
 

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Modulul Economia întreprinderii 

Clasa a IX-a 

Prof. Chirteș  Codruța 

Colegiul Economic „Transilvania” Tg. Mureș 

 

 

Numele şi prenumele elevului: 

Data susţinerii testului: 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea  a II – a se acordă 90 de 

puncte. 

• Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                         (50 puncte) 

                                                                                                                              25 puncte 

A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă: 

 

1. În funcţie de statutul juridic (formele societății comerciale), întreprinderile pot fi:                              

a. Societati în nume colectiv, societăţi în comandită simplă, societăţi în comandită pe acţiuni, 

societăţi pe acţiuni, societate cu răspundere limitată; 

b. Întreprinderi mari, mijlocii, mic, micro; 

c. Întreprinderi publice, private, cooperatist; 

d. întreprinderi   nationale, multinationale, mixte, 

2. Regiile automone fac parte din cadrul întreprinderilor ce aparţin: 

a. sectorului privat; 

b. sectorului public; 

c. sectorului de bază; 

d. sectorului mixt. 

3. Clasificarea întreprinderilor în mari, mijlocii şi mici are la bază criteriul: 

a. gradului de mărime; 

b. tipului de producţie; 

c. gradului de specializare; 

d. destinaţiei economice a produselor. 

4. Caracteristici de bază ale unei întreprinderi sunt: 

a. unitate tehnico – productivă şi organizatorică; 

b. unitate tehnică, organizatorică, economică, socială; 

c. unitate economică și de producție, celulă a societății, un centru de decizie economică; 

d. unitate tehnico – productivă, organizatorico – administrativă şi economico - socială; 
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5. Dreptul cărei întreprinderi de a se organiza şi funcţiona distinct caracterizează: 

a. unitatea economico - socială; 

b. unitatea producţiei fabricate; 

c. sistem organizatoric-administrativ; 

d. unitate tehnico – productivă. 

 

 

 

B. Notaţi cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunţuri:                                                25 puncte           

 

1. Întreprinderile publice se organizează şi funcţionează în ramurile strategice ale economiei 

naţionale. 

2. Întreprinderile industriale au ca şi obiect de activitate cumpărarea, depozitarea şi vânzarea 

mărfurilor. 

3. Întreprinzătorul este o persoană sau un grup de persoane care organizează şi conduc o întreprindere 

în scopul obţinerii de profit. 

4. În cadrul societăţii cu răpundere limitată capitalul social este format din părţi sociale. 

5. Întreprinderile din sectorul privat se mai numesc “regii autonome” sau “companii naţionale”. 

 

 

PARTEA a II-a                                                                                                                

(40 de puncte) 

 

 Alcătuiţi un eseu cu titlul “Întreprinderea”. La alcătuirea eseului luaţi în considerare următoarele: 

            a. definiţia    întreprinderii, trăsăturile întreprinderii 

b. rolul social al întreprinderii                     

            c. macromediul întreprinderii.                                                             
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Modulul Economia întreprinderii 

Clasa a IX-a 

 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 

fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10. 

 

PARTEA I                                                                                                                (50 de puncte) 

 

A. 25 puncte  

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

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

 

B. 25 puncte 

1- A, 2 - F, 3 - A , 4 - A , 5 – A 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

 

PARTEA a II-a                                                                                                                       (40 de puncte) 

 

a. Definiţia întreprinderii:                                                                                                                1 punct 

Întreprinderea reprezintă o verigă de bază a economiei, în care are loc producerea unor bunuri, executarea unor 

lucrări sau prestarea unor servicii conform cerinţelor pieţei pentru obţinerea de profit.           

 

b. Factorii care influenţează modul de organizare a producţiei:                                          6 puncte 

- stabilitatea în timp a nomenclaturii de fabricaţie, 

- volumul producţiei fabricate din fiecare tip de produs, 

- gradul de specializare a locurilor de muncă, atelier, secţiilor, 

- forma de mişcare a obiectelor muncii între locurile de muncă. 

 

c. Tipuri de producţie:                                                                                                          3 puncte 

- producţie de masă, 

- producţie de serie, 

- producţie individuală (unicată). 

 

d. Comparatia dintre diferitele tipuri de productie                                                        30 de puncte 
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Tip de productie Nomenclatura de 

fabricaţie 

Volumul de 

producţie din 

fiecare tip de 

produs 

Caracteristicile 

locurilor de muncă 

Forma de 

deplasare a 

obiectelor muncii 

1. Productia de 

masa 

Restransa , uneori 

un singur tip de 

produs 

Foarte mare Specializate 

tehnologic( 

realizeaza o singura 

operatie 

tehnologica) 

Individual, bucata 

cu bucata, 

continuu 

2. Productia de 

serie: 

-mare 

-mijlocie 

-mica 

Relativ mare, creste 

pe masura ce se 

trece de la seria 

mare la seria 

mijlocie si mica 

Mare, insa scade 

prin trecerea  de 

la seria mare spre 

seria mijlocie si 

mica  

Specializate 

tehnologic( pentru 

seria mare) si 

universale ( la seria 

mijlocie si mare) 

Individual ( la 

seria mare) si pe 

loturi ( la seria 

mijlocie si mica) 

3.Productia 

individuala 

Foarte mare Mic, in general un 

singur exemplar 

universale Individual pentru 

reperele 

componente ale 

unui produs 

 

 

 

 

 


