
 

Test de evaluare 

 

Profesor: Tipi Izabella 

Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul”, Oradea 

 

Calificarea: Tehnician în gastronomie 

Domeniul: Turism și alimentație 

Modul II: Marketing 

Capitolul V: Concurența- componentă a pieței 

Tip de evaluare: sumativ 

Clasa: a XI-a 

   

  

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

 Timpul efectiv de lucru este de 40 minute. 

 

Subiectul I.            30 puncte 

1.1.Pentru fiecare din cerințele de mai jos, încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 

            20 p 

 1. Monopolul este o situație în care există: 

  a. doi vânzători al unui bun economic 

  b. un singur vânzător al unui bun economic 

  c.  câțiva vânzători al unui bun economic 

  d. un număr nelimitat de vânzători al unui bun economic 

 2. Monopsonul este situația în care există: 

  a. un singur client 

  b. mai mulți clienți 

  c. foarte puțini clienți 

  d. un număr limitat de clienți 

 3.Intrarea pe piață a unor competitor noi și puternici, pentru firmă reprezintă: 

  a. oportunitate 

  b. amenințare 



 

  c . un punct tare 

  d. un punct slab 

 4. “Know how-ul” deținut de o firmă este: 

  a. o amenințare 

  b. un punct slab 

  c. un punct tare 

  d. oportunitate 

 5. Utilizarea unor utilaje învechite constituie : 

  a. un punct slab 

  b. un punct tare 

  c. o oportunitate 

  d. o amenințare  

 

1.2. Notați în dreptul enunțurilor litera A, dacă considerați că enunțul este adevărat și litera F dacă 

considerați că enunțul este fals:        10 p 

  1. Monopsonul este o situație în care există un singur cumpărător al unui bun economic. 

   2. Concurența monopolistă este situația în care esxistă mai mulți vânzători de bunuri total  

diferite. 

 3. Concurența de marcă este o concurență indirectă. 

 4. Concurența la nivel de industrie este o concurență directă. 

 5.  Concurența generică este considerată concurență directă. 

 

Subiectul II.            30 puncte 

 

2.1. Potriviți informațiile din cele două coloane.      20 p 

   

A B 

Componente SWOT Exemplificări 

1. Puncte tari 

2. Puncte slabe 

3. Oportunități 

4. Amenințări  

a. Forța de muncă calificată 

b. Schimbări dese în preferințele consumatorilor 

c. Fluctuația mare a personalului 

d. Echipamente noi și moderne 



 

e. Posibilitatea obțineri unei finanțări nerambursabile 

f. Modificarea taxelor și impozitelor 

g. Reticență față de inovare 

h. Intrarea pe piață a unor competitor noi 

i. Disponibilități bănești suficient de mari 

j. Pătrunderea pe o piață nouă 

 

 

2.2 Completați spațiile libere cu ordinea corectă al etapelor care trebuiesc urmați în cadrul procesului 

de cercetare al concureței, notând cu cifra 1 prima etapă și cu cifra 5 ultima etapă. 

Etapele procesului de cercetare al concurenței sunt următoarele:  10 p 

    Aprecierea atuurilor și a punctelor slabe ale concurenței 

    Identificarea concurenților firmei 

   Determinarea obiectivelor și strategiilor firmei concurente 

    Alegerea concurenților ce trebuie combătuți sau evitați 

   Anticiparea reacțiilor concurenței 

 

 

Subiectul III.                30 puncte 

3.1.  Prezentați formele concurenței directe.            10 p 

3.2. Enumerați 5 oportunități și 5 amenințări în cadrul unui restaurant.        20 p 

 

  



 

Calificarea: Tehnician în gastronomie 

Domeniul: Turism și alimentație 

Modul II: Marketing 

Capitolul V: Concurența- componentă a pieței 

Tipul evaluării: evaluare sumativă 

Clasa: a XI-a 

 

Test de evaluare 

Barem de corectare și notare 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Subiectul I.            30 puncte 

1.1. 1-b, 2-a, 3-b, 4-c, 5-a.         20 p 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect  sau lipsa 

răspunsului, 0 puncte. 

1.2. 1.A, 2.A, 3.F, 4.A, 5.F.        10 p 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect  sau lipsa 

răspunsului, 0 puncte. 

 

Subiectul II.            30 puncte 

2.1.        1-a, d, i,               2- c, g,  3- b, e, j,         4- f, h       20 p 

 Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect  sau lipsa 

răspunsului, 0 puncte. 

2.2. Etapele procesului de cercetare al concurenței sunt următoarele:   10 p 

  3   Aprecierea atuurilor și a punctelor slabe ale concurenței 

  1   Identificarea concurenților firmei 

  2  Determinarea obiectivelor și strategiilor firmei concurente 

  5   Alegerea concurenților ce trebuie combătuți sau evitați 

  4  Anticiparea reacțiilor concurenței 

 Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect  sau lipsa 

răspunsului, 0 puncte. 

 



 

Subiectul III.            30 puncte 

3.1.  Concurența de marcă și concurența la nivel de industrie. 

 Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect  sau lipsa 

răspunsului, 0 puncte.            10 p 

3.2. Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect  sau lipsa 

răspunsului, 0 puncte.            20 p 

  

  


