1
TEST DE EVALUARE

1 punct din oficiu

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

(2, 5 puncte)

1. Funcţia mărfurilor care exprimă caracteristicile fizice, chimice, funcţionale etc. şi conferă bunului
respectiv utilitate este:
a) funcţia estetică;
b) funcţia utilitară;
c) funcţia culturală;
d) funcția economică.
2. O caracteristică a serviciilor care determină ca un consumator să nu poată beneficia de el decât
un timp limitat, fără a-l avea în posesie, la dispoziţie, fără să-l poată închiria este:
a) lipsa proprietăţii;
b) nondurabilitatea;
c) perisabilitatea;
d) variabilitatea.
3. Serviciile care implică sau afectează bunurile sunt reprezentate de:
a) sănătate publică;
b) învăţământ;
c) transport de mărfuri;
d) transport de persoane.
4. Calitatea produselor reprezentând aptitudinea de a fi corespunzătoare pentru utilizare („fitness
for use”) este specifică:
a) orientării spre produs;
b) orientării spre proces;
c) orientării spre utilizator;
d) orientării spre costuri.
5. Calitatea aşteptată de client reprezintă:
a) nivelul calităţii rezultat din necesităţile şi cerinţele exprimate de clienţi în legătură cu un
anumit serviciu;
b) nivelul calităţii gândit de proiectantul serviciului;
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c) conformitatea serviciului realizat cu proiectul său;
d) conformitatea produsului cu specificaţiile de produs.

II. Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele enunţuri.
A/F

A/F
A/F
A/F
A/F

(2,5 puncte)

a) Proprietăţile mărfurilor sunt determinate în sfera circulaţiei de materiile prime
utilizate şi de procesul tehnologic de obţinere, iar în sfera producţiei de operaţiile de
ambalare, transport, manipulare şi depozitare.
b) Caracteristicile de calitate sunt proprietăţile remarcabile ale unui bun, care definesc
faţă de o cerinţă precizată bunul respectiv.
c) Producţia, vânzarea şi consumul serviciilor sunt realizate în locuri diferite şi în
momente diferite.
d) Performanţa şi calitatea mărfurilor sunt atribuite de producător.
e) Serviciul nu poate fi analizat înainte de cumpărare, deoarece încă nu există.

III. În coloana A sunt prezentate domeniile serviciilor, iar în coloana B tipuri de servicii corespunzătoare acestor domenii. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele din coloana B.
(2 puncte)

A
1. Servicii publice
2. Servicii care implică persoane
3. Servicii care implică bunuri
4. Servicii de producţie

B
a) asigurări, contabilitate, publicitate, cercetare‑dez
voltare
b) asistenţă socială, apărare, protecţia mediului,
iluminatul public, învăţământul public, sănătate
publică etc.
c) aeroporturi şi companii aeriene, transporturi
rutiere, feroviare şi maritime, telecomunicaţii,
serviciul poştal, reţele informatice
d) serviciile de asistenţă medicală, de transport
de persoane sau de frizerie-coafură, serviciile
editoriale
e) transport de mărfuri, curăţătorie, reparaţii,
întreţineri de bunuri şi locuinţe

IV. Circuitul tehnico-economic al mărfurilor determină analiza conceptelor referitoare la mărfuri,
respectiv proprietăţi, funcţii, parametri de calitate etc., datorită anumitor aspecte. Prezentaţi
două dintre aceste considerente.
(2 puncte)
Total 10 puncte
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