
TESTE GRILĂ 

CERCETARI DE MARKETING  

 

1. Cercetarea de marketing reprezintă: 

a) proiectarea, culegerea, prelucrarea şi analiza sistematică a datelor referitoare la marketingul 

bunurilor şi serviciilor; 

b) investigarea oricărui aspect referitor la activitatea de marketing; 

c) analiza sistematică a oportunităţilor şi alternativelor de marketing; 

d) analiza sistemică a informaţiilor culese de pe piaţă. 

 

2. Care dintre următoarele domenii nu este inclus în aria de aplicabilitate a cercetărilor de 

marketing? 

a) mediul extern al firmei; 

b) piaţa; 

c) politica de marketing mix; 

d) politica financiară. 
 

3. Indicaţi criteriul de clasificare în raport cu care cercetările de marketing se divid în cercetări 

de teren şi cercetări de birou: 

a) scopul funcţional al cercetării;  

b) posibilitatea de implementare în activitatea practică a rezultatelor cercetării; 

c) locul de desfăşurare;  

d) frecvenţa care sunt reluate cercetările.  

 

4. Analizate în raport cu frecvenţa desfăşurării lor, panelurile se încadrează în categoria 

cercetărilor: 

a) ocazionale; 

b) semestriale;  

c) permanente;  

d) anuale.  
 

5. Cercetarea de marketing reprezintă: 

a) investigarea oricărui aspect referitor la activitatea de marketing; 

b) analiza sistematică a oportunităţilor şi alternativelor de marketing; 

c) analiza sistemică a informaţiilor culese de pe piaţă. 

d) proiectarea, culegerea, prelucrarea şi analiza sistematică a datelor relevante pentru o anumită 

situaţie cu care se confruntă instituţia; 

 

6. Ca exemple de cercetări de marketing având un caracter permanent, din punctual de vedere al 

desfăşurării lor, putem menţiona: 1) cercetarea de piaţă efectuată în vederea lansării unui produs 

nou; 2) cercetarea imaginii unei întreprinderi; 3) panelul de magazine; 4) cercetarea notorietăţii 

unui anumit produs; 5) cercetările efectuate cu ocazia contractărilor; 6) bugetele de familie; 7) 

cercetările efectuate cu prilejul târgurilor internaţionale; 8) panelurile de gospodării. 

a) 1,3,5; 

b) 2,4,8; 

c) 3,6,8; 

d) 6,7,8. 



7. Cercetarea cauzală constă în: 1) evaluarea coordonatelor unui anumit fenomen; 2) stabilirea 

formei funcţionale a dependenţei unui fenomen de o anumită variabilă; 3) definirea conceptuală 

şi operaţională a variabilelor care caracterizează un anumit fenomen; 4) elaborarea unor metode 

de cercetare; 5) efectuarea unor prognoze pe termen mediu; 6) determinarea direcţiei şi 

intensităţii influenţei anumitor variabile asupra unui fenomen de marketing; 7) formularea 

ipotezelor ce vor face obiectul unei cercetări ulterioare; 8) identificarea variabilelor de care 

depinde evoluţia unui anumit fenomen.  

a) 1,2,4; 

b) 2,6,8; 

c) 5,6,8; 

d) 6,7,8. 

 

8. Cercetările descriptive au ca scop principal: 

a) determinarea direcţiei şi intensităţii influenţei anumitor variabile asupra unui fenomen de 

marketing; 

b) descrierea şi evaluarea coordonatelor fenomenului respectiv; 

c) explicarea desfăşurării specifice în timp şi spaţiu a fenomenului; 

d) realizarea unor previziuni de marketing pe termen scurt, mediu şi lung. 

 

9. Cercetările cauzale (explicative) au ca scop principal: 

a) descrierea detaliată a caracteristicilor pieţei unui anumit produs; 

b) elaborarea, testarea şi validarea unor instrumente statistice; 

c) descrierea şi evaluarea coordonatelor unui fenomen de marketing; 

d) explicarea desfăşurării specifice în timp şi spaţiu a fenomenului. 

 

10. Cercetările exploratorii se desfăşoară sub una dintre formele enumerate: 

a) scale de cuantificare a fenomenelor cantitative; 

b) elaborarea, testarea şi validarea unor instrumente statistice; 

c) analize statistice de tipul celor factoriale; 

d) experimente socio-psihologice şi de marketing. 

 

11. Cercetările instrumentale au ca scop principal: 

a) identificarea coordonatelor fenomenului cercetat; 

b) elaborarea, testarea şi validarea unor instrumente de cercetare; 

c) definirea conceptuală şi operaţională a variabilelor şi ipotezelor; 

d) realizarea experimentelor de laborator şi teren. 

 

12. Cercetările efectuate periodic, utilizându-se un eşantion rămas, în principiu, constant poartă 

numele de cercetări tip: 

a) barometru; 

b) anchetă; 

c) panel; 

d) ad-hoc. 

 

13. Cercetarea de marketing care urmăreşte identificarea coordonatelor fenomenului cercetat este 

o cercetare: 



a) exploratorie; 

b) instrumentală; 

c) descriptivă; 

d) cauzală. 

 

14. Elaborarea, testarea şi validarea unor metode statistice de analiză şi previziune reprezintă o 

cercetare de marketing: 

a) exploratorie; 

b) instrumentală; 

c) descriptivă; 

d) explicativă. 

 

15. Datele obţinute în special pentru realizarea obiectivelor cercetării de marketing în derulare se 

numesc: 

a) informaţii primare; 

b) informaţii curente; 

c) informaţii de natură financiar-bancară; 

d) informaţii din secţiunea transversală. 

 

16. Datele culese şi prelucrate anterior în vederea realizării altor obiective, dar care pot servi ca 

surse pentru realizarea unor obiective ale cercetării de marketing în derulare, se numesc: 

a) informaţii statistice; 

b) informaţii primare; 

c) informaţii din secţiune transversală şi structurală; 

d) informaţii secundare. 

 

17. După tipul informaţiei care se urmăreşte a fi obţinută în cercetările de marketing acestea pot 

fi clasificate astfel: 

a) cercetări directe şi cercetări indirecte; 

b) cercetări cantitative şi cercetări calitative; 

c) cercetări metodologice şi cercetări empirice; 

d) simulări de marketing şi cercetări intuitive. 

 

18. Informaţiile din sursele secundare cuprind: 

a) informaţiile din surse externe şi interne; 

b) informaţiile din surse confidenţiale; 

c) informaţiile din surse primare; 

d) informaţiile culese prin intermediul experimentelor de marketing. 

 

19. Care dintre caracteristicile următoare poate fi asociată interviului direct? 

a) permite colectarea unui volum important de informaţii, la un cost ridicat;  

b) are aplicabilitate la un perimetru geografic foarte vast;  

c) presupune un control dificil al identităţii respondentului; 

d) dimensiunea chestionarului utilizat trebuie să fie redusă.  

 

20. Ancheta prin telefon se dovedeşte cea mai oportună atunci când se urmăreşte: 



a) obţinerea unui control facil al identităţii respondeţilor; 

b) precontractarea subiecţilor interviurilor personale în vederea obţinerii acordului de a fi 

abordaţi faţă în faţă. 

c) constituirea unui eşantion reprezentativ de subiecţi care urmează să completeze un chestionar 

expediat prin poştă; 

d) organizarea unei cercetări de marketing desfăşurată într-un spaţiu geografic restrâns.  

 

21. Care dintre variantele de mai jos nu indică o etapă distinctă în derularea unui sondaj de piaţă? 

a) identificarea problemei şi definirea temei cercetării; 

b) stabilirea coordonatelor modale, temporale şi spaţiale; 

c) ancheta pilot; 

d) identificarea numărului potenţial de beneficiari ai cercetării de marketing în cauză. 

 

22. În cadrul cercetării de marketing, o ipoteză de lucru poate fi definită prin unul dintre 

următoarele enunţuri: 

a) identificarea scopului principal al cercetării; 

b) ansamblul informaţiilor operaţionale utilizate pentru fundamentarea alternativelor decizionale 

investigate; 

c) tema cercetării, care rezultă din colaborarea dintre beneficiar şi executant; 

d) o presupunere făcută în legătură cu cea mai probabilă soluţie pentru problema supusă 

cercetării. 

 

23. Într-o cercetare de marketing privind imaginea unei instituţii bancare, în etapa de definire a 

variabilelor cercetării, s-a stabilit că scala de înregistrare a vârstei subiecţilor intervievaţi va avea 

forma: 18-24 ani; 25-34 ani; 35-49 ani; 50-65 ani; peste 65 ani. Aceasta reprezintă pentru 

variabila vârstă: 

a) o modalitate de definire conceptuală; 

b) o modalitate de definire operaţională; 

c) o modalitate de definire nominală; 

d) o modalitate de definire semantică. 

 

24. O cercetare cantitativă având ca temă studierea comportamentului cumpărătorului 

bucureştean de asigurări de viaţă va considera ca unitate de observare: 

a) persoana fizică în vârstă de până la 60 de ani; 

b) gospodăria bucureşteană; 

c) compania de asigurări; 

d) biroul de studii de marketing care realizează cercetarea respectivă. 

 

25. O cercetare cantitativă de marketing având ca temă analiza factorilor care determină decizia 

de cumpărare a asigurării de aviaţie va utiliza drept unitate de sondaj: 

a) persoana fizică care utilizează mijlocul de transport aerian; 

b) compania de aviaţie; 

c) decidentul din cadrul companiei de transport aerian; 

d) compania de asigurări. 

 



26. O cercetare cantitativă având ca temă studierea comportamentului cumpărătorului 

bucureştean de asigurări de viaţă va considera ca populaţie investigată: 

a) populaţia municipiului Bucureşti (cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani); 

b) gospodăria bucureşteană; 

c) populaţia României; 

d) persoana care ia decizia de cumpărare. 

 

27. Care este eroarea de eşantionare la nivelul unui eşantion de 1200 de persoane determinat 

printr-o metodă probabilistă, în condiţiile în care probabilitatea de garantare a rezultatelor este 

0,95, coeficientul corespunzător acestei probabilităţi este 1,96, iar proporţia elementelor din 

eşantion care posedă caracteristica cercetată este p=0,4? 

a) 2,98%; 

b) 2,07%; 

c) 3,54%; 

d) 2,77%.  

 

28. Care este dimensiunea eşantionului ce va fi utilizat într-o cercetare selectivă desfăşurată în 

rândul consumatorilor de asigurări auto, în condiţiile în care probabilitatea de garantare a 

rezultatelor este de 0,98, coeficientul corespunzător acestei probabilităţi este 1,98, eroarea limită 

acceptată este de 3%, iar proporţia elementelor din eşantion care posedă caracteristica cercetată 

este p=0,6? 

a) 582; 

b) 528; 

c) 1502; 

d) 428. 

 

29. Eşantionarea prezintă următoarele caracteristici: 

a) este o tehnică de cercetare a colectivităţii totale prin intermediul unei părţi reprezentative a 

acesteia; 

b) erorile generate de non-răspunsuri sunt mai mari decât în cazul recensământului; 

c) este o metodă de cercetare utilizată pe scară redusă datorită posibilităţii de generare a unor 

erori mari legate de informaţiile furnizate; 

d) este o metodă de scalare care presupune compararea unor eşantioane de produse şi 

ierarhizarea lor în ordinea preferinţelor.  

 

30. În cazul metodei de eşantionare sistematică, fracţia de sondaj se calculează: 

a) ca raport între mărimea eşantionului şi mărimea colectivităţii cercetate; 

b) ca diferenţă între colectivitatea de sondaj şi colectivitatea cercetată. 

c) ca diferenţă între cadrul de eşantionare şi numărul componentelor eşantionului. 

d) ca raport între mărimea colectivităţii cercetate şi dimensiunea eşantionului; 

 

31. Metoda de eşantionare bazată pe folosirea tabelelor de numere aleatoare se numeşte: 

a) eşantionare sistematică aleatoare; 

b) eşantionare multistadială; 

c) eşantionare „bulgăre de zăpadă”; 

d) eşantionarea simplă aleatoare. 



 

32. Metoda de eşantionare bazată pe divizarea în mai multe grupuri a colectivităţii pe baza unor 

criterii, fără a se urmări omogenitatea în interiorul fiecărui grup constituit se numeşte: 

a) eşantionare sistematică aleatoare; 

b) eşantionare de grup; 

c) eşantionare stratificată; 

d) eşantionare multistadială. 

 

33. Cadrul de eşantionare reprezintă: 

a) restricţiile de ordin statistic şi organizatoric care trebuie respectate în etapa de stabilire a 

mărimii unui eşantion; 

b) elementul din populaţie care este inclus în eşantion şi, în această ipostază, furnizează 

informaţiile solicitate; 

c) o listă completă cu toate elementele populaţiei, care stă la baza extragerii elementelor unui 

eşantion; 

d) un ansamblu de criterii pe baza cărora se selectează metoda de eşantionare adecvată scopului 

cercetării. 

 

34. Metoda de eşantionare pe cote presupune: 

a) divizarea colectivităţii generale în mai multe grupe omogene sub aspectul caracteristicii 

investigate; 

b) respectarea cerinţei ca fiecare unitate din populaţia investigată să aibă aceeaşi probabilitate de 

a fi inclusă în eşantion; 

c)  calculul unor procente, având la bază date statistice cunoscute, pentru a determina compoziţia 

teoretică a unui eşantion; 

d) stabilirea eşantionului se realizează pe baza itinerariului prestabilit al operatorilor de interviu. 

 

35. Eşantionarea prin metoda cotelor se încadrează în una din următoarele categorii: 

a) eşantionare stratificată; 

b) eşantionare neprobabilistică; 

c) eşantionare de grup; 

d) eşantionare „bulgăre de zăpadă”. 

 

36. Unul dintre următoarele tipuri de interviuri nu poate fi utilizat în cadrul cercetării de 

marketing cantitative: 

a) interviul direct; 

b) interviul prin poştă; 

c) interviul prin e-mail; 

d) interviul prin mass-media. 

 

37. Care este principalul dezavantaj al interviului prin e-mail? 

a) identitatea respondenţilor nu poate fi controlată; 

b) nu pot fi oferite lămuriri suplimentare daca respondentul nu înţelege anumite întrebări sau 

cerinţe; 

c) înregistrarea răspunsurilor este dificilă; 

d) dificultatea stabilirii unui eşantion reprezentativ. 



 

38. Care este principalul dezavantaj al interviului prin poştă? 

a) costul ridicat al cercetării; 

b) rata de răspuns la chestionarul expediat prin poştă este redusă; 

c) prelucrarea răspunsurilor primite este dificilă; 

d) aria geografică în care poate fi administrat este restrânsă. 

 

39. Care este principalul avantaj al interviului direct (faţă în faţă)? 

a) operatorul poate influenţa răspunsul prin modul de formulare a întrebării; 

b) aplicabilitatea pe o arie geografică extinsă; 

c) costurile sunt reduse; 

d) permite culegerea unui volum important de informaţii. 

 

40. Interviul prin telefon prezintă următoarele caracteristici: 

a) permite obţinerea unei cantităţi limitate de informaţii, în mod rapid şi relativ ieftin; 

b) dimensiunea chestionarului utilizat este extinsă; 

c) permite utilizarea oricărui tip de întrebare; 

d) permite obţinerea unor răspunsuri mai apropiate de realitate în cazul unor subiecte sensibile. 

 

41. În chestionarul unei anchete a fost inclusă următoarea întrebare: „Care sunt în opinia Dvs., 

principalele calităţi ale poliţei de asigurare pe care o deţineţi?” Ce tip de întrebare a fost 

utilizat? 

a) întrebare deschisă; 

b) întrebare închisă; 

c) întrebare mixtă; 

d) întrebare tip scală. 

 

42. În chestionarul unei anchete a fost inclusă următoarea întrebare: „Care este motivul care v-a 

determinat să încheiaţi contractul de asigurare de viată? 

dorinţa de a mă proteja 

 dorinţa de a-mi proteja familia 

 pentru a-mi asigura un venit suplimentar la pensie 

 am fost convins de un agent de asigurări ca este utilă 

alt motiv …………………………………………… ” 
Ce tip de întrebare a fost utilizat? 

a) întrebare deschisă; 

b) întrebare închisă; 

c) întrebare mixtă; 

d) întrebare-flitru. 

 

43. În chestionarul unei anchete a fost inclusă următoarea întrebare: „Cum apreciaţi 

comportamentul personalului băncii X?”. Variantele de răspuns posibile au fost următoarele: □ 

Foarte bun □ Bun □ Satisfăcător □ Nesatisfăcător □ Nu mi-am format încă o opinie. Ce tip de 

întrebare s-a utilizat? 

a) întrebare – filtru; 

b) întrebare cu alegeri multiple; 



c) întrebare deschisă; 

d) întrebare tip scală. 

 

44. În cadrul unei cercetări selective efectuate pe un eşantion de 1500 de persoane, opinia 

utilizatorilor unui anumit produs privind preţul acestuia a fost măsurată cu ajutorul diferenţialei 

semantice cu 5 trepte. Distribuţia opiniilor a fost următoarea: 

 

Opinia Foarte 

favorabilă 

Favorabilă Nici-nici Nefavorabilă Foarte 

nefavorabil

ă 

Nr. pers. 150 200 380 450 320 

 Care este scorul mediu exprimând opinia eşantionului despre preţul produsului respectiv? 

a) -0,39; 

b) 3,01; 

c) 2,61; 

d) 0,39. 

 

45. O scală de tipul următor: 

Foarte favorabil(ă) Favorabil(ă) Nici favorabil(ă), Nefavorabil(ă) Foarte nefavorabil(ă)                                       

nici nefavorabil(ă)  

 este denumită: 

a) scală cu sumă constantă; 

b) scala Stapel; 

c) diferenţială semantică; 

d) scala Likert. 

 

46. O scală de tipul următor: 

acord total : acord : indiferent : dezacord : dezacord total 

este denumită: 

a) scala lui Likert; 

b) diferenţiala semantică; 

c) scală ordinală; 

d) scala cu sumă constantă.  

 

47. În cadrul unei cercetări selective de piaţă desfăşurată pe un eşantion de 2000 de persoane, 

privind preferinţele subiecţilor cercetaţi pentru produsul X, măsurate cu ajutorul scalei Likert, 

răspunsurile au fost: 

 Acord 

total 

Acord Indiferent Dezacord Dezacord 

total 

Nr. pers. 450 500 350 350 350 

 Care este scorul realizat la nivelul eşantionului? 

a) 0,125; 

b) 1,325; 

c) 0,175; 

d) -0,176. 

 



48. În dimensionarea unui eşantion, restricţiile de ordin organizatoric vizează: 

a) precizia dorită a estimărilor; 

b) resursele financiare alocate cercetării; 

c) metoda de eşantionare utilizată; 

d) intervalul de încredere în care se aşteaptă să se încadreze rezultatele. 

 

49. În dimensionarea unui eşantion, restricţiile de ordin statistic vizează: 

a) bugetul alocat cercetării; 

b) timpul afectat pentru desfăşurarea cercetării; 

c) numărul şi pregătirea persoanelor ce vor efectua sondajul; 

d) intervalul de încredere în care se aşteaptă să se încadreze rezultatele. 

 

50. Care dintre recomandările următoare nu respectă cerinţele impuse în momentul elaborării 

unui chestionar de marketing? 

a) chestionarul trebuie sa înceapă cu un scurt text introductiv care sa familiarizeze subiectul cu 

tema cercetării; 

b) întrebările trebuie să fie ordonate în mod aleator; 

c) limbajul utilizat trebuie să fie clar şi simplu, astfel încât respondentul să-l înţeleagă pe deplin; 

d) pentru fiecare din obiectivele propuse în cadrul cercetării trebuie să existe în cuprinsul 

chestionarului cel puţin o întrebare. 

 

51. Care dintre recomandările următoare nu respectă cerinţele impuse în momentul elaborării 

unui chestionar de marketing? 

a) chestionarul trebuie să conţină numai întrebări relevante pentru tema cercetării; 

b) întrebările trebuie să fie ordonate în mod logic; 

c) întrebările cu caracter personal este bine să fie situate la începutul chestionarului; 

d) chestionarul trebuie să fie redactat şi prezentat într-o manieră îngrijită. 

 

52. În etapa de realizare a anchetei pilot se urmăreşte: 

a) utilizarea chestionarului ca suport de date; 

b) reprezentativitatea eşantionului nominalizat; 

c) verificarea metodologiei cercetării; 

d) dimensionarea şi structurarea eşantionului. 

 

53. Faza unei cercetări de marketing în care se urmăreşte găsirea unui răspuns fundamentat 

ştiinţific pentru fiecare ipoteză a cercetării este: 

a) culegerea informaţiilor; 

b) prelucrarea informaţiilor; 

c) analiza şi interpretarea informaţiilor; 

d) redactarea studiului şi elaborarea concluziilor. 

 

54. Cercetarea selectivă presupune: 

a) culegerea informaţiilor de la toate unităţile de observare ale unei colectivităţi; 

b) culegerea informaţiilor de la o parte din unităţile de observare ale unei colectivităţi; 

c) culegerea datelor din documente statistice; 

d) culegerea informaţiilor de la toate persoanele care intră într-un magazin. 



 

55. Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată în cazul utilizării metodei de eşantionare 

dirijată? 

a) şansa includerii în eşantion o au numai persoanele care trec întâmplător prin locurile în care se 

realizează cercetarea; 

b) implică identificarea, de către cercetător, pe baza unor raţionamente specifice, a unui număr 

de respondenţi care vor fi intervievaţi şi care, la rândul lor, vor recomanda cercetătorului alţi 

posibili respondenţi; 

c) itinerarul pe baza căruia se efectuează o astfel de  cercetare prefigurează drumul pe care 

eşantionarea îl va urma, trecând prin cele mai reprezentative zone geografice, grupuri 

demografice, clase sociale, comunităţi religioase, comunităţi etnice; 

d) are la bază principiul divizării colectivităţii cercetate în mai multe grupuri, operaţiune care 

este urmată de extragerea aleatoare a unor grupuri care se cuprind în întregime în eşantion sau 

sunt selecţionate la întâmplare componente din cadrul lor. 

 

56. Întrebările de introducere dintr-un chestionar au rolul: 

a) de a familiariza interlocutorul cu obiectul cercetării şi de a-i capta interesul pentru a participa 

la interviu; 

b) de a valida corectitudinea răspunsurilor la o serie de întrebări anterioare; 

c) de a verifica metodologia cercetării; 

d) de a selecta o anumită categorie de subiecţi. 

 

57. Într-un chestionar de marketing a fost utilizată următoarea întrebare: 

Aţi cumpărat vreodată acest produs? 

Da                     Treceţi la întrebarea următoare. 

 Nu                     Treceţi la întrebarea 17. 

Ce fel de întrebare este aceasta? 

a) întrebare cu răspunsuri multiple; 

b) întrebare de control; 

c) întrebare tip scală; 

d) întrebare – filtru. 

 

58. Unitatea de eşantionare reprezintă: 

a) unitatea de la care se recoltează informaţiile; 

b) unitatea anonimă din colectivitatea investigată; 

c) unitatea despre care se culeg informaţiile; 

d) unitatea de măsură din eşantionul de sondaj. 

 

59. Unitatea de observare reprezintă: 

a) unitatea de la care se recoltează informaţiile; 

b) unitatea care face obiectul investigaţiei; 

c) unitatea individuală din colectivitatea investigată; 

d) unitatea anonimă care este observată. 

 

60. Unitatea de eşantionare, în cazul unei cercetări selective având ca temă stabilirea gradului de 

înzestrare cu bunuri de folosinţă îndelungată, o constituie: 



a) familia; 

b) gospodăria; 

c) agentul comercial; 

d) persoana intervievată. 

 

61. Panelul de consumatori este o metodă de cercetare care presupune: 

a) desemnarea unui grup de subiecţi anonimi; 

b) utilizarea unui eşantion nominalizat; 

c) utilizarea facultativă a unui eşantion reprezentativ; 

d) utilizarea unui eşantion multistadial de operatori reprezentativi. 

 

62. Într-o cercetare privind piaţa bucureşteană a frigiderelor, unitatea de observare este 

reprezentată de: 

a)  gospodăria bucureşteană; 

b) persoana domiciliată în Bucureşti; 

c) o marcă de frigidere comercializată în Bucureşti; 

d) o firmă producătoare de frigidere. 

 

63. Pentru o cercetare directă, având ca scop studierea imaginii unei unităţi comerciale din 

Bucureşti, în rândul vizitatorilor săi, unitatea de referinţă este următoarea: 

a) unitatea comercială; 

b) cumpărătorul; 

c) locuitorul oraşului Bucureşti; 

d) persoana care vizitează unitatea comercială. 

 

64. Metoda de eşantionare pe cote presupune: 

a) divizarea colectivităţii generale în mai multe grupe omogene sub aspectul caracteristicii 

investigate; 

b) respectarea cerinţei ca fiecare unitate din populaţia investigată să aibă aceeaşi probabilitate de 

a fi inclusă în eşantion; 

c)  calculul unor procente, având la bază date statistice cunoscute, pentru a determina compoziţia 

teoretică a unui eşantion; 

d) stabilirea eşantionului se realizează pe baza itinerariului prestabilit al operatorilor de interviu. 

 

65. Probabilitatea ca media unui eşantion să fie egală cu media populaţiei totale este cu atât mai 

mare cu cât: 

a) dimensiunea eşantionului creşte; 

b) mărimea eşantionului scade; 

c) intervalul de încredere are o deschidere mai mare; 

d) eroarea de eşantionare este mai mare. 

 

66. Cum va proceda un cercetător pentru estimarea dispersiei unui eşantion utilizat în cercetarea 

de marketing? 

a) va structura eşantionul folosind metoda de eşantionare stratificată; 

b) va stabili compoziţia eşantionului pe baza unei metode de eşantionare neprobabilistice; 

c) va organiza o anchetă pe un eşantion-pilot selectat după o procedură aleatoare; 



d) va determina eroarea de eşantionare şi va identifica factorii care determină reducerea acesteia. 

 

67. Dacă z reprezintă valoarea variabilei normale normate asociată nivelului de semnificaţie a 

cercetării de marketing,  p – media caracteristicii alternative şi E – eroarea de eşantionare, atunci 

dimensiunea unui eşantion (n) poate fi determinată pe baza relaţiei: 
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68. Dacă z reprezintă valoarea variabilei normale normate asociată nivelului de semnificaţie a 

cercetării de marketing,  s – abaterea medie pătratică a caracteristicii analizate şi n dimensiunea 

eşantionului, atunci  eroarea de eşantionare E poate fi determinată pe baza relaţiei: 
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69. Pentru studiul conjuncturii de piaţă din diverse sectoare ale economiei poate fi utilizat 

următorul tip de sondaj continuu: 

a) panelul de consumatori; 

b) panelul de distribuitori; 

c) panelul de experţi; 

d) panelul de telespectatori. 

 

70. Panelul reprezintă: 

a) un eşantion constant asupra căruia se efectuează sondaje repetate cu scopul de a surprinde 

evoluţia în dinamică a fenomenelor de piaţă; 

b) o anchetă de piaţă efectuată o singură dată pentru a analiza situaţia existentă pe piaţă la 

momentul analizei; 

c) un coş de bunuri reprezentativ utilizat pentru cercetarea statistică a comportamentului de 

consum al populaţiei; 

d) un tabel de prezentare a rezultatelor cercetării de marketing. 

 



71. Pentru cercetarea efectelor unor acţiuni speciale de promovare asupra volumelor desfacerilor  

poate fi utilizat următorul tip de sondaj continuu: 

a) panelul de telespectatori; 

b) panelul de intermediari; 

c) panelul de experţi; 

d) panelul de consumatori. 

 

72. Culegerea permanentă a informaţiilor cu privire la stocuri şi vânzări în reţeaua comercială cu 

amănuntul poate fi efectuată cu ajutorul: 

a) panelurilor de magazine; 

b) panelurilor de economişti; 

c) panelurilor de consumatori; 

d) panelurilor de informaticieni. 

 

73. Tipurile de întrebări care fac parte dintr-un chestionar de sondaj pot fi: 

a) cu răspunsuri la alegere; 

b) deschise; 

c) scală; 

d) toate cele menţionate mai sus. 

 

74. Pretestarea chestionarului reprezintă etapa în care: 

a) chestionarul este analizat de către cercetător din punctul de vedere al conţinutului şi al 

modului de redactare astfel încât să fie posibilă completarea şi sistematizarea datelor culese; 

b) chestionarul este administrat unui eşantion restrâns din populaţia investigată care îl va 

completa, iar ulterior va comunica dificultăţile sau aspectele neclare întâlnite; 

c) operatorii de interviu iau contact cu scopul şi metodologia cercetării şi completează ei înşişi 

chestionarul pe care urmează să-l aplice eşantionului investigat; 

d) conţinutul chestionarului este verificat prin prisma fidelităţii răspunsurilor obţinute şi a 

posibilităţii de realizare a tratamentelor statistice necesare prelucrării datelor culese. 

 

75. Întrebările de introducere dintr-un chestionar au rolul: 

a) de a familiariza interlocutorul cu obiectul cercetării şi de a-i capta interesul pentru a participa 

la interviu; 

b) de a valida corectitudinea răspunsurilor la o serie de întrebări anterioare; 

c) de a verifica metodologia cercetării; 

d) de a selecta o anumită categorie de subiecţi. 

 

76. Într-un chestionar de marketing a fost utilizată următoarea întrebare: 

Aţi consumat vreodată acest produs? 

Da                     Treceţi la întrebarea următoare. 

 Nu                     Treceţi la întrebarea 17. 

 Ce fel de întrebare este aceasta? 

a) întrebare cu răspunsuri multiple; 

b) întrebare de control; 

c) întrebare tip scală; 

d) întrebare – filtru. 



 

77. Interviul personal prezintă următorul avantaj: 

a) secvenţa întrebărilor este controlată de operator; 

b) aria geografică în care poate fi administrat este foarte extinsă; 

c) rapiditate în desfăşurare; 

d) dimensiunea chestionarului este redusă. 

 

78. Interviul prin poştă prezintă următorul dezavantaj: 

a) aplicabilitatea se limitează la o arie geografică restrânsă; 

b) viteza de derulare şi rata de răspuns sunt, în general, reduse; 

c) nu se pot utiliza suporturi vizuale; 

d) influenţa operatorilor asupra respondenţilor este mare. 

 

79. Interviul prin telefon prezintă următoarele avantaje: 

a) elimină prezenţa operatorului şi a influenţei acestuia; 

b) permite utilizarea oricărui tip de întrebare; 

c) costurile aferente sunt reduse; 

d) identitatea respondentului este strict determinată. 

 

80. Interviul personal prezintă următorul dezavantaj: 

a) costul realizării este ridicat; 

b) imposibilitatea controlului respectării secvenţei întrebărilor; 

c) dimensiunea redusă a chestionarului; 

d) rata de răspuns redusă. 

 

81. Care este principalul dezavantaj al interviului prin e-mail? 

a) identitatea respondenţilor nu poate fi controlată; 

b) nu pot fi oferite lămuriri suplimentare daca respondentul nu înţelege anumite întrebări sau 

cerinţe; 

c) înregistrarea răspunsurilor este dificilă; 

d) dificultatea stabilirii unui eşantion reprezentativ. 

 

82. Care este principalul avantaj al interviului direct (faţă în faţă)? 

a) operatorul poate influenţa răspunsul prin modul de formulare a întrebării; 

b) aplicabilitatea pe o arie geografică extinsă; 

c) costurile sunt reduse; 

d) permite culegerea unui volum important de informaţii. 

  



83. Care este dezavantajul principal al tehnicilor proiective? 

a) faptul că necesită un volum important de cheltuieli pentru implementarea lor în practică; 

b) faptul că sunt, în general dificil de moderat, iar moderatorii nu îndeplinesc în toate cazurile 

cerinţele necesare pentru îndeplinirea acestui rol; 

c) faptul că anchetatorul şi interpretările acestuia joacă un rol extrem de important în aplicarea 

acestor tehnici; 

d) faptul că există pericolul ca anumiţi participanţi să-şi impună părerile, nelăsându-i pe ceilalţi 

să-şi exprime opiniile. 

 

84. Într-o cercetare de marketing calitativă, subiectului intervievat i se înfăţişează un desen 

reprezentând anumite persoane care studiază o serie de materiale promoţionale la sediul unei 

bănci, iar apoi cer informaţii de la unul dintre ghişee. Subiectului intervievat i se cere să intre în 

rolul unuia din personaje şi să descrie ce anume se va întâmpla. Ce tehnică proiectivă a fost 

utilizată în acest caz? 

a) testul Magicianului;  

b) asocierea liberă; 

c) tehnica persoanei a treia; 

d) testul apercepţiei tematice.  

 

85. Studiile calitative prezintă următoarele caracteristici: 

a) răspund la întrebări de tipul: Cine?, Unde?, Când?, Cum?, De ce?; 

b) presupun investigarea unor eşantioane mari; 

c) vizează exprimarea numerică a unor variabile de marketing; 

d) urmăresc îmbunătăţirea calităţii activităţilor desfăşurate în cadrul întreprinderii. 

 

86. Care dintre tehnicile de cercetare enumerate în continuare nu se încadrează în abordarea 

calitativă a cercetărilor de marketing? 

a) reuniunea de grup; 

b) interviul faţă în faţă; 

c) interviul în profunzime;  

d) tehnicile proiective.  

 

87. Ca palier distinct al analizei de conţinut, analiza tematică presupune: 

a) studierea structurii discursului persoanelor intervievate din perspectiva unor aspecte cum sunt: 

modul de alcătuire al frazelor, timpii gramaticali ai verbelor utilizate, expresii – cheie folosite;  

b) analiza vocabularului utilizat de fiecare participant la interviul în profunzime nedirectiv ;  

c) studierea conţinutului propriu-zis al interviului, a frecvenţei ideilor formulate, a frecvenţei 

asocierilor dintre diferite idei; 

d) analiza temelor propuse de fiecare subiect intervievat şi a capacităţii sale de îşi impune, în 

cadrul interviului acordat, propriile opinii cu privire la acestea.  

 

88. În cadrul interviului nedirectiv: 

a) este suficientă, în principiu, interogarea unui număr de 250-300 de persoane;  

b) intervievatul este invitat să asocieze unor produse, termeni ori imagini preluate din reviste sau 

cuvinte-cheie menţionate de către anchetator; 



c) analiza discuţiilor constă în evidenţierea tuturor temelor care apar şi notarea frazelor 

semnificative; 

d) interviul începe prin prezentarea în termeni generali de către anchetator a temei cercetării, 

continuă cu o discuţie liberă pe baza subiectelor enunţate şi se încheie cu prezentarea de către 

anchetator a unui rezumat al discuţiei. 

 

89. Aplicarea interviului semi-directiv în cercetările de marketing calitative este recomandată 

atunci când: 

a) este necesară cunoaşterea unor informaţii valoroase asupra fenomenelor de marketing, 

informaţii care sunt deţinute de către decidenţi, experţi, lideri de opinie;  

b) utilizarea tehnicii interviului în profunzime nedirectiv nu a condus la rezultatele aşteptate;  

c) se efectuează un studiu de impact cu privire la o campanie promoţională recentă desfăşurată 

de către instituţia financiar – bancară; 

d) nu există resurse financiare suficiente pentru organizarea unei cercetări de marketing 

cantitative.  

 

90. În cadrul interviului în profunzime semidirijat este necesar ca: 

a) participanţii la interviu să se cunoască între ei; 

b) moderatorul să pună în discuţie rezultatele unei cercetări de marketing cantitative desfăşurate 

anterior cercetării calitative în cauză; 

c) moderatorul să utilizeze un ghid de conversaţie care să conţină temele şi sub-temele principale 

ale discuţiei;  

d) recrutarea persoanelor participante să fie realizată pe baza unui interviu de selecţie organizat 

în prealabil.  

 

91. Care sunt obiectivele unei reuniuni în grup de tip exploratoriu? 

a) explicarea comportamentului consumatorilor şi identificarea motivaţiilor care declanşează 

mecanismul acestuia; 

b) elaborarea, testarea şi validarea unor instrumente şi metode de cercetare cum ar fi 

chestionarele, testele psihologice sau scalele de cuantificare a fenomenelor calitative; 

c) identificarea şi explicarea influenţei grupului asupra fiecărui individ, fiind stimulate şi 

analizate interacţiunile dintre membrii grupului; 

d) crearea ideilor noi şi formularea ipotezelor posibile cu privire la tema cercetării de marketing.  

 

92. Analiza rezultatelor unei reuniuni de grup presupune: 

a) constituirea unei fişe a grupului, transcrierea înregistrării reuniunii şi desfăşurarea analizei de 

conţinut; 

b) constituirea cadrului de eşantionare, desfăşurarea propriu-zisă a interviurilor, analiza bivariată 

a rezultatelor obţinute; 

c) analiza fiecărei fişe, sintetizarea listelor de teme sub forma unui tabel centralizator, formularea 

concluziilor;  

d) constituirea eşantionului de respondenţi, expedierea chestionarelor şi analiza univariată a 

răspunsurilor primite.  

 

93. Cel mai mare dezavantaj al cercetării calitative este: 

a) costul relativ ridicat; 



b) subiectivitatea; 

c) perioada mare de realizare; 

d) cercetarea calitativă nu are nici un dezavantaj. 

 

94. Care dintre procedeele următoare este utilizat în aplicarea Testului Apercepţiei Tematice? 

a) completarea de caricaturi sau desene animate; 

b) desenarea unor imagini; 

c) interpretarea unor imagini; 

d) întocmirea listelor de cumpărături. 

 

95. Care dintre următoarele tehnici permite conturarea atributelor produsului sau mărcii ideale? 

a) testul Marţianului; 

b) testul listelor de cumpărături; 

c) tehnica portretului chinezesc; 

d) testul Magicianului. 

 

96. Pentru realizarea unei reuniuni de grup, în cazul consumatorilor obişnuiţi, ar fi de preferat ca 

numărul de participanţi să fie de: 

a) 5-7 persoane; 

b) 8-12 persoane; 

c) 12-15 persoane; 

d) 20-24 persoane. 

 

97. În cadrul unei discuţii în grup este de dorit: 

a) participarea la discuţie a tuturor membrilor grupului; 

b) participarea la discuţie a moderatorului şi a 1-2 persoane reprezentative; 

c) participarea la discuţie a moderatorului şi a 3-4 persoane reprezentative; 

d) nici una dintre variantele a,b,c de mai sus. 

 

98. Un interviu în profunzime semidirijat presupune: 

a) o listă precisă de termene; 

b) direcţionarea tematică a interviului de către operatorul de interviu;  

c) neîntreruperea subiecţilor de către operatorul de interviu; 

d) cercetarea unor aspecte exclusiv cantitative. 

 

99. Aplicarea tehnicii asocierilor de cuvinte presupune: 

a) prezentarea unor fraze neterminate; 

b) prezentarea tuturor cuvintelor din listă simultan; 

c) chestionarea subiecţilor privind primul cuvânt care le trece prin minte când aud un cuvânt 

dintr-o listă; 

d) ignorarea răspunsurilor nonverbale. 

 

100. Metoda completării frazelor se bazează pe: 

a) ipoteza asocierilor libere; 

b) un chestionar cu întrebări închise; 

c) asocierile sugerate de cercetător; 



d) un chestionar cu întrebări mixte. 

 

101. Utilizarea metodei completării frazelor presupune ca respondenţii să completeze fiecare 

frază din chestionar înregistrând: 

a) cuvântul care le vine în minte după fiecare început de frază; 

b) cuvântul care este agreat de către cercetător; 

c) cuvintele acceptate de ceilalţi respondenţi; 

d) cuvintele care au o semnificaţie pozitivă referitoare la tema abordată. 

 

102. Testul proiectiv ce presupune utilizarea unei serii de imagini vagi, cu o semnificaţie 

ambiguă, pornind de la care subiectul trebuie să inventeze o întâmplare, poartă denumirea de: 

a) testul χ
2
; 

b) testul Fisher; 

c) testul apercepţiei tematice; 

d) testul frustrării.  

 

103. Tehnica portretului chinezesc constă în: 

a) solicitarea formulată subiecţilor intervievaţi de a schiţa imagini ale unor portrete umane 

pornind de la analogia cu produsul/marca investigată; 

b) stimularea imaginaţiei subiecţilor, sugerând ideea transpunerii într-o altă lume; 

c) prezentarea în faţa respondenţilor a trei liste de cumpărături, aceştia trebuind să descrie 

portretul persoanelor care ar cumpăra produsele înscrise pe listele respective; 

d) prezentarea în faţa respondenţilor a unei benzi desenate, în care sunt reprezentate unul sau mai 

multe personaje care gândesc sau discută, iar celor intervievaţi li se cere să completeze portretele 

respective cu replicile personajelor. 

 

104. Analiza de conţinut este utilizată pentru verificarea datelor obţinute cu ajutorul: 

a) observării; 

b) simulării; 

c) interviului în profunzime; 

d) experimentului de marketing. 

 

105. În cazul reuniunii de grup este valabilă una dintre următoarele afirmaţii: 

a) grupul de persoane constituit pentru aplicarea metodei este reprezentativ pentru populaţia 

totală; 

b) opiniile şi atitudinile componenţilor grupului sunt evidenţiate prin plasarea acestora în poziţia 

unei altor persoane; 

c) grupul de persoane constituit nu este reprezentativ pentru populaţia totală, însă este selecţionat 

pe baza unor reguli precise; 

d) moderatorul şi judecăţile sale de valoare exercită un impact hotărâtor asupra concluziilor 

formulate. 

 

106. Din categoria tehnicilor de construcţie fac parte: 

a) testul apercepţiei tematice, tehnica portretului chinezesc, tehnica persoanei a treia; 

b) asocierea liberă de cuvinte, asocierea dirijată de cuvinte, tehnica completării frazei;  

c) interviul în profunzime, reuniunea de grup, tehnica persoanei a treia; 



d) tehnica portretului chinezesc, tehnica completării frazei, tehnica asocierii libere de cuvinte. 

 

107. În cadrul unei cercetări de marketing calitative a fost utilizată următoarea întrebare: „După 

părerea dvs. o persoană ar fi interesată de încheierea unui contract de asigurare a locuinţei la 

un nivel al primei de asigurare de XXX lei?” Ce categorie de tehnică proiectivă a fost utilizată? 

a) tehnica apercepţiei tematice; 

b) interviul semidirijat; 

c) tehnica persoanei a treia; 

d) testul completării frazei.  

 

108. Cercetările de marketing calitative pot fi realizate: 

a) numai ca fază premergătoare a studiilor cantitative; 

b) numai cu caracter de sine-stătător; 

c) atât ca fază premergătoare a studiilor cantitative, cât şi de sine stătător; 

d) numai pentru fundamentarea studiilor de fezabilitate. 

 

109. Rezultatele cercetării calitative de marketing, comparativ cu rezultatele cercetării 

cantitative: 

a) sun reprezentative la nivel naţional; 

b) sunt reprezentative la nivel local; 

c) sunt reprezentative atât la nivel naţional, cât şi la nivel local; 

d) nu sunt reprezentative.  

 

110. Unul dintre avantajele majore ale utilizării tehnicilor proiective în cercetările de marketing 

calitative este: 

a) generarea ideilor noi, pe baza stimulării imaginaţiei subiecţilor investigaţi; 

b) constituirea unor eşantioane de mari dimensiuni, reprezentative la nivel naţional; 

c) costul redus al aplicării lor şi implicit, al informaţiilor obţinute pe această cale; 

d) rolul important al anchetatorului şi al interpretărilor sale în formularea concluziilor. 

 

111. Una dintre caracteristicile esenţiale ale metodelor calitative de cercetare se referă la faptul 

că: 

a) sunt supuse investigaţiei eşantioane de dimensiuni mici, nereprezentative din punct de vedere 

statistic, dar foarte riguros selecţionate; 

b) utilizează  un bogat instrumentar statistic; 

c) cercetătorul este interesat să obţină informaţii reprezentative din punct de vedere statistic; 

d) sunt obţinute date de natură cantitativă, măsurabile cu ajutorul scalei de tip interval. 

 

112. Într-un chestionar utilizat într-o cercetare de marketing calitativă a fost inserată următoarea 

întrebare:  

„Cu imaginea cărui animal aţi asocia imaginea companiei de asigurare X? 

• Maimuţă, • Dinozaur, • Elefant, • Şacal, • Vulpe, • Leu, • Iepure” 

Ce tehnică proiectivă a fost utilizată? 

a) asocierea liberă de cuvinte; 

b) testul completării frazei; 

c) asocierea dirijată de cuvinte; 



d) testul persoanei a treia. 

 

113. Interviul în profunzime face parte din următoarea categorie de metode de cercetare 

calitativă: 

a) studii de motivaţie; 

b) interviuri asociative; 

c) tehnici de construcţie; 

d) tehnici de exprimare. 

 

114. Metoda de cercetare calitativă care presupune interpretarea de roluri de către subiecţii 

investigaţi sub supravegherea unui psiholog se numeşte: 

a) psihodiagnoza; 

b) psihodrama; 

c) testul Magicianului; 

d) psihanaliza. 

 

115. Experimentul de marketing se poate efectua: 

a) în condiţii de laborator; 

b) în condiţii reale; 

c) în condiţii de laborator şi reale; 

d) în niciuna dintre condiţiile menţionate. 

 

116. Experimentul de marketing reprezintă: 

a) o metodă de simulare a unor fenomene de marketing; 

b) o metodă de previziune a unor fenomene de marketing; 

c) o metodă de obţinere a informaţiilor în cercetarea de marketing; 

d) o metodă de analiză a informaţiilor în cercetarea de marketing. 

 

 117. Prin factor experimental, în contextul unui experiment de marketing, se înţelege:  

 a) o variabilă aleatoare, care nu este supusă tratamentului experimental; 

 b) un ansamblu de acţiuni şi proceduri prin care realizatorul experimentului intervine asupra 

variabilelor de marketing independente; 

 c) o variabilă dependentă a cărei evoluţie este urmărită în cadrul experimentului; 

 d) o variabilă explicativă a cărei mărime este modificată în mod provocat de către operatorii 

experimentului. 

  

 118. Care dintre elementele următoare nu reprezintă o componentă de bază a experimentului 

de marketing? 

 a) unităţile de observare; 

 b) tratamentele experimentale; 

 c) variabilele de marketing; 

 d) schema de proiectare. 

 

 119. Schema de proiectare a experimentului de marketing care are la bază principiul 

constituirii unităţilor experimentale în grupuri omogene este denumită: 

 a) modelul pătratului latin; 



 b) modelul de proiectare cu ajutorul blocurilor aleatoare; 

 c) modelul testului χ
2
; 

 d) modelul de proiectare complet aleatoare. 

 

 120. În cadrul unui experiment de marketing variabila independentă este: 

 a) variabila cu cele mai importante variaţii; 

 b) variabila asupra căreia se efectuează măsurătorile; 

 c) variabila al cărei efect este modificat de către cercetător; 

 d) variabila aleasă aleatoriu. 

 

 121. În cadrul unui experiment de marketing care urmăreşte testarea influenţei unei tehnici de 

promovare asupra volumului vânzărilor înregistrat la nivelul unei reţele de magazine comerciale 

cu amănuntul, unităţile martor sunt reprezentate de: 

 a) magazinele care utilizează tehnica de promovare analizată şi transmit date cu privire la 

volumele de vânzări; 

 b) magazinele care utilizează tehnica de promovare analizată dar nu înregistrează date în ceea 

ce priveşte variaţia volumelor de vânzări; 

 c) magazinele care nu utilizează tehnica de promovare respectivă, dar transmit date cu privire 

la volumele de vânzări; 

 d) magazinele reţelei concurente, care înregistrează creşteri ale vânzărilor ca urmare a 

tehnicilor de promovare utilizate. 

 

 122. Un experiment de marketing urmăreşte testarea influenţei politicii de produs aplicate de 

o firmă asupra nivelului vânzărilor acesteia. Modificarea unor caracteristici funcţionale ale 

produsului în cadrul acestui experiment reprezintă: 

 a) unitatea de observare analizată; 

 c) variabila dependentă utilizată; 

 d) tratamentul experimental aplicat; 

 e) efectul experimentului. 

 

 123. Un birou de studii de marketing organizează un experiment pentru a analiza influenţa 

publicităţii asupra volumului vânzărilor unui produs. În acest scop au fost selecţionate în mod 

aleatoriu un număr de 10 magazine prin care se comercializează produsul respectiv, în fiecare 

dintre cele 5 oraşe în care se organizează cercetarea. În primul oraş nu se face publicitate, iar în 

celelalte, publicitatea va avea intensităţi diferite pe parcursul unei luni calendaristice. În acest 

experiment, factorul experimental este reprezentat de: 

 a) volumul vânzărilor; 

 b) intensitatea publicităţii; 

 c) magazinele care comercializează produsul; 

 d) oraşul în care nu se face publicitate produsului. 

 

124. Într-un experiment se urmăreşte testarea efectului intensităţii publicităţii asupra 

vânzărilor unui produs nou lansat pe piaţă, cât şi diferenţierea acestuia pe cele două medii: urban 

şi rural. Se utilizează o schemă de tipul proiectării factoriale. În urma experimentului s-a 

determinat variaţia totală de 349, cât şi influenţele determinate de cei doi factori experimentali 

(variaţia intensităţii publicităţii în valoare de 140, variaţia datorată factorului mediu = 6 şi 



variaţia datorată interacţiunii celor doi factori = 20). Care din valorile de mai jos reprezintă 

efectul erorii experimentale? 

a) 193; 

b) 125; 

c) 183; 

d) 227. 

 

 125. Într-un experiment se urmăreşte testarea efectului intensităţii reclamei asupra 

vânzărilor de maşini de spălat automate din municipiul X. Se selectează câte 5 magazine în 4 

cartiere, unde se administrează timp de o lună factorul experimental, diferenţiat ca intensitate, pe 

fiecare cartier. În urma experimentului s-a determinat variaţia totală în sumă de 11580, cât şi 

influenţele exercitate de factorul experimental în sumă de 10820 şi variaţia datorată erorii 

experimentale în sumă de 760. Care este suma variaâiilor înregistrate în cadrul grupurilor? 

a) 11240; 

b) 3558; 

c) 760; 

d) 10211.  

 

126. Schema de proiectare a experimentelor care presupune efectul simultan a doi sau mai 

mulţi factori, ca şi interacţiunea factorilor poartă numele de: 

a) proiectarea complet aleatoare; 

b) proiectarea cu ajutorul blocurilor aleatoare; 

c) proiectarea factorială; 

d) pătratele greco-latine. 

 

127. Schema de proiectare a experimentelor ce presupune existenţa a doi sau mai mulţi 

factori experimentali, între care nu există interacţiune poartă numele de: 

a) proiectarea completă aleatoare; 

b) proiectarea factorială; 

c) pătratele latine şi greco-latine; 

d) proiectarea multifactorială cu ajutorul blocurilor aleatoare. 

 

 128. Schema de proiectare a experimentului de marketing pe baza pătratului latin presupune 

dispunerea nivelurilor factorului experimental analizat: 

 a) pe rândurile tabelului de contingenţă; 

 b) pe coloanele tabelului de contingenţă; 

 c) în interiorul fiecărei celule a tabelului de contingenţă; 

 d) pe diagonala tabelului de contingenţă. 

 

 129. Modelul conceptual al unui experiment de marketing cuprinde următoarele elemente de 

bază: 

 a) variabilele de marketing, unităţile de observare, tratamentele experimentale, efectele şi 

eroarea experimentală; 

 b) unităţile de observare, unităţile de control, unităţile experimentale, tratamentele 

experimentale şi erorile sistematice; 



 c) factorul experimental, variabilele endogene, variabilele exogene, unităţile de observare şi 

eroarea aleatoare; 

 d) variabilele aleatoare, unităţile experimentale, tratamentele experimentale, rezultatele 

experimentului şi erorile de reprezentativitate. 

 

 130. Dacă în urma reducerii experimentale a preţului unui produs cu  p lei, cererea 

reacţionează, majorându-se cu Q unităţi, efectul experimentului este dat de: 

 a) cererea iniţială - Q0; 

 b) cererea curentă - Q1; 

 c) cererea din perioada următoare - Q2; 

 d) sporul cererii în intervalul t0-t1: 01 QQQ  . 

 

 131. În cazul unui experiment unifactorial normal considerăm următoarele notaţii: 

eM  - media valorilor obţinute din observaţiile făcute asupra grupului experimental înaintea 

aplicării tratamentului experimental; 
!

eM  - media valorilor obţinute din observaţiile făcute asupra grupului experimental după 

aplicarea tratamentului; 

mM  - media valorilor obţinute din observaţiile făcute asupra grupului martor înaintea aplicării 

tratamentului experimental; 
!

mM  - media valorilor obţinute din observaţiile făcute asupra grupului martor după aplicarea 

tratamentului experimental. 

 Eroarea de selecţie se calculează cu relaţia: 

 a) ems MMe  ; 

 b) '

mms MMe  ; 

 c) ees MMe  ' ; 

 d) ems MMe  . 

 

 132. În cazul unui experiment unifactorial normal considerăm următoarele notaţii: 

eM  - media valorilor obţinute din observaţiile făcute asupra grupului experimental înaintea 

aplicării tratamentului experimental; 
!

eM  - media valorilor obţinute din observaţiile făcute asupra grupului experimental după 

aplicarea tratamentului; 

mM  - media valorilor obţinute din observaţiile făcute asupra grupului martor înaintea aplicării 

tratamentului experimental; 
!

mM  - media valorilor obţinute din observaţiile făcute asupra grupului martor după aplicarea 

tratamentului experimental. 
 Efectul brut al factorului experimental se stabileşte cu relaţia: 

 a) emb MME  ; 

 b) '

mmb MME  ; 

 c) eeb MME  ' ; 

 d) ems MMe  . 



  

 133. Varianta simplificată a experimentului unifactorial are la bază următoarea constatare: 

 a) unităţile experimentale şi de control  trebuie analizate pe parcursul a  două perioade 

distincte: una care precede operarea tratamentului experimental asupra stimulilor şi alta care 

succede acest tratament; 

 b) observaţiile se pot efectua asupra grupului experimental şi de control exclusiv în perioada 

care succede aplicării tratamentelor; 

 c) observaţiile se pot efectua asupra grupului experimental şi de control exclusiv în perioada 

anterioară efectuării tratamentelor; 

 d) observaţiile trebuie efectuate numai asupra unităţilor din grupul experimental atât înainte, 

cât şi după aplicarea tratamentelor. 

 

 134. Care dintre următoarele componente nu intră în structura efectului total în cazul 

experimentelor bifactoriale? 

a) efectul datorat exclusiv primului factor ( 1E ); 

b) efectul datorat exclusiv celui de-al doilea factor ( 2E ); 

c) efectul datorat erorii experimentale ( Ee ); 

d) efectul datorat interacţiunii celor doi factori ( iE ); 

 

 135. Considerăm un experiment în cadrul căruia cei doi factori experimentali sunt ambalajul 

unei mărfi (care se prezintă sub două forme – pe care le vom nota cu A1 şi A2) şi modalităţile de 

distribuţie (prin magazine mici – D1 şi prin supermagazine – D2). Combinaţiile posibile dintre 

aceştia sunt următoarele: 

Distribuţie 

Ambalaj 

Magazine mici 

D1 

Supermagazine 

D2 

Model A1 V11 V12 

Model A2 V21 V22 

 Cum se calculează efectul exclusiv datorat modificării ambalajului, pornind de la abordarea 

tipică experimentului unifactorial? 

 a) 11221 VVE  ; 

 b) 11121 VVE  ; 

 c) 21121 VVE   

 d) 11211 VVE  . 

  

 136. Considerăm un experiment în cadrul căruia cei doi factori experimentali sunt ambalajul 

unei mărfi (care se prezintă sub două forme – pe care le vom nota cu A1 şi A2) şi modalităţile de 

distribuţie (prin magazine mici – D1 şi prin supermagazine – D2). Combinaţiile posibile dintre 

aceştia sunt următoarele: 

Distribuţie 

Ambalaj 

Magazine mici 

D1 

Supermagazine 

D2 

Model A1 V11 V12 

Model A2 V21 V22 

 Cum se calculează efectul exclusiv datorat modificării modalităţii de distribuţie, pornind de 
la abordarea tipică experimentului unifactorial? 



 a) 11122 VVE  ; 

 b) 11211 VVE  ; 

 c) 11122 VVE  ; 

 d) 11211 VVE  . 

 

 137. În proiectarea experimentului de marketing cu ajutorul pătratului latin, variaţia totală 

calculată pentru analiza rezultatelor obţinute (VT) nu include una dintre următoarele componente: 

 a) variaţia pe rânduri (VR); 

 b) variaţia pe coloane (VC); 

 c) interacţiunea factorilor experimentali (VINT); 

 d) variaţia datorată erorii experimentale (VE).  

 

138. Pătratul latin reprezintă o metodă de proiectare a experimentului de marketing în cadrul 

căreia: 

a) combinaţiile factori – valori sunt constituie de aşa manieră, încât fiecare nivel al unui 

factor să fie asociat cu fiecare nivel al celorlalţi factori, fără a se epuiza toate combinaţiile 

posibile; 

b) combinaţiile factori – valori sunt constituie de aşa manieră, încât fiecare nivel al unui 

factor să fie asociat cu fiecare nivel al celorlalţi factori, luându-se în calcul toate combinaţiile 

posibile; 

c) combinaţiile factori – valori corespunzătoare tratamentelor statistice aplicate sunt aleatoare 

şi sunt dispuse sub forma unui tabel pătratic; 

d) numărul combinaţiilor factori – valori corespunzătoare tratamentelor statistice posibile nu 

poate fi estimat cu exactitate. 

 

139. Considerăm un experiment de marketing în cadrul căruia se urmăreşte studierea 

impactului a trei factori (forma de distribuţie, tipul de ambalaj şi vârsta clienţilor) asupra 

volumului de vânzări în condiţiile în care fiecare factor ar înregistra trei niveluri. Schema 

experimentului are la bază tabelul următor: 

 

  Forma de distribuţie 

  Magazine mici Supermagazine Directă 

Tipul 

ambalajului 

A1 Copii Maturi Bătrâni 

A2 Maturi Bătrâni Copii 

A3 Bătrâni Copii Maturi 

 

Ce schemă de proiectare a fost utilizată? 

a) proiectarea complet aleatoare; 

b) testul lui Solomon; 

c) pătratul latin; 

d) pătratul greco-latin. 

 

140. Pătratul greco-latin este o schemă de experimentare care: 

a) presupune existenţa unui singur factor experimental şi se bazează pe ipoteza unei influenţe 

constante din partea altor factori; 



b) are la bază analiza influenţei simultane a efectelor exercitate de doi factori experimentali 

asupra unei variabile dependente; 

c) ia în calcul trei factori experimentali, fiecare dintre aceştia având câte trei niveluri; 

d) este recomandată pentru cazurile în care se operează cu patru factori de influenţă, fiecare 

având câte patru niveluri. 

 

141. Faţă de experimentul unifactorial, cele bi sau multifactoriale prezintă următorul avantaj 

major: 

a) permit obţinerea informaţiilor necesare la un cost mai redus decât cel pe care l-ar 

presupune suma costurilor mai multor experimente multifactoriale; 

b) pot fi organizate de o manieră mai simplă şi cu un consum de timp mai redus; 

c) sunt aplicabile pentru o varietate de fenomene de marketing; 

d) necesită un număr mai redus de operatori de interviu. 

 

142. Experimentul desfăşurat în laborator presupune: 

a) existenţa unui laborator în cadrul căruia subiecţii incluşi în eşantion pot să formuleze 

răspunsurile la întrebările chestionarului fără a fi influenţaţi de alte persoane sau evenimente din 

afară; 

b) crearea, de către cercetător, a unui mediu artificial care să permită un control al 

variabilelor externe şi al modului de expunere al subiectului la tratamentul experimental; 

c) analiza rezultatelor unor studii de piaţă şi cercetări asemănătoare şi formularea ipotezelor 

de lucru pentru experimentul de marketing propriu-zis ce urmează să fie declanşat; 

d) simularea, la scară redusă, a unor acţiuni sau strategii de marketing în vederea estimării 

efectului posibil al acestora la nivel macroeconomic. 

 

143. Testul de piaţă poate fi utilizat în următoarele situaţii: 

a) pentru stabilirea cauzelor care au determinat reducerea volumelor de vânzări ale unei firme 

pe o anumită piaţă; 

b) în momentul lansării unui nou produs pe piaţă, în vederea testării acceptabilităţii sale; 

c) în momentul în care este vizat obiectivul penetrării unei pieţe externe, cu scopul aprecierii 

fezabilităţii strategiei utilizate; 

d) în cazul în care organizarea unui experiment de marketing cu scopul culegerii unor 

informaţii cu privire la situaţia pieţei este considerată o acţiune prea costisitoare. 

  



 

144. Analiza univariată presupune: 

 a) calculul medianelor pentru variabilele ordinale şi a mediilor pentru variabilele 

numerice; 

 b) măsurarea asocierii dintre variabile cu ajutorul coeficientului Spearman; 

 c) previzionarea unei variabile dependente de tip interval sau numerică în funcţie de 

covariaţia acesteia cu variabile independente; 

 d) explicarea relaţiei dintre o variabilă dependentă de tip nominal sau ordinal şi 

combinaţiile liniare a mai multor variabile independente. 

 

145. Un sondaj efectuat într-o expoziţie asupra unui eşantion de 1200 de persoane a 

stabilit următoarea repartizare a acestora pe sexe, în funcţie de modul de apreciere a unui produs 

nou supus testării: 

 

Aprecieri Bărbaţi Femei 

Favorabile 337 383 

Nefavorabile 243 237 

 

Pentru evaluarea semnificaţiei diferenţelor de opinie între subiecţii anchetaţi s-a folosit 

testul 2 . Deoarece 68,12 calc , iar 84,32 tab , se poate afirma că: 

a) ipoteza nulă nu se acceptă, adică aprecierile cu privire la noul produs sunt influenţate 

de sexul consumatorilor; 

b) ipoteza nulă se acceptă, adică aprecierile cu privire la noul produs nu sunt influenţate 

de sexul consumatorilor; 

c) ipoteza nulă se respinge conform căreia aprecierile nu sunt influenţate de sex; 

d) ipoteza nulă este acceptată. 

 

146. În formula de calcul a lui 2

calc , Aij reprezintă: 

a) numărul de rânduri, respectiv de coloane ale tabelului de contingenţă; 

b) frecvenţele rândului i şi ale coloanei j care rezultă din observare; 

c) frecvenţele rândului i şi ale coloanei j care se aşteaptă să rezulte conform ipotezei nule; 

d) frecvenţele rândului i şi ale coloanei j care nu se aşteaptă să rezulte conform ipotezei 

nule. 

 

147. În formula de calcul a lui 2

calc , Oij reprezintă: 

a) numărul de rânduri, respectiv de coloane ale tabelului de contingenţă; 

b) frecvenţele rândului i şi ale coloanei j care rezultă din observare; 

c) frecvenţele rândului i şi ale coloanei j care se aşteaptă să rezulte conform ipotezei nule; 

d) frecvenţele rândului i şi ale coloanei j care nu se aşteaptă să rezulte conform ipotezei 

nule 

 

148. Măsurarea asocierii dintre variabilele ordinale poate fi efectuată cu ajutorul: 

a) metodei pătratului latin; 

b) testului statistic 2 ; 

c) testului statistic Fisher; 



d) coeficientului de corelaţie a rangurilor Spearman. 

 

149. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la regresia multiplă este falsă? 

a) cu ajutorul acestei metode se explică şi previzionează variaţia unei variabile 

dependente de tip interval sau numerică în funcţie de covariaţia acesteia cu alte variabile 

independente; 

b) parametrii ecuaţiei de regresie se determină prin metoda celor mai mici pătrate; 

c) numărul variabilelor independente incluse într-un model de regresie multiplă este de 

cel puţi două; 

d) este utilizată pentru evaluarea consecinţelor unor posibile variante decizionale la care 

s-a renunţat în trecut. 

 

150. Considerăm modelul matematic cu ecuaţia: 

y = 332211 xxx    

în care: y – cererea estimată; x1 – preţul, x2 – publicitate, x3 – venitul. 

 1,  2,  3 – parametri estimaţi ce exprimă relaţia dintre y şi xi 

Modelul poate fi utilizat în cercetările de marketing în contextul aplicării următoarei 

metode de analiză: 

a) analiza canonică; 

b) metoda discriminantului liniar multiplu; 

c) analiza structurilor latente; 

d) metoda regresiei bifactoriale.  

 

151. Care dintre următoarele metode statistice multivariate este utilizată pentru studierea 

interdependenţelor în cazul în care variabilele sunt măsurate cu o scală nemetrică? 

a) analiza canonică; 

b) analiza structurilor latente; 

c) analiza grupurilor; 

d) analiza morfologică. 

 

152. Înafara utilizării sale în scopul testării asocierilor dintre două variabile, analiza de tip 
2 mai poate fi utilizată pentru: 

a) descrierea legăturilor de interdependenţă dintre mai multe variabile care caracterizează 

un anumit fenomen; 

b) analiza conjuncturii pieţei; 

c) analiza structurilor latente; 

d) segmentarea pieţei. 

 

153. Metoda statistică multivariată care permite, prin intermediul experimentelor, să se 

controleze variaţia influenţei factorilor independenţi şi să se estimeze efectele acestor variaţii 

asupra variabilei dependente poartă numele de: 

a) scalare metrică multidimensională; 

b) analiza structurilor latente; 

c) analiza multivariată a variaţiei; 

d) analiza factorială. 

 



154. Analiza structurilor latente urmăreşte: 

a) calculul procentelor şi testarea semnificaţiei statistice a acestor procentaje pentru 

variabilele studiate; 

b) măsurarea corelaţiei dintre două sau mai multe variabile numerice; 

c) clasificarea componentelor populaţiei cercetate în grupuri omogene; 

d) măsurarea opiniei populaţiei referitoare la un fenomen sau produs. 

 

155. Metoda discriminantului liniar multiplu este utilizată pentru: 

a) pregătirea datelor rezultate din cercetarea de marketing în vederea prelucrării statistice 

a acestora; 

b) măsurarea asocierii dintre variabilele nominale; 

c) explicarea relaţiei dintre o variabilă dependentă de tip nominal sau ordinal şi 

combinaţiile liniare a mai multor variabile independente; 

d) descrierea legăturilor de interdependenţă dintre mai multe variabile care caracterizează 

un anumit fenomen. 

 

156. Care dintre următoarele enunţuri nu constituie o regulă pentru redactarea adecvată a 

raportului de cercetare? 

a) utilizarea unui limbaj accesibil audienţei;  

b) folosirea instrumentelor grafice pentru a vizualiza anumite concluzii care se desprind; 

c) focalizarea asupra nevoilor informaţionale ale decidenţilor;  

d) ajustarea acelor rezultate ale cercetării care pun în evidenţă efectele negative ale unor 

decizii adaptate anterior. 

 

157. Secţiunea „Metodologie şi rezultate” din cadrul raportului de cercetare nu conţine: 

a) detalii cu privire la selectarea şi formarea eşantionului; 

b) evidenţierea principalelor limite ale cercetării; 

c) aspecte privind procedurile utilizate în culegerea informaţiilor; 

d) metode utilizate pentru tratarea şi interpretarea informaţiilor obţinute. 

 

158. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la sinteza managerială (ca parte a 

raportului de cercetare) este falsă? 

a) sinteza reprezintă cea mai importantă piesă a raportului pentru că managerii de rang 

înalt consultă doar această secţiune; 

b) sinteza nu trebuie să depăşească 3-4 pagini text şi 4-5 tabele şi grafice de sinteză; 

c) sinteza este un rezumat al raportului de cercetare; 

d) trebuie să prezinte managerului acele rezultate ale cercetării care au un impact major 

asupra deciziilor care urmează să le ia. 

 

159. Raportul de cercetare se poate întocmi: 

a) după o cercetare indirectă; 

b) după o cercetare directă; 

c) după o cercetare indirectă urmată de o cercetare directă; 

d) în toate cele trei situaţii prezentate mai sus. 

 

160. Raportul de cercetare realizat în urma unei cercetări de marketing trebuie să fie: 



a) un raport tehnic destinat compartimentelor de analiză şi planificare; 

b) un raport rezumativ destinat conducerii; 

c) un raport clar, concis, expresiv; 

d) toate cele trei variante de mai sus.  

 

161. Unul dintre următoarele elemente nu face parte în mod expres din conţinutul unui 

raport de cercetare: 

a) sinteza managerială; 

b) metodologie şi rezultate; 

c) analiza metodelor de distribuţie; 

d) lista tabelelor, graficelor şi figurilor din lucrare. 

 

162. Cercetarea de marketing  reprezintă activitatea prin care se realizează: 

a) specificarea, măsurarea, culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing; 

b) măsurarea, înregistrarea şi analiza sistematică a informaţiilor; 

c) implementarea politicilor şi strategiilor de marketing în activitatea întreprinderii; 

d) dezvoltarea teoriei şi practicii marketingului. 

 

163. Care dintre următorii indicatori nu poate fi folosit pentru caracterizarea variației? 

a) amplitudinea; 

b) media geometrică; 

c) cuartilele; 

d) procentele.  
 

 





 


