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I. Alegeţi varianta corectă:    

1. Numărul mediu lunar de salariaţi reprezintă : 

    a. media geometrica între efectivul de personal la începutul lunii şi efectivul de   

        personal la sfârşitul lunii 

    b. media aritmetică între efectivul de personal aflat în delegaţie şi efectivul de personal  

        aflat în concediu de maternitate 

    c. media aritmetică întreefectivul de personal la începutul lunii şi efectivul de personal  

        la sfârşitul lunii 

    d. media geometrică  intre efectivul de personal aflat in delegaţie si efectivul de personal aflat  

        în concediu de maternitate 

2. Constituirea unor compartimente funcţionale specializate pe diferite activităţi  

apare in cazul: 

    a. structurii ierarhice 

    b. structurii funcţionale  

    c. structurii non funcţionale 

    d. structuri operaţionale 

3. Produsul rezultat in urma analizei postului, poartă denumirea de: 

     a. organigramă 

      b. fiș apostului 

      c.regulament de ordine interioară (ROI) 

      d. regulamentul de organizare și funcționare (ROF). 

4.Structura organizatorică ierarhică este caracteristică: 

      a. întreprinderilor mari; 

      b. întreprinderilor mici; 

      c. regiilor autonome; 

     d. companiilor naţionale 

5. După modul de participare la realizarea obiectivelor firmei compartimentele sunt:    

      a. de reprezentare 

      b  operaţionale şi funcţionale 

      c. de autoritate 

      d. ierarhice 

 

II.Notaţi cu (A) dacă consideraţi că este adevărat şi (F) dacă  consideraţi că este fals   

enunţurile următoare:                                                                                           10  p 

1. Aria de control a unui manager este influențată de experiențașicapacitateacelorconduși 

2. Un post de muncă nu poate fi lărgitfără a fi îmbunătățit. 



3.Organizațiaplatăpresupunelinii de comunicare mai lungi 

4. Îmbogaţirea posturilor presupune restructurarea sarcinilor individuale, astfel încât   

    oamenii să efectueze sarcini complete.                                          

5. Un comitet este creat pe o perioadă mai scurtă de timp pentru a se ocupa de diferite 

      probleme.                                                                                                                            

III. Asociaţi fiecărui tip de categorie de personal din coloana A, caracteristicile 

       corespunzătoare din coloana B     5p 

 

A B 

 

 

1. Personal tânăr 

2. Personal în vârstă 

a. mai puţin deschis către introducerea noilor  

    tehnologii 

b. mai puţin costisitor 

c. necesită investiţii în formări frecvente 

d. cu o mai bună pregătire 

e. mai puţin stabil (schimbă uşor locul de muncă) 

 

 

 

IV. Răspundeți pe scurt:                                                                                          5p 

1. Care sunt avantajele atragerii de resurse umane de la concurență. 

2. Care sunt factorii esențiali în proiectarea structurii unei organizații. 

 

 

Subiectul V 

 

Atunci cand analizeaza concurenta pe piata, o firma trebuie sa aiba in vedere mai multe variabile 

printre care şi cota de piaţă.Pe piata imobiliarelor din Romania s-au inregistrat in 2015  vânzari 

totale de 510 milioane euro. 

O firma “X” are un volum al vânzarilor de 10 milioane de euro. 

In 2016 volumul total al tranzactiilor a crescut la 525 milioane euro, iar volumul vânzarilor 

firmei “X” la 12 milioane euro. 

a) Definiti cota de piata. 

b) Scrieti formula cotei de piata si identificati componentele acesteia. 

c) Calculati cota de piata a firmei “X” in cei doi ani. 
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 I.   1 - c ; 2 – b ;  3 – b;   4 – b;   5 – b                     5 x 2 = 10 p 

 

 

II.                                                                               5 x 2 = 10 p 

1- A 

2- F 

3- F 

4- A 

5- F 

 

III.                                                              5 x  1  =   5 p 

1- b,d,e           3 p 

2- a,c              2 p 

 

IV.                                                              5  x 1 =  5p                    

1. -    persoana cunoaște activitatea 

- concurența a plătit pentru pregătirea persoanei 

- organizația concurentă este slăbită prin pierderea persoanei ce urmează a fi angajată.  

2. –    departamentele 

- sarcinile individuale  

 

 

 

 

Subiectul V  

a. Cota de piata este o mărime procentuala exprimand ponderea detinuta de o anumita firma, de 

un produs sau de o marca, in cadrul unei piete de referinta.   

 

 

b.         Cp=Vi/Vx100    sau  Cp=CAi/CAx100    (3p) 

 

 

   

Cp=cota de piata 



Vi ( CAi)=volumul vanzarilor firmei ( cifra de afaceri a firmei ) 

V(CA)= volumul total al vanzarilor  ( cifra de afaceri totala ) 

 

Pentru identificarea corecta a componentelor se acorda 1p. 

 

c. Calcularea cotei de piaţă  (3p)   

 

                              2015 

 

             Cp=10/510X100=1,96% 

 

                      2016 

 

             Cp=12/525X100=2,28% 

 

 

 

 

 

 

  

 


