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1.  Componentele unui sistem integrat de orientare 
către client sunt: 

a) clienţii, fidelitatea clienţilor; 
b) clienţii, satisfacţia clienţilor, fidelitatea 

clienţilor, migrarea clienţilor, pierderile de clienţi; 
c) managementul reclamaţiilor, managementul 

fidelizării clienţilor; 
d) valoarea la client, valoarea clientului pentru 

organizaţie. 

6. Auditul calității este clasificat în funcție de  partea 
care efectuează această activitate astfel: 

a) audit intern și audit extern; 
b) auditul calității produsului/serviciului, auditul 

calității procesului, auditul sistemului de management 
al calității; 

c) auditul de secundă parte, auditul de terță parte; 
d) auditul de certificare, auditul de autorizare. 

2. Serviciile se concretizează în: 
a) avantaje, experienţe, stări, visuri, efecte utile; 
b) produse intangibile pure; 
c) beneficii tangibile; 
d) elemente imateriale. 

7. În literatura de specialitate noțiunea calitate este 
apreciată ca fiind: 

a) grad de utilitate; 
b) conformitate cu cerințele; 
c) conformitate cu specificațiile; 
d) toate variantele de mai sus. 

3. Relaţiile cu clienţii se structurează pe mai multe 
niveluri: 

a) elementar – ofertantul vinde serviciul fără a 
mai lua legătura cu el ulterior; 

b) de reacţie – ofertantul vinde serviciul şi îl 
încurajează pe client să ia legătura cu el dacă are 
neclarităţi sau nemulţumiri; 

c) de răspundere – ofertantul telefonează 
clientului la scurt timp după vânzare pentru a 
verifica dacă acesta este mulţumit şi pentru a-i 
solicita exprimarea de sugestii de îmbunătăţire a 
activităţii; 

d) toate variantele de mai sus. 

8. Variaţia amplorii procesului de management pe 
verticala sistemului de management: 

a) creşte pe măsura înaintării spre nivele ierarhice 
inferioare, concomitent cu diminuarea ponderii 
proceselor de execuţie; 

b) creşte pe măsura înaintării spre nivele ierarhice 
inferioare, concomitent cu creşterea ponderii 
proceselor de execuţie; 

c) creşte pe măsura înaintării spre nivele ierarhice 
superioare, concomitent cu diminuarea ponderii 
proceselor de execuţie; 

d) creşte pe măsura înaintării spre nivele ierarhice 
superioare, concomitent cu creşterea ponderii 
proceselor de execuţie. 

4. Politica organizaţiei prestatoare de servicii care 
se bazează pe: 

a) misiunea organizaţiei; 
b) personalul de contact; 
c) stabilirea strategiei  firmei, a programului 

operaţional şi a mijloacelor necesare; 
d) numai pe componentele mediului extern al 

organizaţiei. 

9. Sunt componente ale organizării structurale: 
a) funcţia, funcţiunea, ponderea ierarhică; 
b) postul, ponderea ierarhică, relaţiile 

organizatorice formale; 
c) ponderea ierarhică, nivelul ierarhic, activităţile; 
d) compartimentul, sarcinile, relaţiile 

organizatorice. 

5. Deming a introdus în managementul calității 
conceptul de: 

a) spirala calității; 
b) ciclul PDCA; 
c) zero defecte; 
d)  calitate totală. 

10. Avantajul competitiv se poate realiza, conform 
specialistului Michael Porter, prin: 

a) diferenţiere sau specializare;  
b) segmentare sau focalizare;  
c) diferenţiere sau cost;  
d) cooperare sau diferenţiere. 
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