
 

 

TEST 

Clasa: a XI-a 

Modul: Administrarea firmei 

Unitatea de învățare- Organizarea structurală a întreprinderii 

Dascălu Ionica 

Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci 

 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul de lucru este de 60 minute 

 

SUBIECTUL I……………………………………………………………………….20 PUNCTE 

I.1……………………………………………………………………………………..10PUNCTE 

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare 

răspunsului corect: 

1. După forma  juridică de organizare, întreprinderile pot fi: 

   a. întreprinderi agricole; 

   b. întreprinderi mici; 

   c. societăţi comerciale; 

   d. întreprinderi de comerţ. 

2. Volumul de producţie mare este specific:  

   a. producţiei de serie mare; 

   b. producţiei individuale; 

   c. producţiei de masă; 

   d. producţiei de serie mijlocie. 

 3. Titularul unui post deţine la locul de muncă : 

    a. capacitate de decizie,  

    b. relaţii de control; 

    c.  subordonaţi; 

    d. autoritate formală . 

 4. Actul constitutiv se mai numește: 

     a. înscris unic; 

     b. statut 

     c. document legal; 

     d. document de înființare. 

 5. Regia autonomă este: 

     a. întreprindere privată 

     b. companie națională; 



 

     c. asociație familială; 

     d. societate de tip cooperativ.      

I.2……………………………………………………………………………………..10 PUNCTE 

Definiţi strategia dezvoltării, ca şi factor care influenţează structura organizatorică a unei întreprinderi. 

 

SUBIECTUL II………………………………………………………………………30 PUNCTE 

 

II.1……………………………………………………………………………………..15 PUNCTE 

Transcrieţi pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul 

acestuia litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F dacă acesta este fals: 

 

1. Nivelul 2 de calificare profesională este specific tehnicianului. 

2. Cele mai multe întreprinderi private sunt organizate ca societăţi comerciale. 

3. Strategiile de dezvoltare bazate pe inovaţie au la bază indicatorii cantitativi. 

4. Organigrama parțială redă imaginea unui compartiment al firmei. 

5. Structura de producție a unei întreprinderi se mai numește și funcțională. 

 

II.2…………………………………………………………………………………….15 PUNCTE 

 

 În coloana A sunt indicate Tipurile de societăţi comerciale, iar în coloana B Caracteristicile acestra. 

Scrieţi pe foaia de lucru, asocierea corectă dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare 

din coloana B.  

 

A. Tipuri de societăţi comerciale              B. Caracteristici 

 

1.  societatea în nume colectiv 

2.  societatea cu răspundere limitată 

3.  societatea pe acţiuni 

4.  societatea în comandită pe acţiuni 

5.  societatea în comandită simplă 

 

 

a. părţile de capital sunt părţi sociale 

b. actul constitutiv format din contract de 

societate  

c. părţile de capital sunt acţiuni 

d. minim 1 asociat, maxim 50 

e. actul constitutiv format din contract de 

societate+statut 

f. capitalul social nu este precizat 

g. asociaţii răspund nelimitat 

h.         acţionarii răspund limitat 

i.          capitalul social minim 200 lei 

j.          numărul de asociaţi este de minim 2 



 

k.         comanditaţii răspund nelimitat, 

comanditarii răspund limitat 

l.         numărul de asociaţi este de minim 5 

m.       capitalul social minim 25000 euro 

 

 

SUBIECTUL III…………………………………………………………………….40 PUNCTE 

 

III.1. Realizaţi un eseu intitulat Structura organizatorică a întreprinderii, având în vedere următoarele 

cerinţe: 

a. Definiţia structurii organizatorice, factorii care o influenţează, caracteristicile acesteia; 

b. Structura organizatorică optimă; 

c. Tipurile de structuri organizatorice; 

d. Reprezentarea grafică a structurii organizatorice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Barem de corectare 

 

SUBIECTUL I……………………………………………………………….. 20 PUNCTE 

I.1………………………………………………………………………10 PUNCTE 

Se acordă  2 puncte pentru fiecare răspuns corect la cerinţele: 

1-c; 2-a; 3-d; 4-a; 5-b  

I.2………………………………………………………………………10 PUNCTE 



 

Strategia de dezvoltare reprezintă acea strategie ce defineşte obiectivele viitoare ale firmei, 

modul de alocare a resurselor şi acţiunile întreprinse pentru atingerea lor,în condiţiile existenţei 

unei  competiţii pe piaţă şi a asigurării rentabilităţii  

SUBIECTUL II………………………………………………………………30 PUNCTE 

 

            II.1………..…………………………………………………………...15 PUNCTE 

Se acordă  3 puncte pentru fiecare răspuns corect la cerinţele: 

1-F; 2-A; 3-F;4-A;5-F. 

            II.2………..…………………………………………………………...15 PUNCTE 

1-a,b,f,g,j;2-a,d,e,i;3-c,e,h,j,m; 4-c,e,k,l,m;5-a,b,f,g. 

SUBIECTUL III……………………………………………………………..40 PUNCTE 

 

a. Definiţia structurii organizatorice, enumerarea factorilor care influenţează structura 

organizatorică, prezentarea caracteristicilor acesteia…………………10 PUNCTE 

b. Prezentarea condiţiilor care trebuie îndeplinite de o structură organizatorică pentru a fi 

optimă…………………………………………………………………10 PUNCTE 

c. Descrierea tipurilor de structuri organizatorice cu evidenţierea avantajelor şi a dezavantajelor 

specifice……………………………………………………………….10 PUNCTE 

d. Definirea organigramei şi clasificarea acesteia………………………..10 PUNCTE 

 


