
LUCRATOR IN COMERT  

 

1. Numărul de persoane care au trecut prin raion / numărul de persoane care au 

intrat în magazin X 100, reprezintă: 
a. indicele de frecventare al raionului; 

b. indicele staţionărilor; 

c. indicele de cumpărare; 

d. coeficientul de intrare în magazin.   

 

2. Care din următoarele enumerări reprezintă componente ale design-ului interior al 

magazinului: 
a. semnalizarea; 

b. firma; 

c. modalităţile de acces. 

d. faţada. 

 

3. Exploatarea raţională a unui depozit se realizează prin respectarea principiilor 

generale: 
a. alocarea unor spaţii izolate specializate pentru mărfurile cu proprietăţi particulare 

deosebite; 

b. explotarea, într-o concepţie tehnologică neunitară, a întregii suprafeţe de 

depozitare; 

c. corelarea mobilierului de păstrare cu funcţiile secundare pe care le îndeplineşte 

depozitul respectiv; 

d. proiectarea şi construcţia depozitului în consens cu cerinţele patronului de 

magazine cu marfuri alimentare. 

  

4. Absorbtia si desorbtia sunt doua tipuri de modificari fizice din timpul prastrarii, 

specifice marfurilor: 

a. sterilizate 

b. higroscopice 

c. bogate in apa 

d. solubile. 

 

5. Procesul complex, cu efecte pozitive asupra calitatii produselor alimentare, care se 

manifesta la legume, fructe, branzeturi, carne, vinuri, se numeste: 

a. oxidarea grasimilor  

b. desorbtia 

c. mucegairea  

d. maturarea  

 

6. 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. 

 



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

b. săptămânal; 

c. o dată la 3 zile. 

 

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

b. la angajare; 

c. când îl obligă medical. 

 

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

b. data fabricației; 

c. data prezentării în magazin. 

 

      10.   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. 

 

II. Realizati prin sageti corespondenta intre coloana A coloana B: 

A. Caracteristicile de calitate    B. Descrierea caracteristicii 

ale laptelui de consum                                      

1. Aspect a) Lichid omogen, fara impuritati, 

consistent fluida 

2. Culoare b) 3,6%, 3%, 2% pentru lapte 

normalizat si 0,1% pentru lapte 

smantanit 

3. Miros si gust c) Negativa 

 

4. Reactie de control a 

pasteurizarii 

d) Placut, dulceag 

5. Grasime e) Uniforma in toata masa, alb-

galbuie 

 

 

III Notaţi cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele afirmaţii: 
1. Folosirea codului de bare este avantajoasă atât pentru producător şi distribuitor, cât 

şi pentru consumator.  A/F  

2. Întocmirea bonului de vânzare nu este o activitate principală desfăşurată în 

magazin.  A/F 

3. La apasarea cu degetul in carnea  proaspata trebuie sa se formeze adancituri. A/F  

 

 

 

 

 

 


