciții de centralizare manuală şi 

informatizată a documentelor de 

intrări; 

Documente 

specifice recepției, 

fişe de lucru,   

explicaţia, 

conversaţia, 

exerciţiul 

observarea 

sistematică 

evaluare curentă 

orală 

evaluare 

longitudinală 

 

 
       

     

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Verificarea calitativă şi cantitativă a lotului de marfă                                                     NR. ORE ALOCATE: 10 T+ 18 LT 

Nr. 

crt. 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe specifice 

vizate 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 

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

1. 2.1. Pregătirea mărfurilor 

pentru verificare: 

dezambalarea de ambalajul de 

transport, ambalarea pe 

sortimente, articole 

 

C2. Verifică cantitativ şi 

calitativ lotul de mărfuri 

2.2. - exerciţii de pregătire a mărfurilor 

pentru verificare: dezambalarea din 

ambalajul de transport, ambalarea pe 

sortimente, articole; 

 

- mărfuri, fișe de 

lucru 

- explicaţia,  

exerciţiul, 

problematizarea; 

  

observarea 

sistematică 

  

evaluare curentă 

orală 

 

2. 2.3. Verificarea 

cantitativă a  lotului de 

mărfuri: numărare, măsurare, 

cântărire 

 

C2. Verifică cantitativ şi 

calitativ lotul de mărfuri 

- exerciții de verificarea cantitativă a  

lotului de mărfuri prin: numărare, 

măsurare, cântărire etc. 

- fişe de lucru, 

material 

bibliografic, studii 

de caz, documente 

de recepție; 

- exerciţiul, 

observația; 

observarea 

sistematică 

  

evaluare  

practică 

 



  3 

Nr. 

crt. 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe specifice 

vizate 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 

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

3. 2.4.  Verificarea calitativă 

a lotului de mărfuri: 

verificare prin metoda 

controlului integral şi prin 

sondaj (eşantionare) 

C2. Verifică cantitativ şi 

calitativ lotul de mărfuri 

- exerciții de verificarea calitativă a 

lotului de mărfuri prin metoda 

controlului integral şi prin sondaj 

(eşantionare); 

- fişe de lucru, fișe 

de evaluare, 

material 

bibliogrefic;  

- explicația, 

studiu de caz, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

observarea 

sistematică  

      evaluare 

curentă orală 

 

 

 2.5. Luarea deciziei de 

acceptare sau respingere a 

lotului: de acceptare 

(transport şi spaţiul de 

depozitare / vânzare); de 

respingere (retur, declasare, 

recondiţionare) 

C2. Verifică cantitativ şi 

calitativ lotul de mărfuri 

- exerciții legate de luare a deciziei de 

acceptare sau respingere a lotului în 

urma verificării; 

- activități derulate după luarea 

deciziei  de acceptare a loturilor de 

mărfuri (transport şi spaţiul de 

depozitare/vânzare); 

- acțiuni derulate după luarea deciziei  

de  respingere a loturilor de mărfuri 

(retur, declasare, recondiţionare) 

- material 

bibliografic, fișe de 

lucru, fișe de 

evaluare; 

- problematiz

areastudiul de caz, 

explicația, exercițiul  

evaluare curentă 

orală 

 

 

observarea 

sistematică  

 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Stocarea mărfurilor                                                                                                                    NR. ORE ALOCATE: 4LT+16IP  

Nr. 

crt. 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe specifice 

vizate 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 

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

1. 3.1. Identificarea priorităţilor 

de vânzare: articole cu 

frecvenţă mare la vânzare, 

promoţii, grad de 

perisabilitate 

 

C3. Stochează 

mărfurile 
C2. Prelucrează datele 

numerice 

C3. Interpretează 

rezultatele obţinute 

- exerciţii de identificare a priorităţilor 

de vânzare: articole cu frecvenţă mare la 

vânzare, promoţii, grad de perisabilitate; 

- fişe de lucru, fișe 

de evaluare;  

- exerciţiul, 

observația,   

problematizarea 

evaluare curentă 

orală 

 

observarea 

sistematică  
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Nr. 

crt. 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe specifice 

vizate 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 

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

2. 3.2. Stabilirea procedurii 

de stocare:  coduri, 

perisabilitate, fragilitate, 

vecinătate admisă, rotaţia 

mărfurilor 

  

C3. Stochează 

mărfurile 
C2. Prelucrează datele 

numerice 

C3. Interpretează 

rezultatele obţinute 

- exerciţii de stabilire a procedurii de 

stocare:  coduri, perisabilitate, 

fragilitate, vecinătate admisă, rotaţia 

mărfurilor 

 

proceduri, fișe; 

explicația, 

exerciţiul, 

observația,   

problematizarea 

observarea 

sistematică  

 

evaluare curentă 

orală 

 

 

3. 3.3. Actualizarea bazei de 

date: manual sau informatizat 

(soft pentru evidenţa 

stocurilor). 

C3. Stochează 

mărfurile 

C2. Prelucrează datele 

numerice 

C3. Interpretează 

rezultatele obţinute 

- activități de actualizare a bazei de 

date: manual sau informatizat (soft 

pentru evidenţa stocurilor) 

Baza de date, fişe 

de lucru, fișe de 

evaluare;  

- observația, munca 

independentă,  

studiul de caz  

  

observarea 

sistematică  

 

autoevaluarea 

evaluare sumativă 

 

 

  
BIBLIOGRAFIE: 

xxx Formatul aprobat de MECTS pentru proiectul unităţii de învăţare; 

xxx ORDIN MECTS nr. 3423/18.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi strategii de pregătire 

practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi; 

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, anexa 2; 

xxx https://www.edu.ro; 

xxx www.tvet.ro. 
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