PROTECȚIA CONSUMATORULUI. Cap. 2. Etichetarea și ambalarea ecologică

✎ TEST DE EVALUARE

1 punct din oficiu

✎ (2, 5 puncte)

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. „Mont Blanc” este un nume:
a. patronimic;
b. geografic;
c. istoric;
d. mitologic.
2. Unirea este un nume:
a. patronimic;
b. geografic;

c. istoric;

d. artificial.

3. Ambalajul secundar are rolul de:
a. contact direct cu produsul;
b. protecţie suplimentară a produsului;
c. a transporta produsul;
d. a depozita produsul.
4. După sistemul de confecţionare, ambalajele pot fi:
a. rigide, semirigide și suple;
b. din sticlă, metal și material plastic;
c. fixe, demontabile și pliabile;
d. individuale, colective și refolosibile.
5. Din volumul de deșeuri pe care le produce, Belgia reciclează:
a. 90%
b. 94%
c. 92%
d. 96%

✎

(2, 5 puncte)
II. Răspundeţi prin adevărat sau fals la următoarele enunţuri:
1. Semnele care pot fi folosite ca mărci sunt cuvinte, litere, cifre, reprezentări grafice.
2. Reprezentările grafice pot constitui o marcă dacă sunt arbitrare sau de fantezie.
3. Eticheta nutriţională poate să formeze corp comun cu eticheta sau poate să apară ca o etichetă separată.
4. Logoul UE poate fi utilizat pentru produsele agricole neprelucrate.
5. Funcţia socială se referă la faptul că ambalajul constituie un mijloc de comunicare între produs și client.
III. În coloana A sunt enumerate funcţiile ambalajelor, iar în coloana B, caracteristici ale acestora.
(2 puncte)
Asociaţi fiecărei cifre din coloana A litera corespunzătoare din coloana B.

✎

A

B

2. Funcţia de transport,
manipulare, depozitare
3. Funcţia de promovare
și informare

a. Ambalajul constituie un mijloc de comunicare între produs și client, devenind un element strategic al întreprinderii pentru comercializarea produselor proprii.
b. Ambalajul poate fi alcătuit din substanțe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activităţile economice, menajere și de consum.
c. Ambalajul trebuie să fie ușor de aranjat în stivă, iar pe etichetă să se prevadă
condițiile de manipulare, rezistență la temperaturi variate.

4. Funcția socială

d. Ambalajul trebuie să răspundă cerințelor legate de protecția mediului.

1. Funcţia de conservare și de
protecţie a produselor

e. Se referă la proprietățile ambalajului de a opri sau inhiba reacțiile chimice sau
biologice ce ar putea apărea la contactul direct dintre ambalaj și produs.
IV. Enumerați patru dintre atribuţiile OSIM.

✎ (2 puncte)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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