
 

 

 

LUCRATOR IN COMERT 

 

 

1. Certificatul de garanție menționează: 
a. denumirtea produsului, data livrării, termenul de garanție, termenul de valabilitate, 

semnătura; 

b. data livrării, termenul de valabilitate, și garanție; 

c. termenul de garanție și valabilitate, data expirării. 

 

2. Curățenia generală a magazinului se face: 
a. zilnic; 

b. săptămânal; 

c. o dată la 3 zile. 

 

3. Când trebuie să se efectueze controlul medical preventiv: 
a. la angajare și periodic; 

b. la angajare; 

c. când îl obligă medical. 

 

4. Prezența unei singure date inscripționate pe ambalaj indică: 
a. data expirării; 

b. data fabricației; 

c. data prezentării în magazin. 

 

      5.   Catalogul de prospecte este util pentru:  
a. contractarea  fondului de marfă; 

b. prezentarea detaliată a ofertei marilor magazine; 

c. negocierea prețurilor; 

d. întreținerea activității de relații publice. 

 

      6. Termenul de valabilitate se poate defini ca fiind: 
a. intervalul de timp în care produsul poate fi înlocuit; 

b. perioada în care mărfurile îşi păstrează nemodificate caracteristicile de consum; 

c. perioada în care produsul îşi păstrează compoziţia chimică; 

d. perioada în care produsul îşi păstrează valoarea biologică. 

 

7. Comerțul desfășurat prin rețeauua de automate, reprezintă o formă a comerțului: 
a. mobil; 

b.  stabil; 

c.  fără magazine; 

d. electronic. 

  

8. După tipul de rețea căreia îi aparțin, unitățile comerciale sunt: 
a. unități comerciale alimentare; 

b. unități comerciale de alimentație publică; 

c.  unități comerciale cu ridicata și unități comerciale cu amănuntul;  

d.  unități comerciale nealimentare. 

 

9. Emitatorul are in vedere: 
a. tratamentele propriu-zise; 

b. folosirea unei tonalitati adecvate; 

c. ascultarea inteligenta. 

d. identificarea partilor utile din mesaj, pe care sa le retina. 



 

 

II.   Realizati prin sageti corespondenta elementelor din coloana A cu cele din coloana B: 
 

               A. Caracteristici de calitate ale                  B. Descrierea caracteristicii 

                    painii             painii                                                        

1. Gust a) De produs bine copt 

2. Miez b) Potrivit sarat 

3. Aroma c) De la galben auriu la brun 

4. Suprafata cojii d) Elastic 

5. Culoarea cojii e) Fara crapaturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


