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Descriere:  

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria 
ocupaţională Vânzători în magazine şi pieţe grupă COR  5220 . 

Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt:

Lucrător comercial 

Informaţii generale de interes privind practicarea ocupaţiilor la care s-a făcut referire. 

Ocupaţia de lucrător comercial aparţine grupei de bază vânzători din magazine şi pieţe care, conform 
descrierii din COR, vând clienţilor mărfuri – în comerţul cu ridicata şi amănuntul – şi probează
calitatea mărfurilor şi modul de funcţionare a aparaturii expuse spre vânzare. 

Ocupaţia de lucrător comercial presupune vânzarea produselor, întocmirea şi raportarea situaţiei 
vânzărilor, actualizarea stocurilor de produse, operaţiuni ce sunt  realizate într-un cadru general de 
desfăşurare a activităţii punctului de vânzare asigurat în condiţiile respectării normelor de calitate, 
igienă, sanitar-veterinare, protecţia mediului şi de sănătate şi securitate în muncă.

Lucrătorul comercial desfaşoară, în principal, urmatoarele activităţi :

� efectuează lucrări de curăţenie şi întreţinere în vederea începerii activităţii şi pregăteşte punctul 
de vânzare în vederea închiderii activităţii; 

� pregăteşte echipamentele , mărfurile şi documentele în vederea desfăşurării activităţii; 

� menţine aspectul estetic şi promovează imaginea punctului de vânzare; 

� întâmpină clienţii, identifică cerinţele acestora şi le prezintă oferta generală de produse şi
servicii, precum şi produsele solicitate de aceştia, comunicându-le toate informaţiile necesare 
realizării vânzării; 

� vinde produsele/serviciile, completează formele de plată şi încasează valoarea acestora; 
ambalează şi livrează produsele vândute; 

� întocmeşte şi raportează situaţia vânzărilor, identificând în acest scop documentele specifice 
activităţii de vânzare şi selectând din acestea informaţiile necesare; 

� verifică şi actualizează stocurile de produse, asigurând menţinerea acestora în termenul de 
garanţie/valabilitate; 

� aplică normele de calitate în domeniul său de activitate, utilizând metode standardizate de 
asigurare a calităţii; 

� aplică prevederile legale referitoare la  sănătatea şi securitatea în muncă , asigurând identifica-
rea riscurilor în muncă, raportarea pericolelor care apar la locul de muncă şi intervenţia în caz 
de urgenţă;

� aplică normele de  igienă, sanitar-veterinare şi de protecţia mediului în activitatea desfăşurată.

Mediul de activitate al lucrătorului comercial îl reprezintă punctul de vânzare în comerţul cu ridicata 
şi cu amănuntul. 

Această ocupaţie necesită un nivel de pregătire şi cultură / civilizaţie corespunzător pentru a putea 
comunica cu persoane foarte diferite cu care intră în contact în activitatea desfaşurată.

Nivelul de şcolarizare minim acceptat pentru practicarea ocupaţiei de lucrător comercial  este, de 
regulă, învăţământul general obligatoriu (în prezent 10 clase). 
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Lista unităţilor de competenţă 

Unităţi de competenţă cheie 

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială

Titlul unităţii 2 : Comunicare în limbi străine 

Titlul unităţii 3: Competenţe de baza în matematică, ştiinţă, tehnologie 

Titlul unităţii 4: Competenţe informatice 

Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa

Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice 

Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale 

Titlul unităţii 8: Competenţe de exprimare culturalală

Unităţi de competenţă generale 

Titlul unităţii 1: Asigurarea calităţii 

Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în  muncă

Titlul unităţii 3: Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare 

 şi de protecţie a mediului 

Unităţi de competenţă specifice 

Titlul unităţii 1: Asigurarea cadrului general de desfăşurare a 

 activităţii punctului de vânzare 

Titlul unităţii 2: Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării 

Titlul unităţii 3 : Realizarea vânzării 

Titlul unităţii 4 : Întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia 

Titlul unităţii 5 : Actualizarea stocurilor de produse 
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Asigurarea calităţii 

(unitate de competenţă generală)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 

3

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Aplică normele de 
calitate în domeniul 
său de activitate. 

1.1.   Normele de calitate specifice 
domeniului propriu de activitate sunt 
aplicate respectând legislaţia speci-
fică.

1.2. Normele de calitate sunt aplicate 
conform standardelor specifice. 

 

Aplicarea normelor de calitate 
specifice domeniului propriu de acti-
vitate se realizează prin identificarea 
corectă şi promptă a acestora . 

Aplicarea normelor de calitate 
specifice domeniului propriu de acti-
vitate se realizează cu atenţie şi res-
ponsabilitate. 

2.   Utilizează metode 
standardizate de 
asigurare a calităţii. 

2.1   Metodele standardizate de asigu-
rare a calităţii sunt utilizate corespun-
zător legislaţiei specifice  în domeniul 
calităţii  

2.2. Metodele standardizate de asigu-
rare a calităţii sunt utilizate conform  
modelul de management al calităţii 
specific. 

2.3. Procedurile specifice metodelor 
standardizate de asigurare a calităţii 
sunt utilizate  corespunzător 
legislaţiei specifice  în domeniul 
calităţii. 

Utilizarea metodelor standardizate de 
asigurare a calităţii precum şi a
procedurilor specifice acestora se 
face corect, eficient, cu atenţie şi
responsabilitate . 

 

Contexte  

Activitatea se desfaşoară în unităţi comerciale cu amănuntul şi cu ridicata; alimentare, nealimentare, 
mixte; situate în mediul urban şi rural,etc.; 

Gama de variabile  

Tipuri de norme de calitate în activitatea curentă : instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, 
indicatori şi criterii naţionale, europene şi internaţionale, etc.; 
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Tipuri de metode standardizate de asigurarea calităţii : diferite, definite în funcţie de modelul de 
management al calităţii adoptat de organizaţie; 

Tipuri de metode standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie : autoevaluarea propriei 
activităţi în raport cu indicatori şi criterii din standardele internaţionale privind calitatea,  

adoptate de modelul de management al calităţii în organizaţie; 

Tipuri de proceduri  specifice metodelor standardizate : etape şi acţiuni de evaluare, autoevaluare şi
control, etc. 

Cunoştinţe

Legislaţie specifică în domeniul calităţii. 

Norme de calitate specifice domeniului său de activitate. 

Modelul de management al calităţii adoptat de organizaţie.  

Metode standardizate de asigurare a calităţii în domeniu. 

Proceduri specifice metodelor standardizate. 

Normative interne. 
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Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă

(unitate de competenţă generală)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 

3

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1.  Identifică riscurile 
în muncă.

1.1. Riscurile în muncă sunt identifi-
cate în funcţie de specificul locului de 
muncă.

1.2. Riscurile în muncă sunt identifi-
cate conform prevederilor legale. 

1.3. Riscurile în muncă sunt identifi-
cate conform cu prevederile producă-
torului. 

Identificarea riscurilor în muncă, se 
face cu promptitudine, responsabi-
litate şi operativitate. 

2. Aplică prevederile 
legale referitoare la 
securitatea şi sănăta-
tea în muncă.

2.1  Prevederile legale referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă sunt 
aplicate în funcţie de particularităţile 
locului de muncă.

2.2  Prevederile legale referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă sunt 
aplicate conform reglementărilor în 
vigoare. 

 

Aplicarea prevederilor legale 
referitoare la securitatea şi sănătatea 
în muncă se face cu responsabilitate, 
corectitudine, grijă şi operativitate.  

3.  Raportează perico-
lele care apar la locul 
de muncă.

3.1   Pericolele sunt raportate, con-
form instrucţiunilor/ normelor interne.

3.2   Pericolele sunt  raportate prin 
procedura specifică locului de muncă.

Raportarea  pericolelor care apar la 
locul de muncă se face prompt. 

 

4. Intervine în caz de 
urgenţă.

4.1  În caz de urgenţă se acţionează
conform reglementărilor în vigoare. 

4.2  În caz de urgenţă se acţionează
conform procedurilor specifice. 

Intervenţia în caz de urgenţă se face 
cu promptitudine, operativitate şi
responsabilitate. 
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Contexte  

Activitatea se  desfaşoară în unităţi comerciale cu amănuntul şi cu ridicata; alimentare, nealimentare, 
mixte; situate în mediul urban şi rural,etc.; 

Gama de variabile  

Tipuri de echipament de lucru şi de sănătate şi securitate a muncii : halate, combinezoane, cizme 
cauciuc, bocanci, mănuşi, etc.; 

Pericole care pot apărea la locul de muncă : accidente diverse produse prin lovire, cădere, tamponare, 
stropire sau  inhalare de substanţe toxice, inundaţii, incendii, etc.; 

Servicii de urgenţă alertate în caz de accident / incident : salvare, pompieri, etc.; 

Tipuri de materiale sanitare specifice acordării primului ajutor : soluţii desinfectante, bandaje şi
comprese sterile, atele, garouri, etc. 

Cunoştinţe

Legislaţie specifică de sănătate şi securitate în muncă .

Riscul de accidentare la executarea diferitelor operaţiuni. 

Condiţii de exploatare şi depozitare a utilajelor, aparatelor şi echipamentelor de lucru. 

Caracteristici ale echipamentului de lucru, ale celui de sănătate şi securitate în muncă.

Instrucţiuni, norme şi proceduri de acţiune în caz de pericol şi urgenţă.

Noţiuni de acordare a primului ajutor în caz de accident. 

Materiale sanitare utilizate la acordarea primului ajutor. 

Planul de evacuare a punctului de vânzare în caz de urgenţă.
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Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului 

(unitate de competenţă generală)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 

3

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Menţine igiena 
personală.

1.1  Igiena personală este menţinută
în  conformitate cu  normele specifice 
şi reglementările interne. 

1.2  Igiena personală este menţinută
prin verificarea periodică a stării de 
sănă-tate  în  conformitate cu normele 
legale specifice. 

1.3  Igiena personală este menţinută
prin evitarea în tot timpul activităţii a 
contactului fizic direct cu produsele 
alimentare neambalate individual, 
prin utilizarea de echipamente de 
protecţie specifice. 

Menţinerea igienei personale se 
realizează permanent şi prin utiliza-
rea pe toată durata activităţii  a echi-
pamentului de protecţie în stare 
curată .

Menţinerea igienei personale se 
realizează cu responsabilitate, prin 
anunţarea promptă a şefului ierarhic 
superior în caz de îmbolnăvire.  

2. Menţine igiena la 
locul de muncă.

2.1  Igiena la locul de muncă este 
menţinută prin efectuarea igienizării  
şi curăţeniei  respectând   
reglementările legale şi normele 
interne. 

2.2  Igiena la locul de muncă este 
menţinută prin utilizarea materialelor 
de igienizare şi utilajelor specifice.  

 

Menţinerea igienei la locul de muncă
se realizează permanent, prin 
efectuarea igienizării  şi curaţeniei 
ori de câte ori este necesar. 

Menţinerea igienei la locul de muncă
se realizează prin curăţarea şi
igienizarea cu profesionalism a 
uneltelor şi utilajelor folosite în 
activitate,  respectând indicaţiile 
producătorului şi cu atenţie pentru 
evitarea accidentelor. 

3. Aplică normele 
sanitar-veterinare la 
locul de muncă.

3.1  Normele sanitar-veterinare speci-
fice locului de muncă sunt aplicate  
conform legislaţiei specifice.  

3.2  Normele sanitar-veterinare speci-
fice locului de muncă sunt aplicate 

Aplicarea normelor sanitar-vete-
rinare specifice locului de muncă se  
face permanent, corect, cu responsa-
bilitate şi în toate activităţile la locul 
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prin remedierea pe loc a   
deficienţelor apărute  sau,dacă nu este 
posibil, acestea sunt semnalate / 
raportate prompt, conform 
reglementărilor unităţii. 

de muncă.

4.   Aplică normele de 
protecţie a mediului la 
locul de muncă.

4.1  Normele de protecţia mediului 
sunt aplicate luând măsuri împotriva 
oricăror surse de poluare identificate,  
conform legislaţiei specifice şi regle-
mentărilor interne. 

4.2  Normele de protecţia mediului 
sunt aplicate prin respectarea circuitu-
lui deşeurilor şi reziduurilor  în  con-
formitate cu  legislaţia specifică şi
reglementările interne. 

Aplicarea normelor de protecţie a 
mediului se realizează permanent, cu 
atenţie şi responsabilitate  în toate 
activităţile de la locul de muncă şi
prin adoptarea promptă a măsurilor 
împotriva oricăror surse de poluare 
identificate. 

 

Contexte  

Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului este obligatorie atât în 
unităţile cu amănuntul şi cu ridicata, alimentare cât şi în cele nealimentare sau mixte, aflate în mediul 
urban sau rural. 

Gama de variabile  

Tipuri de echipament de protecţie : halate, costume, bonete, veste, încălţăminte, etc. 

Tipuri de tratamente specifice de curăţare : spălare, fierbere, albire, dezinfectare, călcare, etc. 

Tipuri de echipament de protecţie specific pentru contactul cu produse alimentare neambalate 
individual : manuşi cauciuc, manuşi plastic şi de unică folosinţă, etc. 

Tipuri de metode specifice de verificare a stării de sănătate : analize de laborator, radiografii, ecografii, 
etc. 

Tipuri de materiale de igienizare specifice : mătură, făraş, găleată, perii, cârpe praf, apă, săpun, 
detergenţi, soluţii dezinfectante, etc. 

Tipuri de utilaje de igienizare specifice: aspiratoare praf, aspiratoare cu spălare, utilaje de curăţat 
gresie/ faianţă, etc. 

Tipuri de indicaţii ale producătorilor : carte tehnică, instrucţiuni de folosire şi întreţinere, etc. 

Tipuri de accidente ce pot apare la curăţarea uneltelor / utilajelor : tăiere, înţepare, ardere, opărire, 
electrocutare,etc. 

Tipuri de surse de poluare : scrugeri de lichide toxice, inflamabile, emanări de gaze toxice, reacţii 
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fizico-chimice ce au ca rezultat poluarea mediului, scurgeri / împrăştieri de substanţe solide (pulberi, 
praf, etc.), etc. 

Tipuri de deşeuri şi reziduuri : rezultate din vânzarea mărfurilor în vrac, tăieri / felieri produse 
alimentare, scurgeri, casări de mărfuri, mijloace fixe, obiecte de inventar; produse cu termen de 
garanţie / valabilitate expirat, deşeuri şi reziduuri rezultate în urma activităţilor de igienizare, reparaţii , 
etc. 

Cunoştinţe

Legislatie specifică în domeniul igienă, sanitar-veterinar şi protecţia mediului.  

Tipuri de echipamente de protecţie. 

Metode şi tehnici de igienizare a echipamentelor de protecţie.  

Legislaţie şi norme interne de igienizare la locul de muncă.

Tipuri de materiale şi utilaje de igienizare. 

Pericole ce pot apare la curaţarea/igienizarea   uneltelor/utilajelor.  

Modalităţi de a acţiona în cazul constatării de deficienţe în aplicarea normelor sanitar-veterinare.  

Tipuri de surse de poluare la locul de muncă.

Tipuri de deşeuri şi reziduuri ce rezultă la locul de muncă
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Asigurarea cadrului general de desfăşurare a activităţii punctului de vânzare 

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 

3

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Efectuează lucrări 
de curăţenie şi
întreţinere  în vederea 
începerii activităţii. 

1.1   Lucrările de curăţenie şi întreţi-
nere sunt efectuate conform normelor 
interne şi ţinând seama de particulari-
tăţile acestora. 

1.2   Lucrările de curăţenie şi întreţi-
nere sunt efectuate prin utilizarea ma-
terialelor şi echipamentului tehnic 
specific. 

Efectuarea lucrărilor de curăţenie şi
întreţinere are loc zilnic, cu 
profesionalism, responsabilitate  şi
prin folosirea corectă şi cu atenţie a 
materialelor şi echipamentului tehnic 
specific. 

 

2. Pregăteşte echipa-
mentele, mărfurile şi
documentele  în 
vederea desfăşurării 
activităţii. 

2.1  Mărfurile sunt pregătite şi aranja-
te pentru vânzare  în locurile special 
destinate aplicând regulile /uzanţele 
comerciale şi normele interne, urmă-
rindu-se vizualizarea şi identificarea 
rapidă a acestora de către clienţi. 

2.2  Mărfurile sunt pregătite prin veri-
ficarea aspectului, integrităţii şi a ele-
mentelor de identificare a acestora  
conform normelor legale. 

2.3  Echipamentele sunt pregătite în 
conformitate cu normele interne şi
indicaţiile producătorului. 

2.4  Documentele financiar-contabile 
sunt pregătite conform legislaţiei şi
normelor interne. 

Pregătirea mărfurilor  se face cu 
atenţie şi responsabilitate. 

Pregătirea echipamentelor se re-
alizează prin controlarea zilnic şi ori 
de câte ori este nevoie, cu atenţie şi
profesionalism, a stării tehnice a 
acestora. 

Pregătirea documentelor financiar-
contabile se face cu atenţie şi
responsabilitate. 

3.  Pregăteşte punctul 
de vânzare în vederea 
închiderii activităţii. 

3.1  Punctul de vânzare este pregătit 
în vederea închiderii activităţii prin 
plasarea în spaţii corespunzătoare a 
mărfurilor expuse la vânzare şi răma-
se  nevândute la sfârşitul zilei, con-

Pregătirea punctului de vânzare în 
vederea închiderii activităţii se re-
alizează prin efectuarea corectă, cu 
profesionalism  şi la timp a operaţi-
unilor de curăţenie şi întreţinere a 
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form normelor interne, în scopul  păs-
trării caracteristicilor fizico-chimice 
ale acestora. 

3.2   Punctul de vânzare este pregătit 
în vederea închiderii activităţii prin 
efectuarea operaţiunilor de curăţenie 
şi întreţinere a spaţiilor, mobilierului, 
utilajelor şi obiectelor de inventar 
respectând normele interne. 

3.3   Punctul de vânzare este pregătit 
în vederea închiderii activităţii prin e-
fectuarea controlului funcţionării apa-
ratelor şi utilajelor conectate perma-
nent la sursa de curent electric şi a
sistemelor de închidere şi siguranţă,
respectând  legislaţia specifică şi nor-
mele interne. 

spaţiilor, mobilierului, utilajelor şi
obiectelor de inventar . 

Pregătirea punctului de vânzare în 
vederea închiderii activităţii se face 
controlând cu atenţie şi responsa-
bilitate funcţionarea corespunzătoare 
a aparatelor şi utilajelor conectate 
permanent la sursa de curent electric, 
precum şi a sistemelor de închidere 
şi siguranţă.

4. Menţine aspectul 
estetic al punctului de 
vânzare. 

4.1   Aspectul estetic al punctului de 
vânzare este menţinut în conformitate 
cu normele interne şi respectând  re-
gulile de comerţ , în scopul  stimulării 
atragerii clienţilor. 

4.2  Aspectul estetic al punctului de 
vânzare este menţinut prin  punerea în 
valoare a caracteristicilor  produselor, 
în scopul  promovării vânzării acesto-
ra.  

Menţinerea aspectului estetic al 
punctului de vânzare se face perma-
nent, cu profesionalism şi responsa-
bilitate. 

Menţinerea aspectului estetic al 
punctului de vânzare se face prin in-
tervenţia  promptă şi eficientă pentru 
remedierea urgentă a deficienţelor în 
cazul unor accidente /incidente sau 
evenimente care produc deteriorarea 
acestuia.    

5.   Promovează
imaginea punctului de 
vânzare. 

5.1  Imaginea punctului de vânzare 
este promovată utilizând metode spe-
cifice şi respectând politica organiza-
ţiei, în  scopul creşterii vânzărilor 

5.2 Imaginea punctului de vânzare 
este promovată conform politicilor 
interne 

Promovarea imaginii punctului de 
vânzare se face  permanent, cu 
responsabilitate şi profesionalism. 

Contexte  

Asigurarea cadrului general de desfăşurare a activităţii punctului de vânzare se face în unităţile cu amă-
nuntul şi cu ridicata, alimentare  şi nealimentare sau mixte, aflate în mediul urban sau rural. 

Gama de variabile  
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Tipuri de materiale de curăţenie şi igienizare specifice : mătură, făraş, galeată, perii, cârpe praf, apă,
săpun, detergenţi, soluţii dezinfectante, etc. 

Tipuri de utilaje de curăţenie şi igienizare specifice : aspiratoare praf, aspiratoare cu spălare, utilaje de 
curăţat gresie/faianţă, etc. 

Tipuri de locuri destinate aranjării mărfurilor : rafturi, vitrine, dulapuri, vitrine frigorifice deschise / 
închise, cuiere, standere, standuri suspendate, paleţi, box-paleţi, recipiente, platformă de gheaţă, etc. 

Tipuri de reguli / uzanţe comerciale : separarea pe grupe şi subgrupe de produse, nealăturarea 
produselor care pot transmite / prelua miros,  modul de expunere şi păstrare a produselor alterabile, 
vecinătatea produselor, expunerea întregului sortiment de produse, punerea în evidenţă a 
caracteristicilor şi funcţionalităţii produselor, etc. 

Tipuri de elemente de identificare a mărfurilor : etichete, coduri, simboluri, termen de garanţie / 
valabilitate, etc. 

Tipuri de echipamente şi utilaje: aparate de marcat electronice fiscale,cititoare de coduri, aparate de 
încasare prin card, utilaje frigorifice, de încălzit, ventilat, utilaje de feliat, cântare electronice şi tip 
balanţă, etc. 

Tipuri de documente financiar-contabile : facturi, chitanţe, avize de expediţie, etc. 

Tipuri de spaţii corespunzătoare pentru păstrarea mărfurilor : vitrine,lăzi şi camere frigorifice, 
congelatoare, etc. 

Tipuri de aparate şi utilaje conectate permanent la sursa de curent electric : utilaj frigorific, aparatură de 
încălzire şi ventilaţie, sisteme de alarmă, etc. 

Tipuri de indicaţii ale producătorilor : carte tehnică, instrucţiuni de folosire şi întreţinere, etc. 

Tipuri de accidente / incidente sau evenimente : deteriorarea spaţiului de prezentare / expunere datorată
cauzelor naturale sau provocate, spargeri / scurgeri  de mărfuri produse prin lovire, cădere, emanări de 
substante toxice, incendiu, etc. 

Tipuri de sisteme de închidere şi siguranţă : grilaje, obloane, lacăte, încuietori mecanice, încuietori 
electronice, cu senzori, sisteme de alarmă, pază monitorizată, etc. 

Tipuri de metode specifice de promovare a imaginii punctului de vânzare : verbal, materiale 
promoţionale (scrise, audio, video), etc. 

 

Cunoştinţe
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Norme interne de igienizare a locului de muncă.

Tipuri de materiale şi echipament tehnic pentru curăţenie şi întreţinere. 

Modalităţi de curăţenie şi întreţinere a mobilierului, utilajelor şi obiectelor de inventar. 

Tipuri de elemente de identificare a mărfurilor.  

Tipuri de documente financiar-contabile utilizate la vânzarea mărfurilor. 

Norme de păstrare a produselor alterabile. 

Funcţionarea aparatelor şi utilajelor conectate permanent la sursa de curent electric. 

Tipuri de sisteme de siguranţă şi pază.

Tipuri de operaţiuni de curăţenie şi întreţinere. 

Reguli de comerţ şi norme de expunere a produselor. 

Caracteristici ale produselor expuse la vânzare. 

Tipuri de politici şi metode  de promovare a imaginii. 
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Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării 

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 

3

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Întâmpină clienţii 1.1  Clienţii sunt întâmpinaţi în con-
formitate cu regulile şi uzanţele 
comerciale  

1.2.Clienţii sunt întâmpinaţi în con-
formitate cu normele interne ale 
organizaţiei. 

Întâmpinarea clienţilor se face cu 
politeţe şi profesionalism, salutându-
i cu respect la intrarea în punctul de 
vânzare. 

2.  Identifică cerinţele 
clienţilor. 

2.1 Cerinţele clienţilor sunt identifica-
te prin utilizarea unui limbaj adaptat . 

2.2. Cerinţele clienţilor sunt 
identificate conform normelor interne.

Identificarea cerinţelor clienţilor se 
realizează prin ascultarea lor cu a-
tenţie şi responsabilitate,încurajându-
se libera exprimare a opiniilor aces-
tora pentru a obţine informaţii cât 
mai exacte şi relevante scopului 
urmărit. 

3. Furnizează
informaţii. 

3.1  Informaţiile sunt furnizate prin 
utilizarea unui limbaj general şi de 
specialitate, în conformitate cu nor-
mele interne. 

3.2 Opiniile şi sesizările clienţilor, se 
transmit,conform normelor interne. 

Furnizarea informaţiilor se face cu 
profesionalism,  corect, în timp util şi
adecvat cerinţelor clientului, 
eliminând  dificultăţile de comuni-
care.  

 

4. Prezintă oferta 
generală de produse şi
servicii aferente 
vânzării. 

4.1  Oferta generală de produse şi ser-
vicii este  prezentată prin modalităţi
specifice, conform normelor interne şi
folosind forme de comunicare specifi-
ce, adaptate situaţiilor date . 

4.2  Prezentarea  ofertei generale de 
produse şi servicii se realizează infor-
mând corect clienţii cu privire la 
atributele de calitate ale acestora, con-
form normelor interne, legislaţiei spe-
cifice şi indicaţiilor producătorului. 

Prezentarea  ofertei generale de 
produse şi servicii se face  cu amabi-
litate şi profesionalism, pentru pro-
movarea activităţii de vânzare şi a
imaginii punctului de vânzare.  
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5. Prezintă, la cererea 
clientului, produsele şi
serviciile aferente 
vânzării. 

5.1  Produsele şi serviciile solicitate 
de client  sunt identificate prin meto-
de specifice 

5.2. Produsele şi serviciile solicitate 
de client  sunt sunt prezentate  prin 
forme de comunicare adaptate situa-
ţiei date, respectând normele interne. 

5.2  Prezentarea produselor şi servici-
ilor solicitate se face evidenţiind atri-
butele de calitate ale acestora, con-
form normelor interne, legislaţiei spe-
cifice şi indicaţiilor producătorului,în 
scopul informării corecte a clienţilor. 

Prezentarea produselor şi serviciilor 
solicitate se face  prompt, cu atenţie 
şi profesionalism, prin modalităţi
specifice, în scopul satisfacerii 
necesităţilor clienţilor. 

 

6.   Comunică preţul 
produselor şi
serviciilor aferente 
vânzării. 

6.1   Preţul produselor şi serviciilor 
este comunicat clientului conform le-
gislaţiei specifice  

6.2. Preţul produselor şi serviciilor 
este comunicat clientului conform 
normelor interne, în scopul perfectării 
comenzii. 

Comunicarea preţului produselor şi
serviciilor se face corect şi prompt.  

Comunicarea preţului produselor şi
serviciilor comparabile cu cele 
solicitate se face cu responsabilitate 
şi profesionalism,  pentru a veni în 
întâmpinarea posibilităţilor băneşti 
ale clientului. 

Contexte  

Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării se face  în unităţile cu amănuntul şi cu ridicata; 
alimentare  şi nealimentare sau mixte; aflate în mediul urban sau rural. 

Gama de variabile  

Tipuri de informaţii relevante : produsul solicitat, caracteristicile acestuia (mărime, culoare, date 
tehnice, etc.), cantitate, preţ, etc. 

Tipuri de divergenţe cu clienţii : aspectul produselor, calitatea, integritatea, modul de utilizare, etc. 

Tipuri de produse oferite : alimentare, nealimentare, prezentate sub formă ambalată, preambalată sau 
neambalată, etc. 

Tipuri de forme de comunicare : verbal,  scris (pliante, oferte) ,telefonic, SMS, e-mail, etc. 

Tipuri de informaţii suplimentare: sortiment de culori şi mărimi, compoziţia materialului, modul de 
întreţinere, modalităţi de montaj şi instalare, domenii de utilizare, accesorii cu care se poate asorta, 
produse cu care se poate combina, caracteristici, date tehnice, garanţie, condiţii de calitate, modalitate 
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de ambalare, transport, etc. 

Tipuri de modalităţi specifice de prezentare a produselor : verbal, materiale scrise, audio, video, etc. 

Atribute de calitate ale produselor : gust, miros, aspect, aromă, conţinut de substanţe nutritive, culoa-re, 
rezistenţă, fiabilitate, precizie, siguranţă,putere calorică, consum de electricitate/combustibil,  etc. 

Tipuri de metode specifice de identificare a solicitărilor clienţilor : verbal – întrebări politicoase, în 
scris, telefonic, poşta electronică, etc. 

Tipuri de modalităţi specifice de identificare a produselor/serviciilor solicitate : vizualizare, verificarea 
stocurilor (fizic sau electronic), consultarea listelor de produse (în format pe hârtie sau electronic), etc. 

Tipuri de preţuri ale produselor /  serviciilor : fără TVA, inclusiv TVA, preţ pe bucată, pe unitate de 
ambalaj (bax, cutie, carton,  set, garnitură, palet, box-palet, etc.), cu / fără accesorii, cu / fără rezervă,
pe cantitate (kg, litru, tonă, metru liniar, metru pătrat, metru cub, metru ster,  etc.), etc. 

Tipuri de forme de plată : plata pe loc (numerar, tichete (masă, cadou), cu card, cec, bilet la ordin, etc.), 
în rate, avans şi restul la termen, discounturi acordate (pe cantitate achiziţionată, pentru forma de plată,
pentru predarea unui produs similar folosit, etc.), bonusuri, etc. 

Tipuri de condiţii de livrare şi transport : livrare pe loc, la termen, transport cu mijloacele vânzătorului, 
manipulare asigurată de vânzător, etc. 

Tipuri de produse comparabile : au aceeaşi utilitate, caracteristici tehnice sau fizico-chimice  
asemănătoare, dimensiuni , forme, culori asemănătoare, etc,. diferenţa de preţ fiind dată de calitatea 
materiilor prime folosite, condiţii de păstrare deosebite, vechime (băuturi alcoolice), marca, etc. 

Tipuri de decizii ale clientului : hotărăşte să cumpere pe loc, cumpără dar la o dată ulterioară, cumpără
pe loc dacă i se mai acordă alte facilităţi, studiază în continuare ofertele, revine după o anumită
perioadă de timp, etc. 

Cunoştinţe

Reguli si  norme interne de comportament în relaţiile cu clienţii. 

Limbaj de specialitate utilizat în relaţiile cu clienţii. 

Forme de comunicare cu clientul. 

Merceologie. 

Tehnica vânzării. 
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Realizarea vânzării  

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 

3

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Vinde produsele/ 
serviciile. 

1.1  Produsele sunt vândute fiind 
dimensionate cantitativ prin metode 
specifice în prezenţa clientului,  con-
form solicitării acestuia şi normelor 
interne. 

1.2  Produsele sunt vândute comple-
tând certificatul de garanţie   în con-
formitate cu legislatia specifică şi
normele interne. 

Vânzarea produselor / serviciilor se 
realizează cu responsabilitate şi
profesionalism, verificând reperele 
calitative ale acestora în prezenţa
clientului. 

Vânzarea produselor / serviciilor se 
realizează corect şi prompt,  veri-
ficând cu atenţie existenţa accesori-
ilor şi a documentelor de utilizare 
specifice  în prezenţa clientului . 

2. Ambalează
produsele. 

2.1  Produsele vândute sunt ambalate  
conform reglementărilor legale şi nor-
melor interne pentru asigurarea livră-
rii în condiţiile calitative specifice. 

2.2  Produsele vândute sunt ambalate 
utilizându-se materiale specifice. 

Ambalarea produselor vândute se 
realizează corect şi cu profesiona-
lism pentru asigurarea livrării în 
condiţiile calitative specifice. 

Ambalarea produselor vândute se 
face prompt, cu atenţie  şi respon-
sabilitate.  

3. Livrează produsele. 3.1   Produsele sunt livrate întocmind 
documentele specifice  în conformi-
tate cu prevederile legale în vigoare. 

3.2  Produsele sunt livrate prin utili-
zarea formelor specifice,conform pre-
vederilor legale şi normelor interne,în 
scopul finalizării vânzării. 

Livrarea produselor se face corect, 
cu promptitudine atenţie şi
profesionalism. 

 

4.   Completează
formele de plată.

4.1  Formele de plată sunt completate 
respectând legislaţia şi normele inter-
ne, cu valoarea produselor  stabilită
în conformitate cu solicitarea facută

Completarea formelor de plată se 
face corect, cu atenţie, responsabi-
litate şi profesionalism. 
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la primirea comenzii şi sunt corelate 
cu modul de încasare. 

 

5.   Încasează valoarea 
produselor vândute. 

5.1  Valoarea produselor vândute este  
încasată respectând normele interne, 
numărând banii prin modalităţi speci-
fice şi verificând  starea acestora  în 
prezenţa clientului. 

5.2  Valoarea produselor vândute este  
încasată indirect, prin alte forme de 
plată, fiind comunicată compartimen-
telor specifice în vederea urmăririi 
încasării, conform normelor interne. 

5.3  Valoarea produselor vândute este  
încasată verificând la numărare sta-
rea banilor pentru ca aceasta să fie 
bună şi legală.

Încasarea valorii produselor vândute 
se face corect, cu atenţie şi
responsabilitate. 

Încasarea indirectă a valorii pro-
duselor vândute prin alte forme de 
plată este comunicată prompt com-
partimentelor specifice în vederea 
urmăririi încasării. 

Contexte  

Vânzarea produselor şi serviciilor se face  în unităţile cu amănuntul şi cu ridicata; alimentare  şi
nealimentare sau mixte; aflate în mediul urban sau rural. 

Gama de variabile  

Tipuri de repere calitative ale produselor : aspect, gust, miros, integritate, funcţionare, etc. 

Tipuri de documente de utilizare specifice : manual de utilizare, carte tehnică, scheme tehnice, 
instrucţiuni de montaj şi utilizare, etc. 

Condiţii calitative specifice ale ambalării produselor : asigurarea integrităţii, păstrarea reperelor 
calitative (aspect, temperatură (caldă / rece), culoare,prospeţime,etc.),evitarea contaminării cu substanţe
periculoare, aspectul estetic, etc. 

Tipuri de materiale specifice de ambalat : hârtie (normală, specială pentru cadouri, etc.), carton, cutii şi
lăzi (de carton, lemn, PVC, etc.), folie PVC, pungi şi sacoşe PVC, saci (rafie, iută, plasă, etc.), folie 
aluminiu, folie transparentă, sfoară, bandă adezivă, etc. 

Tipuri de documente specifice pentru livrare : factură, chitanţă, aviz de expediţie, bon fiscal, etc. 

Tipuri de forme specifice de livrare : vânzare şi livrare din magazin , vânzare din magazin  şi livrare 
din depozit,vânzare din magazin şi livrare la domiciliu, etc.  

Tipuri de documente de plată : factură, chitanţă, aviz de expediţie, dispoziţie de livrare, bon fiscal de 
casă de marcat, bon fiscal pentru plata cu card, etc. 
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Moduri de încasare : la lucrătorul comercial, la casierie, la livrare, etc. 

Modalităţi specifice de numărare a banilor : manual, cu aparate electronice de numărat 

Tipuri de alte forme de plată : cec, bilet la ordin,  în rate, avans şi restul la termen, etc. 

Compartimente specifice pentru urmărirea încasării :        serviciul contabilitate, birou calcul facturi, 
etc. 

Dimensionarea cantitativă a produselor: numărare, măsurare, cântărire, etc. 

Starea banilor : corespunzătoare, bani falşi, deterioraţi (rupţi, arşi, pătaţi, lipsa seriei, gauriţi, etc.), etc. 

Cunoştinţe

Noţiuni de merceologie si tehnica vânzării.  

Reguli şi norme de conduită în relaţiile cu clienţii. 

Modul de efectuare a probelor tehnice. 

Noţiuni de tehnica ambalării. 

Norme de întocmirea documentelor de livrare. 

Tipuri de forme specifice de livrare. 

Noţiuni de întocmire a documentelor de plată.

Tipuri de documente de plată.

Tipuri de bancnote şi monezi în circulaţie. 

Acte normative specifice în domeniu. 

Forme de plată.
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Întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia 

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 

3

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Identifică
documentele  specifice 
activităţii de vânzare. 

1.1   Documentele specifice activităţii 
de vânzare sunt identificate conform 
legislaţiei  specifice şi normelor 
interne. 

Identificarea documentelor specifice 
activităţii de vânzare se face cu 
atenţie şi responsabilitate   

2. Completează
situaţia vânzărilor. 

2.1  Situaţia vânzărilor este completa-
tă prin metode specifice, conform 
reglementărilor  legale şi normelor 
interne. 

Completarea situaţiei vânzărilor se 
realizează cu profesionalism şi la 
termenele stabilite. 

3. Selectează informa-
ţiile de raportat privind 
vânzările. 

3.1  Informaţiile sunt selectate în con-
formitate cu normele interne şi sunt  
corelate cu cele privind stocurile. 

Selectarea informaţiilor se face  
corect şi cu responsabilitate, pentru 
raportarea completă a activităţii de 
vânzare. 

4.   Raportează situaţia 
vânzărilor. 

4.1  Situaţia vânzărilor este raportată
conform reglementărilor  legale  şi
normelor interne, prin utilizarea 
formelor de comunicare specifice. 

Raportarea situaţiei vânzărilor se 
face cu atenţie, corect , în totalitate şi
prompt. 

 

Contexte  

Situaţia vânzărilor se întocmeşte şi se raportează în unităţile cu amănuntul şi cu ridicata; alimentare  şi
nealimentare sau mixte; aflate în mediul urban sau rural. 

Gama de variabile  

Tipuri de documente specifice activităţii de vânzare : facturi, chitanţe, bonuri fiscale, avize de 
expediţie, dispoziţii de livrare, etc. 

Tipuri de documente specifice privind situaţia vânzărilor : borderou vânzări, raport de casă de marcat, 
etc. 
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Tipuri de metode specifice de completare a situaţiei vânzărilor : manual, raport casă de marcat, PC, etc. 

Termene de întocmire a situaţiei vânzărilor : la sfârşitul turei de lucru, zilnic, decadal, lunar, trimestrial, 
semestrial , anual 

Forme de comunicare : verbal, telefonic, în scris, pe cale electronică, etc. 

Cunoştinţe

Tipuri de documente specifice activităţii de vânzare. 

Legislaţie specifică şi norme interne privind întocmirea şi raportarea vânzărilor. 

Modalităţi şi termene de completare a situaţiei vânzărilor. 

Tipuri de informaţii folosite la raportare. 

Modalităţi de selectare şi corelare a informaţiilor 

Forme de comunicare utilizate pentru raportarea informaţiilor. 
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Actualizarea stocurilor de produse 

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 

3

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Verifică stocurile 
de produse. 

1.1  Stocurile de produse  sunt veri-
ficate  conform normelor interne şi
prevederilor legale. 

1.2 Stocurile de produse sunt   înre-
gistrate conform normelor interne şi
prevederilor legale. 

1.3.Modificările intervenite în stocu-
rile de produse  sunt comunicate con-
form normelor interne şi prevederilor 
legale. 

Verificarea stocurilor  de produse se 
efectuează cu atenţie şi respon-
sabilitate. 

2. Asigură stocul de 
rezervă.

2.1  Stocul de rezervă se asigură prin 
completarea  cu produsele necesare, 
conform normelor interne. 

2.2  Stocul de rezervă se asigură
ţinând cont de vânzările efectuate şi
de cerinţele specifice ale clienţilor. 

Asigurarea  stocului de rezervă se 
realizează prompt, întocmind  co-
rect, cu profesionalism şi complet   
necesarul de produse  în vederea 
aprovizionării. 

 

3. Verifică starea 
produselor din stoc. 

3.1  Starea produselor din stoc este 
verificată conform normelor interne 
şi normelor specifice ale producăto-
rului.  

3.3  Starea produselor din stoc este 
verificată respectând  normele de 
securitate şi sănătate în muncă, în 
scopul evitării accidentelor. 

Verificarea stării produselor din stoc 
se realizează periodic, cu res-
ponsabilitate şi profesionalism, 
urmărind menţinerea în  permanenţă,
a condiţiilor de depozitare şi păstrare 
specifice.  

 

4.   Menţine produsele 
din stoc în termenul de 
garanţie / valabilitate. 

4.1  Produsele din stoc sunt menţinute 
în termenul de garanţie/valabilitate 
prin  identificarea şi controlarea aces-

Menţinerea produselor din stoc în 
termenul de garanţie / valabilitate se 
realizează prin  identificarea şi
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tuia  în conformitate cu legislaţia 
specifică şi indicaţiile producătorului. 

4.2   Produsele din stoc sunt menţinu-
te în termenul de garanţie/ valabilitate  
punându-le  în vânzare în funcţie de 
data acestuia şi de  cerinţele clienţilor, 
conform normelor interne. 

4.3   Produsele  cu termenul de garan-
ţie / valabilitate expirat sunt eliminate 
din stoc prin modalităţi specifice, 
conform legislaţiei în vigoare. 

controlarea  periodică, cu atenţie şi
responsabilitate a acestuia. 

 

Contexte  

Actualizarea stocurilor de produse se realizează în unităţile cu amănuntul şi cu ridicata; alimentare  şi
nealimentare sau mixte; aflate în mediul urban sau rural. 

Gama de variabile  

Tipuri de modificări cantitative ale stocurilor:aprovizionări (intrări de produse),vânzări (ieşiri de 
produse) 

Tipuri de cerinţe specifice ale clienţilor : sortimentul produsului, mărime, culoare, caracteristici 
tehnice, capacitatea ambalajului, etc. 

Tipuri de norme specifice ale producătorului : de calitate, tehnice, de depozitare şi păstrare, etc. 

Tipuri de condiţii de depozitare şi păstrare specifice : în spaţii deschise, în spaţii închise, normale, cu 
temperatură controlată, cu umiditate controlată, etc. 

Tipuri de efecte negative în ce priveşte termenul de garanţie / valabilitate a produselor : depăşirea 
termenului, alterarea produselor, pierderi financiare, poluarea mediului, intoxicaţii, etc. 

Modalităţi specifice de eliminare din stoc : returnarea la producător, predarea la procesatori 
specializaţi, distrugere, etc. 

Cunoştinţe

Acte normative privind verificarea stocurilor. 

Tipuri de operaţiuni de intrare / ieşire a produselor din stoc. 

Factori ce influenţează stocul de mărfuri. 

Modalităţi de întocmire a necesarului de produse. 
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Condiţii de depozitare şi păstrare a produselor în stoc. 

NSSM  aplicabile la depozitarea şi păstrarea stocurilor. 

Termene de garanţie / valabilitate a produselor. 

Modalităţi de a efectua rulajul produselor din stoc şi de eliminare a produselor expirate. 
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Descriere:  
 
Motivaţie:  
 

Calificarea de lucrător comercial este foarte solicitată pe piaţa muncii şi postul acesta va fi 
regăsit în organigramele multor firme, după aprobarea standardului. 
 

Condiţii de acces:

Persoana care doreşte să devină lucrător comercial trebuie să fie absolventă a învăţământului 
general obligatoriu (în prezent 10 clase) şi să aibă cunoştinţe de vânzare a produselor şi
serviciilor de piaţă.

Rute de progres:

Prin completarea studiilor la nivelul mediu, liceal şi absolvirea unui curs de perfecţionare 
lucratorul comercial poate accede în funcţia de şef raion vânzare sau şef de magazin. 
 

Cerinţe legislative specifice:

-
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Titlu calificării:  Lucrător comercial  
Codul calificării:  
Nivelul calificării: 3 
 

LISTA COMPETENŢELOR 
 
Nivelul calificării :  
 
Cod  Denumirea competenţei Nivel Credite 

Asigurarea cadrului general de desfăşurare  activi-
tăţii punctului de vânzare 

3

Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vân-
zării 

3

Realizarea vânzării 3

Întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia 3

Actualizarea stocurilor de produse 3

Asigurarea calităţii 3  
Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în  
muncă (NSSM)  

3

Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi
de protecţie a mediului 

3
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Competenţa: Asigurarea cadrului general de desfăşurare  activităţii punctului de  
 vânzare 
Cod:  
Nivel: 3 
Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe
1. Efectuează lucrări de curăţenie şi

întreţinere  în vederea începerii activită-
ţii zilnic,cu profesionalism şi responsa-
bilitate, tinând seama de particularităţile 
acestora, conform normelor interne şi
folosind corect şi cu atenţie materialele 
şi echipamentul tehnic specific. 

 
2. Pregăteşte echipamentele, mărfurile şi

documentele  în vederea desfăşurării 
activităţii cu atenţie şi responsabilitate, 
aplicând regulile /uzanţele comerciale şi
normele interne, respectând legislaţia 
specifică şi indicaţiile producătorului 

 
3. Pregăteşte punctul de vânzare în vede-

rea închiderii activităţii cu atenţie şi
responsabilitate, plasând în spaţii cores-
punzătoare mărfurile expuse la vânzare 
şi rămase nevândute la sfârşitul 
zilei,efectuând operaţiunile de curăţenie 
şi controlând funcţionarea sistemelor de 
închidere şi siguranţă cu respectarea  
legislaţei specifice şi normelor interne. 

 
4. Menţine aspectul estetic al punctului de 

vânzare permanent, cu profesionalism 
şi responsabilitate, respectând  regulile 
de comerţ şi normele interne. 

 
5. Promovează imaginea punctului de 

vânzare permanent, cu responsabilitate 
şi profesionalism, utilizând metode 
specifice şi respectând politica 
organizaţiei. 

- Norme interne de igienizare a locului de mun-
că
- Tipuri de materiale şi echipament tehnic 
pentru curăţenie şi întreţinere 
- Modalităţi de curăţenie şi întreţinere a 
mobilierului, utilajelor şi obiectelor de inventar 
- Tipuri de reguli / uzanţe comerciale 
- Tipuri de locuri destinate aranjării mărfurilor 
- Tipuri de elemente de identificare a mărfurilor 
- Tipuri de echipamente şi utilaje 
- Tipuri de documente financiar-contabile 
- Norme de păstrare a produselor alterabile 
- Tipuri de spaţii corespunzătoare pentru 
păstrarea mărfurilor 
- Tipuri de aparate şi utilaje conectate 
permanent la sursa de curent electric 
- Tipuri de sisteme de închidere şi siguranţă 
- Legislaţie specifică privind siguranţa spaţiilor 
de vânzare 
- Reguli de comerţ şi norme de expunere a 
produselor 
- Caracteristici ale produselor expuse la vânzare 
- Tipuri de politici şi metode  de promovare a 
imaginii punctului de vânzare 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor  îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate asupra procesului  

realizat de către candidaţi

• Test scris 
• Întrebări orale 
 

• Portofoliu 
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Competenţa: Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării 
Cod:  
Nivel: 3 
Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe
1.  Întâmpină clienţii cu politeţe şi pro-

fesionalism, salutându-i cu respect la 
intrarea în punctul de vânzare,  în con-
formitate cu regulile / uzanţele comerci-
ale şi normele interne ale organizaţiei. 

 
2.  Identifică cerinţele clienţilor conform 

normelor interne, ascultându-i  cu aten-
ţie şi responsabilitate, şi utilizând un 
limbaj adaptat . 

 
3.  Furnizează informaţii cu profesiona-

lism, corect, în timp util şi adecvat 
cerinţelor clientului, prin utilizarea unui 
limbaj general şi de specialitate, în 
conformitate cu  normele interne. 

 
4.  Prezintă oferta generală de produse şi

servicii aferente vânzării  cu amabilitate 
şi profesionalism, folosind forme de 
comunicare specifice, adaptate situa-
ţiilor date, în conformitate cu  normele 
interne . 

 
5.  Prezintă, la cererea clientului, produsele 

şi serviciile aferente vânzării prompt, cu 
atenţie şi profesionalism, prin forme de 
comunicare adaptate situaţiei date şi
respectând normele interne. 

 
6.  Comunică preţul produselor şi servicii-

lor aferente vânzării corect şi prompt, 
cu responsabilitate şi profesionalism, 
conform legislaţiei specifice şi nor-
melor interne. 

- Reguli / uzanţe comerciale şi norme interne 
de comportament în relaţiile cu clienţii 
- Forme de comunicare cu clienţii 
- Limbaj de specialitate utilizat în relaţiile cu 
clienţii 
- Tipuri de informaţii relevante pentru produsul 
solicitat 
- Metode specifice de identificare a solicitărilor 
clienţilor 
- Tipuri de informaţii suplimentare 
-Modalităţi specifice de prezentare a produselor 
- Modalităţi specifice de identificare a produ-
selor/serviciilor solicitate 
- Atribute de calitate ale produselor 
- Tipuri de produse oferite 
- Legislaţie specifică privind preţul produselor 
şi serviciilor 
- Tipuri de preţuri ale produselor /  serviciilor 
- Tipuri de forme de plată
- Tipuri de condiţii de livrare şi transport 
- Tipuri de produse comparabile 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor  îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate asupra procesului  

realizat de către candidaţi

• Test scris 
• Întrebări orale 
 

• Portofoliu 
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Competenţa: Realizarea vânzării 
Cod: 
Nivel: 3 
Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe
1. Vinde produsele/ serviciile cu respon-sabilitate şi

profesionalism, verificând reperele calitative ale 
acestora şi existenţa accesoriilor şi a documentelor 
de utilizare specifice în prezenţa clientului. 
Produsele sunt vândute fiind dimensionate 
cantitativ prin metode specifice conform normelor 
interne  şi completând certificatul de garanţie   în 
conformitate cu legislaţia specifică.

2.  Ambalează produsele corect şi cu profe-sionalism, 
conform reglementărilor le-gale şi normelor interne 
pentru asi-gurarea livrării în condiţiile calitative 
specifice. Ambalarea se face prompt, cu atenţie  şi
responsabilitate si utilizând materiale specifice. 

 
3.  Livrează produsele cu atenţie, prompti-tudine şi

profesionalism, prin utilizarea formelor specifice de 
livrare şi în-tocmind documentele specifice  în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi
normele interne. 

 
4.  Completează formele de plată corect, cu atenţie, 

responsabilitate şi profesiona-lism  respectând 
legislaţia specifică şi normele interne. 

 
5.  Încasează valoarea produselor vândute  prompt, 

corect, cu atenţie  şi respon-sabilitate, respectând 
normele interne. Numară banii cu atenţie, prin 
modalităţi specifice, verificând starea lor. Încasarea 
indirectă a valorii produselor vândute prin alte 
forme de plată este comunicată prompt 
compartimentelor specifice în vederea urmăririi 
încasării. 

 

- Noţiuni de merceologie şi tehnica vânzării 
- Reguli şi norme de conduită în relaţiile cu 
clienţii 
- Modul de efectuare a probelor tehnice 
- Tipuri de repere calitative ale produselor 
-Tipuri de dimensionare cantitativă a produ-selor 
- Noţiuni de tehnica ambalării 
- Tipuri de condiţii calitative specifice ale 
ambalării produselor 
- Tipuri de materiale specifice de ambalat 
- Norme de întocmirea documentelor de livrare 
- Tipuri de forme specifice de livrare 
- Tipuri de documente specifice pentru livrare 
- Legislaţie specifică şi norme interne de întoc-
mire a documentelor de plată
- Tipuri de documente de plată
- Tipuri de alte forme de plată decât cea în 
numerar 
- Moduri de încasare 
- Modalităţi specifice de numărare a banilor 
- Compartimente specifice pentru urmărirea 
încasării 
- Starea banilor 
- Tipuri de bancnote şi monezi în circulaţie 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor  îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate asupra procesului  

realizat de către candidaţi

• Test scris 
• Întrebări orale 
 

• Portofoliu 
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Competenţa: Întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia 
Cod:  
Nivel: 3 
Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe
1.  Identifică documentele  specifice activi-

tăţii de vânzare cu atenţie şi respon-
sabilitate, conform legislaţiei  specifice 
şi normelor interne. 

 
2.  Completează situaţia vânzărilor cu pro-

fesionalism şi la termenele stabili-
te,conform reglementărilor  legale şi
normelor interne. 

 
3.  Selectează informaţiile de raportat pri-

vind vânzările corect şi cu respon-
sabilitate, în conformitate cu normele 
interne. 

 
4.  Raportează situaţia vânzărilor corect, în 

totalitate şi prompt, conform reglemen-
tărilor legale şi normelor interne, prin 
utilizarea formelor de comunicare 
specifice. 

- Tipuri de documente specifice activităţii de 
vânzare 
- Legislaţie specifică şi norme interne privind 
întocmirea situaţiei vânzărilor 
- Modalităţi şi termene de completare a situaţiei 
vânzărilor 
- Tipuri de documente specifice privind situaţia 
vânzărilor 
- Tipuri de metode specifice de completare a 
situaţiei vânzărilor 
- Modalităţi de selectare şi corelare a informa-
ţiilor 
- Forme de comunicare utilizate pentru raporta-
rea informaţiilor 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor  îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate asupra procesului  

realizat de către candidaţi

• Test scris 
• Întrebări orale 
 

• Portofoliu 
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Competenţa: Actualizarea stocurilor de produse 
Cod: 
Nivel: 3 
Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe
1.  Verifică stocurile de produse  cu atenţie 

şi responsabilitate, conform normelor 
interne şi prevederilor legale. Înregis-
trarea stocurilor şi a modificărilor în 
structura acestora se face conform 
normelor interne şi prevederilor legale. 

 
2.  Asigură stocul de rezervă prompt şi cu 

profesionalism, ţinând cont de vânzările 
efectuate şi de cerinţele specifice ale 
clienţilor, în conformitate cu  normele 
interne. 

 
3.  Verifică starea produselor din stoc peri-

odic, cu responsabilitate şi profesiona-
lism,  conform normelor interne şi nor-
melor specifice ale producătorului, 
urmărind menţinerea în  permanenţă, a
condiţiilor de depozitare şi păstrare 
specifice şi respectând normele de 
sănătate şi securitate în muncă, în 
scopul evitării accidentelor. 

 
4.  Menţine produsele din stoc în termenul 

de garanţie/valabilitate, prin  identifi-
carea şi controlarea periodică a acestuia 
în conformitate cu legislaţia specifică şi
indicaţiile producătorului şi punându-le  
în vânzare în funcţie de data acestuia şi
de  cerinţele clienţilor. Produsele  cu 
termenul de garanţie/valabilitate expirat 
sunt eliminate din stoc prin modalităţi
specifice. 

- Acte normative privind verificarea şi
înregistrarea stocurilor 
- Tipuri de modificări cantitative ale stocurilor 
- Tipuri de operaţiuni de intrare / ieşire a produ-
selor din stoc 
- Factori ce influenţează stocul de mărfuri 
- Modalităţi de întocmire a necesarului de 
produse 
- Tipuri de cerinţe specifice ale clienţilor 
- Norme interne privind verificarea produselor 
din stoc 
- Norme specifice ale producătorului 
- Tipuri de condiţii de depozitare şi păstrare 
specifice 
- Norme de sănătate şi securitate în muncă
aplicabile la depozitarea şi păstrarea stocurilor 
-Termene de garanţie / valabilitate a produselor 
- Modalităţi de a efectua rulajul produselor din 
stoc şi de eliminare a produselor expirate 
-Tipuri de efecte negative în ce priveşte 
termenul de garanţie / valabilitate a produselor 
- Modalităţi specifice de eliminare din stoc 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor  îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate asupra procesului  

realizat de către candidaţi

• Test scris 
• Întrebări orale 
 

• Portofoliu 
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Competenţa: Asigurarea calităţii 
Cod:  
Nivel: 3 
Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe
1.  Aplică normele de calitate în domeniul 

său de activitate cu atenţie şi respon-
sabilitate, prin identificarea corectă şi
promptă a acestora, respectând legisla-
ţia şi standardele specifice. 

 
2.  Utilizează metode standardizate de asi-

gurare a calităţii, precum şi procedurile 
specifice acestora,  corect şi eficient, cu 
atenţie şi responsabilitate, corespunză-
tor legislaţiei specifice  în domeniul 
calităţii şi modelului de management al 
calităţii adoptat de organizaţie. 

- Legislaţie şi standarde specifice  în domeniul 
calităţii 
-Tipuri de norme de calitate specifice dome-
niului de activitate curentă
- Modelul de management al calităţii adoptat de 
organizaţie 
- Metode standardizate de asigurare a calităţii în 
domeniu 
- Proceduri specifice metodelor standardizate 
-Normative interne 
- Tipuri de metode standardizate de asigurare a 
calităţii 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor  îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate asupra procesului  

realizat de către candidaţi

• Test scris 
• Întrebări orale 
 

• Portofoliu 



Proiectul Phare Ro 2006 “Infiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări ” 

Sector Comert, Calificare Lucrător Comercial, Q_COM_2 

 

Competenţa: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în  muncă (NSSM) 
Cod: 
Nivel: 3 
Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe
1.  Identifică riscurile în muncă cu prompti-

tudine, responsabilitate şi operativitate 
conform prevederilor legale, în funcţie 
de specificul locului de muncă şi
conform prevederilor producătorului. 

 

2.  Aplică prevederile legale referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă cu 
responsabilitate, corectitudine, grijă şi
operativitate, conform reglementărilor 
în vigoare şi în funcţie de particu-
larităţile locului de muncă.

3.  Raportează prompt pericolele care apar 
la locul de muncă, prin procedura spe-
cifică, conform instrucţiunilor/ norme-
lor interne. 

 
4.  Intervine în caz de urgenţă cu promp-

titudine, operativitate şi responsabilitate 
conform reglementărilor în vigoare şi
procedurilor specifice. 

 
5. Asigură aplicarea procedurilor în situaţii 

de urgenţă şi evacuare. 

- Legislaţie specifică şi norme interne în 
domeniul  sănătăţii şi securităţii în muncă
- Echipament de protecţia muncii 
- Riscul de accidentare la executarea diferitelor 
operaţiuni 
- Tipuri de pericole care pot apărea la locul de 
muncă
- Instrucţiuni, norme şi proceduri de acţiune în 
caz de pericol şi urgenţă 
- Noţiuni de acordare a primului ajutor în caz 
de accident 
- Tipuri de  materiale sanitare utilizate la 
acordarea primului ajutor 
- Planul de evacuare a punctului de vânzare în 
caz de urgenţă 
- Servicii de urgenţă alertate în caz de accident / 
incident 
- Modalitatea de efectuare a procedurilor în 
situaţii de urgenţă şi evacuare 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor  îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate asupra procesului  

realizat de către candidaţi
• Simularea 

• Test scris 
• Întrebări orale 
 

• Portofoliu 



Proiectul Phare Ro 2006 “Infiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări ” 

Sector Comert, Calificare Lucrător Comercial, Q_COM_2 

 

Competenţa: Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului 
Cod:  
Nivel: 3 
Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe
1. Menţine igiena personală permanent, în  conformitate 

cu  legislaţia specifică şi normele interne, utilizând pe 
toată durata activităţii  echipamentul de protecţie în 
stare curată, efectuând verificarea periodică a stării de 
sănătate  prin metode specifice, în  conformitate cu 
normele legale şi evitând în tot timpul activităţii 
contactul fizic direct cu produsele alimentare 
neambalate individual, prin utilizarea de echi-
pamente de protecţie specifice. 

 
2. Menţine igiena la locul de muncă per-manent 

respectând reglementările legale şi normele interne şi
utilizând materialele de igienizare şi utilajele 
specifice; curăţând şi igienizând cu pro-fesionalism  
uneltele şi utilajele folosite în activitate,  respectând 
indicaţiile pro-ducătorului şi cu atenţie pentru 
evitarea accidentelor. 

 
3. Aplică normele sanitar-veterinare la locul de muncă

corect şi cu res-ponsabilitate, permanent şi în toate 
activităţile desfăşurate, conform legis-laţiei specifice. 

 
4. Aplică normele de protecţie a mediului la locul de 

muncă permanent, cu atenţie, responsabilitate şi în 
toate activităţile desfăşurate, respectând le-gislaţia 
specifică şi reglementările in-terne, luând măsuri 
împotriva oricăror surse de poluare identificate şi res-
pectând în totalitate  circuitul deşeurilor şi
reziduurilor. 

 

- Legislaţie specifică în domeniul igienă
- Tipuri de echipamente de protecţie 
- Tipuri de metode şi tehnici de igienizare a 
echipamentelor de protecţie 
- Tipuri de echipament de protecţie specific 
pentru contactul cu produse alimentare 
neambalate individual 
- Tipuri de metode specifice de verificare a 
stării de sănătate 
- Legislaţie şi norme interne de igienizare la 
lo-cul de muncă
- Tipuri de materiale şi utilaje de igienizare 
- Tipuri de indicaţii ale producătorilor 
- Tipuri de accidente ce pot apare la curăţarea 
uneltelor / utilajelor 
- Legislaţie specifică şi norme interne în 
dome-niul  sanitar-veterinar 
- Modalităţi de a acţiona în cazul constatării 
de deficienţe în aplicarea normelor sanitar-
veterinare 
- Legislaţie specifică şi norme interne de 
protecţia mediului 
- Tipuri de surse de poluare la locul de muncă
- Tipuri de deşeuri şi reziduuri rezultate la 
locul de muncă

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor  îndeplinind cerinţele 

de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate asupra procesului  realizat 

de către candidaţi

• Test scris 
• Întrebări orale 
 

• Portofoliu 


