


COMERȚUL
 Este o activitate care a existat din cele mai vechi 

timpuri, el manifestându-se prin schimbul de mărfuri 
(troc), urmând să evolueze și să se adapteze în 
permanență la nevoile societăți.

 O evoluție însemnată a înregistrat-o atunci când au 
intervenit banii ca mijloc de schimb între mărfuri, iar 
modificările au tot continuat și această activitate s-a 
îmbunătățit în permanență.



Comerciantul
 Comerciantul-vânzător este un specialist calificat, care 

stăpânește deopotrivă teoria și practica comercială. Pe 

scurt, un profesionist;

 Comerciantul este specialistul care vinde clienților 

mărfuri.



Unde și cum poate lucra
comerciantul
 Comerciantul își poate desfășura activitatea în 

supermarketuri, magazine, piețe sau la diverse puncte de 

vânzare, atât ca persoana fizică autorizată, cât și ca angajat 

al unui agent economic.



Care este activitatea concretă a 
comerciantului
 Prezintă clienților caracteristicile și calitătile mărfurilor 

alimentare sau nealimentare, în comerțul cu ridicata sau 

amănuntul;

 Execută vânzarea dar și alte operațiuni conexe vânzării, 
recepționarea și pregătirea mărfurilor pentru vânzare, 

realizarea operațiilor din depozit, etalarea mărfurilor în 

magazin, etc;

 Încasează contravaloarea mărfurilor;

 Promovează produsele la locul de vânzare;

 Consiliază clienții magazinului /punctului de vânzare;



 Întocmește documentele specifice și raportează activitatea 

de vânzare;

 Urmăreste condițiile de valabilitate, păstrare, depozitare, 

manipulare a mărfurilor și respectarea condițiilor igienico-

sanitare.



Motive pentru a alege meseria de 
comerciant
 Practic oricine poate urma cursul de Comerciant de mărfuri, 

fiind nevoie doar de studii minime (liceul, cu sau fără 
bacalaureat). Meseria se învață ușor și poate implica atât lucru 
în interiorul clădirilor, cât și în exterior. Totuși, nu oricine poate 
avea succes în această meserie. Este nevoie de aptitudini 
matematice, de comunicare și persuasiune, de organizare și 
lucru în echipă, spirit de întreprinzător, precum și de o bună 
cunoaștere și atenție la respectarea normelor și regulilor de 
igiena și a prevederilor legale în domeniul siguranței 
alimentare. Suplimentar, pentru posturi în organizații mari / 
magazine mari sunt necesare aptitudini de utilizare a 
calculatorului precum comunicare în limba străină.



Motivele angajatorilor pentru a vă 
recruta
 Caută personal tânăr, cu putere de muncă, interes, 

seriozitate;

 Doresc un angajat cu o calificare potrivită.



Motivele elevilor pentru a alege 
meseria de Comerciant
 Au abilități sau înclinații înspre profesiile practice;

 Doresc autonomie financiară într-un timp mai scurt ;

 Sunt pasionați de anumite meserii.



Meseria de Comerciant - Avantaje
 Comerciantul a fost, este și va fi mereu căutat pe piața 

muncii. 

 Meseria de comerciant este una dintre cele mai vechi 

meserii din lume, dar este o meserie care nu va dispărea. 

Cel care știe cum să vândă, va avea întotdeauna un loc de 

muncă. De aceea, meseria de comerciant – a fost, este și 

va fi o meserie foarte căutată pe piața muncii, atât în 

România cât și în străinătate.



 Certificatul care atestă calificarea de Comerciant –

Vânzător este recunoscut în toate țările membre ale 

Uniunii Europene, fapt car e permite angajarea / munca 

legală în respectivele țări, dar și op ortunități pentru 

câștiguri substanțiale.

 Stagiile de pregătire practică se desfășoară la agenții 
economici  specializați în domeniul comercial, aspect 
ce le va oferi o implementare cât mai bună a 
cunoștințelor teoretice dobândite.



 Pe parcursul vacanței, după încheierea stagiului de 
practică, elevii vor putea continua să lucreze (cu 
respectarea condiţiilor legale), angajatorii susţinându-i pe 
cei mai buni dintre ei prin anagajarea cu prioritate.

 Cu diploma de comerciant ai posibilitatea să treci de la 
statutul de angajat la cel de liber profesionist sau chiar mic 
întreprinzător. Serviciile oferite ca și comerciant pot face 
obiectul unei activități independente ca PFA , sau chiar 
SRL .

 Salariul lunar poate varia în funcție de regiune, 
perioadă, poziția deținută, experiență, performanță dar și 
vechimea salariatului.



Te așteptăm să devii și tu un 
bun comerciant!


