
1. Diferența dintre mesajul unei companii și sloganul ei este că: 
a. sloganul exprimă mesajul în modul cel mai sintetic 

b. sloganul este numai unul dintre suporturile mesajului  

c. sloganul nu poartă în el mesajul 
 
2. Coerența  unui mesaj se evaluează după: 
a. criteriul identității firmei 

b. criteriul targetului de comunicare 
c. criteriul obiectivului firmei 

 

3. Indiferent de scopurile persuasiunii, există șase pași ce pot fi urmați în procesul de persuadare. 
Printre aceștia : 
a. negarea 
b. comprehensiunea 

c. reținerea 

 
4. Profesioniștii în relații publice au responsabilități etice față de : 
a. agențiile guvernamentale 

b. concurență 

c. sistemul de educație 
 
5. Comunicarea este cu atât mai eficientă cu cât: 
a. opinia se construiește prin relații indirecte între indivizi 
b. trece prin circuitul relațional al unor lideri de opinie 

c. mesajul este mai credibil prin proximitate 

 
6. Evaluarea mijloacelor de comunicare se face din perspectiva: 
a. obiectivelor de comunicare și a mesajelor 

b. costurilor de utilizare 
c. publicurilor-țintă 

 
7. În planul de comunicare trebuie evitate: 
a. egalizarea importanței țintelor 

b. perenizarea interesului unei ținte 

c. fluidizarea frontierelor dintre ținte 
 
8. Dezvoltarea durabilă presupune: 
a. creștere economică pe termen lung 
b. egalitatea între generațiile prezente și cele viitoare 

c. respectul pentru resursele neregenerabile necesare pe termen lung 



9. Printre beneficiile activităților de CSR pentru companie se regăsesc: 
a. atragerea și păstrarea unor angajați satisfăcuți 

b. îmbunătățirea imaginii companiei și întărirea reputației 

c. creșterea profiturilor prin volumul mai mare de vânzări 
 

10. În cadrul structurilor guvernamentale, departamentele de relații publice se pot ocupa de: 
a. distribuirea de informații referitoare la instituțiile unde lucrează 

b. relațiile cu sindicatele 
c. monitorizarea reacțiilor presei și a stării opiniei publice 

 

11. Organizarea unui departament de relaţii publice este influenţată de: 
a. viziunea managementului 
b. extinderea geografică a organizaţiei 

c. vizibilitatea organizaţiei 

 

12. Unele persoane devin lideri de opinie pentru că: 
a. au un statut public 
b. controlează discursul public 
c. gestionează fluxul informațional 

 
13. Funcţia managerială a RP este definită prin următoarele activităţi: 
a. consilierea conducerii organizaţiei 
b. analizarea, interpretarea şi anticiparea opiniei publice 
c. consilierea liderilor şi gestionarea resurselor organizaţiei 
 
14. Specialiștii în relații publice sunt limitați, în influențarea conducerii prin propriile eforturi, 
de : 
a. lipsa de acces la conducere 

b. limitări în adunarea de informații 

c. blocaje în răspândirea informațiilor corecte 
 
15. Printre elementele autopersuadării se găsesc: 
a. invalidarea socială 
b. autoritatea 
c. reciprocitatea 


