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FIŞĂ DE LUCRU

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1.  Indicatorul care se referă la o singură caracteristică de calitate a produslui sau serviciului este
denumit:

a) indicator complex;
b) indicator simplu;
c) indicator de bază;
d) indicator specific.

2.  Serviciile nu pot fi inventariate sau depozitate, acumulate, deoarece partea rămasă neutilizată
se pierde. Această caracteristică se referă la:

a) perisabilitatea serviciilor;
b) intangibilitatea serviciilor;
c) inseparabilitatea serviciilor;
d) variabilitatea serviciilor.

3.  Prezenţa beneficiarului nu este obligatorie la prestarea următoarelor servicii:

a) sănătate publică;
b) învăţământ;
c) transport de mărfuri;
d) transport de persoane.

4.  Calitatea reprezintă o entitate atemporală, conform:

a) orientării calităţii spre produs;
b) orientării transcendente a calităţii;
c) orientării calităţii spre costuri;
d) orientării calităţii spre proces.

5.  Valorile individuale ale proprietăţilor produsului asupra cărora s-a convenit între producător şi
beneficiar şi care este convenită într-un contract reprezintă:

a) calitatea omologată;
b) calitatea prescrisă;
c) calitatea reală;
d) calitatea contractată.

6.   Expresiile noţionale sau cifrice care definesc caracteristicile unui produs reprezintă:

a) indicii de calitate;
b) funcţiile mărfurilor;
c) parametrii de calitate;
d) caracteristicile de calitate.
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7.  Bunul economic care serveşte producţiei sau satisfacerii nevoilor oamenilor, destinat vânză-
rii-cumpărării prin tranzacţii pe piaţă, se referă la:
a) servicii;
b) articol;
c) produs;
d) marfă.

8.   Globalizarea schimburilor comerciale a determinat:

a) o creştere a tranzacţiilor comerciale internaţionale;
b) o scădere a tranzacţiilor comerciale internaţionale;
c) un ritm de descreştere al schimburilor de mărfuri;
d) un circuit constant al circulaţiei mărfurilor.

II. Citiţi, cu atenţie, următoarele enunţuri şi răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F).

A/F 1.  Proprietăţile semnifică, din punct de vedere merceologic, trăsături şi însuşiri ale unui
bun care îl particularizează în raport cu alte bunuri şi îi conferă capacitate de satisfa-
cere a unor trebuinţe umane.

A/F 2.  În contextul comerţului actual, caracterizat de o puternică concurenţă între agenţii
economici, serviciile reduc atractivitatea produselor, diminuând şansele de cumpă-
rare.

A/F 3.  Cele mai multe definiţii din literatura de specialitate pun în evidență faptul că servi-
ciile sunt „activităţi al căror rezultat este material şi stocabil”.

A/F 4.  Sectorul terţiar este constituit din activităţi cu un conţinut foarte diferit.

III. Completaţi schema următoare cu termenii care lipsesc.
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IV. În coloana A sunt enumerate caracteristicile serviciilor, iar în coloana B, descrierea acestor

caracteristici. Asociați cifrele din colana A cu literele din coloana B.

A B

1.  Lipsa proprietăţii

2.  Eterogenitatea

3.  Perisabilitatea

4.  Intangibilitatea

5.  Variabilitatea

6.  Nondurabilitatea

a)  Decurge din primele caracteristici, se referă la faptul că efectele servi-
ciilor sunt „volatile”, adică se consumă chiar în momentul producţiei,
serviciile neputând fi păstrate şi acumulate.

b)  Determină ca un consumator al serviciilor să nu poată beneficia de
el decât un timp limitat, fără a-l avea în posesie, la dispoziţie, fără să-l
poată închiria.

c)  Este caracteristica esenţială a serviciilor care exprimă imposibilitatea
de a le determina cu ajutorul celor cinci simţuri ale omului.

d)  Producţia şi consumul sunt simultane ceea ce conduce la apariţia di-
ferenţelor de calitate.

e)  Se datorează faptului că serviciile sunt fabricate şi consumate în ace-
laşi timp.

f )  Sectorul terţiar este constituit din activităţi cu un conţinut foarte di-
ferit.

c)  Serviciile nu pot fi inventariate sau depozitate, acumulate, deoarece
partea rămasă neutilizată se pierde.

V. În coloana A sunt prezentate domenii unde găsim servicii, iar în coloana B, categorii de servicii. 
Asociaţi cifrele din coloana A cu literele din coloana B.

A B

1.  servicii sociale

2.  servicii lucrative

3.  servicii moderne

4.  servicii publice

5.  servicii de distribuţie

a)  armată, biserică

b)  card, internet

c)  comerţ, transport

d)  educaţie, sănătate

e)  îngrijire corporală

f )  publicitate, poştă

VI. Completaţi diagrama Venn cu elemente specifice noţiunilor de produs şi serviciu. În spaţiul
comun al sferelor, se vor trece caracteristicile comune ale produselor şi serviciilor. În spaţiile
separate ale sferelor, se vor trece caracteristicile specifice produselor şi serviciilor.
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PRODUS SERVICIU

VII. Rezolvaţi următoarea aplicaţie, prin metoda cubului (este necesară gruparea elevilor în şase
echipe).

6. ARGUMENTEAZĂ
stadiile de dezvoltare

ale produsului

1. DESCRIE
ipostazele calităţii 

produselor şi  
serviciilor

2. COMPARĂ
ipostazele calităţii   

produselor  
cu ipostazele calităţii 

serviciilor

3. ANALIZEAZĂ
trei ipostaze
ale calităţii

unui serviciu

4. ASOCIAZĂ
aspectele calităţii cu 
stadiul de dezvoltare 

al produselor

5. APLICĂ
standardul ISO 9000-1 

pentru ipostazele  
calităţii produselor  

şi a serviciilor
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VIII.  Pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos, identificaţi termenii cu semnificaţie similară noţiunii 

de „marfă”.

1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a)  este orice lucru util şi necesar oamenilor pentru asigu -

rarea existenţei şi bunăstării lor.

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b)  este un obiect care se vinde în comerţ, cu o semni-

ficaţie importantă în sistematica mărfurilor.

3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

c)  este un bun material rezultat dintr-un proces de
muncă; totalitatea obiectelor sau a bunurilor obţinute
în procesul de producţie.

IX. Argumentaţi rolul serviciilor în creşterea calităţii vieţii, prin prisma conceptului de „loisir”.

X. Exemplificaţi funcţiile specifice bunurilor şi serviciilor, cu mărfuri reprezentative pentru aceste
funcţii, completând tabelul de mai jos.

Funcţiile specifice
bunurilor şi a serviciilor Exemple de mărfuri

Funcţia utilitară

Funcţia estetică

Funcţia culturală

Funcţia de personalizare

Funcţia economică

Funcţia simbolică

XI. Merceologia ca ştiinţă a mărfurilor a consacrat diferite ipostaze pentru termenul de produs.
Descrieţi şi exemplificaţi următoarele ipostaze tipice şi atipice.

Ipostazele produselor Descriere  Exemple

Produs de uz individual

Produs de uz industrial

Produs unicat

Produs de serie

Produs de lux
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Produs perisabil

Produs de folosinţă îndelungată

Înlocuitor 

Surogat 

Kitsch 

XII. Prin completarea următorului joc de cuvinte (aritmogrif), veți obţine pe verticala marcată nu-
mele avantajului sau al satisfacţiei furnizate de întreprinderi sau de stat publicului.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.  Proprietăţile remarcabile ale unui bun, cele care definesc suficient, faţă de o cerinţă precizată,
bunul respectiv

2.  Poate fi comercială sau tehnică

3.  Calitatea reprezintă o entitate atemporală este o orientare …

4.  Traducerile, multiplicările, închirierile fac parte din serviciile …

5. Îînvăţămânul, sănătatea, cultura fac parte din serviciile …

6.  Expresia valorică a nivelului unei caracteristici

7.  Calitatea prezentată de conformitatea serviciului cu proiectul său

8.  Forma materială a mărfii

© Asociația Școli pentru un viitor verde I www.scolipentruunviitorverde.ro

CALITATEA PRODUSELOR ȘI A SERVICIILOR. CONCEPTE DE BAZĂ ÎN STUDIUL MĂRFURILOR ŞI AL SERVICIILOR 




