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Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 

- 2020 -  

 

Proba scrisă 

Profilul: Servicii  

Domeniul: Economic, administrativ, comerț  

Clasa: a XI-a  

 

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

  În timpul desfășurării probei, candidatul poate consulta Planul General de Conturi    

conform OMFP nr. 1802/2014, actualizat. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  

 

SUBIECTUL I  (20 de puncte) 

I.A. Pentru fiecare din cerințele de mai jos (1-10), scrieţi pe foaia de concurs litera 
corespunzătoare răspunsului corect:                                                                   10 puncte 
1. Ca funcție a marketingului, cercetarea pieței, a nevoilor de utilizare sau de consum 
reprezintă: 
         a.  funcție obiectiv; 
         b.  funcție premisă; 
         c.  funcție mijloc; 
         d.  funcție subiectiv. 
2. Reprezintă un obiectiv psihologic al marketingului:  

a. sporirea cotei de piață; 
b. gradul de satisfacere a clientelei; 
c. creșterea cifrei de afaceri; 
d. creșterea profitului. 

3. Un atribut al amenințării firmei este: 
a. lipsă de viziune și talent managerial;  
b. cucerirea de noi segmente ale pieței;  
c. servicii oferite clienților;  
d. posibilitatea apariției unor noi concurenți.  

4. Creșterea cifrei de afaceri și a cotei de piață sunt obiective: 
a. psihologice; 
b. teoretice; 
c. economice;  
d. promoționale.  

5. Ansamblul tranzacțiilor desfășurate într-o perioadă de timp definește: 
 a. piața potenţială; 
 b. piața efectivă; 
 c. piața produsului; 
 d. piața întreprinderii. 

6. O întreprindere cu 70 salariaţi este: 
a. întreprindere mare; 
b. întreprindere mijlocie; 
c. întreprindere mică; 
d. microîntreprindere. 

7. Complexitatea producției de bunuri și servicii și strategia dezvoltării sunt factori care 
influențează: 

      a. aria de control şi calificarea personalului; 
      b. tipurile de structuri organizatorice; 
      c. procesul de producţie; 
      d. cadrul juridic. 
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8. Înălţimea piramidei ierarhice defineşte: 

a. numărul formaţiunilor de muncă din întreprindere; 
b. numărul verigilor de producţie; 
c. numărul de niveluri ierarhice; 
d. gradul de delegare a autorităţii. 

9. Piețele dispersate sunt cunoscute ca: 
a.  piețe la termen; 
b.  piețe concentrate; 
c.  piețe cu amănuntul; 
d.  piețe de comerț cu ridicata. 

10.Unul din factorii care influenţează concepţia unei structuri organizatorice poate fi:  
a. dimensiunea întreprinderii; 
b. mass – media; 
c.    strategia de piață; 
d. motivarea personalului.  

 
I.B. Citiți cu atenție enunțurile (1,2,3,4,5) și notați pe foaia de concurs litera A, dacă 

apreciați că enunțul este adevărat sau litera F, dacă apreciați că enunțul este fals.   

                 5 puncte  

1. Piaţa reprezintă spațiul economic și geografic în care producţia de bunuri materiale şi 
servicii apare sub forma cererii de mărfuri, iar nevoile (solvabile) de consum apar sub 
forma ofertei de mărfuri. 

2. Concurenţa perfectă este un model al teoriei economice. 
3. Creşterea vânzărilor de produse substituibile reprezintă o oportunitate pentru firmă. 
4. Structura organizatorica reprezintă expresia organizării formale a întreprinderii. 
5. Calificarea personalului este un factor care influențează tipul de structură organizatorică 

 
I.C. În coloana A sunt prezentate componentele structurii organizatorice, iar în coloana 
B caracteristici ale acestora. Scrieţi, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre 
cifra din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 
                                                                                                                                    5 puncte 

A. Componentele structurii 

organizatorice 

B. Caracteristici 

 

1. postul  

2. funcția 

3. ponderea ierarhică 

4. compartimentul 

5. nivelul ierarhic 

 

 

a) totalitatea posturilor care prezintă aceleași 

caracteristici principale. 

b) numărul de persoane subordonate direct unui singur 

manager. 

c) reprezintă legăturile dintre componentele structurii 

organizatorice. 

d) ansamblul subdiviziunilor organizatorice aflate la 

aceeași distanță ierarhică față de managerul unității. 

e) ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competențelor și 

responsabilităților care îi revin unei persoane la locul de 

muncă. 

f) un grup de persoane care îndeplinesc sarcini 

omogene sau complementare și sunt subordonate 

aceluiași manager. 
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SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 

 

II.A. Scrieți, pe foaia de concurs, informația corespunzătoare fiecărei cifre (1 - 6), astfel 

încât enunțul să fie corect din punct de vedere științific. 12 puncte 

 

1. Îmbunătățirea permanentă a ...(1)...  de adaptare a întreprinderii la cerințele ...(2)... 

său de piață este o funcție mijloc a marketingului. 

2. Reprezentarea schematică a structurii organizatorice a unei întreprinderi se numește 

….(3) …       

3. Structura  ..........(4)........  este utilizată rar la nivelul conducerii de vârf, este folosită 

mai ales la nivelul compartimentelor subordonate. 

4. Relaţiile organizatorice reprezintă totalitatea …………(5)………. stabilite între 
subdiviziunile organizatorice. 

5. Maximizarea ...(6)..... este o funcție obiectiv. 
 

 

II.B. Pentru următoarele cerințe, scrieți răspunsurile pe foaia de concurs:        8 puncte 

1. Prezentați noțiunea de piață a produsului.                    

2. Prezentați noțiunea de piață a întreprinderii.                    

3. Prezentați elementele componente ale analizei SWOT.                  

    

 

II.C. Analizați următoarea organigramă și răspundeți la următoarele cerințe:  10 puncte  

 

1. Plasați următoarele elemente care lipsesc din organigramă:                                    

 Biroul marketing; 

 Consilul de Administrație; 

 Depozit; 

 Serviciul financiar;   

2. Identificaţi tipul de organigramă după sfera de cuprindere şi după modul de ordonare a 

compartimentelor și a relațiilor dintre ele.                                                                     

3. Precizați numărul nivelurilor ierarhice.                                                                        

4. Indicaţi tipul de relaţii care există între Directorul comercial şi Serviciul aprovizionare- 

desfacere.                                                                                                                       

5. Indicați tipul de relații existent între Directorul comercial și Directorul economic.       

6. Precizați ponderea ierarhică a Directorului economic.                                                
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SUBIECTUL al III-lea    (40 de puncte) 

 

S.C. Economic S.A. prezintă următoarea situație inițială în conturi: 

1012  Capital social subscris vărsat 125.000 lei 

1068 Alte rezerve     5.000 lei 

2111 Terenuri   20.000 lei 

212 Construcții   70.000 lei 

2812 Amortizarea construcțiilor   30.000 lei 

301  Materii prime     5.000 lei 

401 Furnizori   25.000 lei 

5121 Cont la bancă    90.000 lei 

 

În cursul lunii februarie au loc următoarele operații economico financiare 

1. În data de 05.01.2020 se majorează capitalul social al S.C. Economic S.A. prin 

încorporarea tuturor rezervelor; 

2. În data de 09.01.2020 agentul economic decide, prin hotărâre AGA, răscumpărarea a 

1000 acţiuni la preţul de răscumpărare 26 lei/ acțiune. Plata acţiunilor răscumpărate 

se face prin bancă. Valoarea nominală a acţiunilor este de 25 lei/ acțiune. Ulterior 

aceste acţiuni se anulează;  

3. Se achiziționează o licență în valoare de 4.000 lei, TVA 19 %, conform facturii fiscale 

Nr.87/24.01.2020 . 
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4. Se achiziționează o masă în valoare de 500 lei, TVA 19%, conform facturii fiscale 

Nr.175/25.01.2020; 

5. Se vând terenul și clădirea existente în situația inițială, cu prețul de 80.000 lei, 

conform facturii fiscale nr 57/20.01.2020; 

6. Se scot din evidență terenul și clădirea vândute, conform Proceselor verbale de 

scoatere din funcțiune nr. 1/ 20.01.2020, respectiv nr.2/20.01.2020; 

7. Se dau în consum materii prime în valoare de 2.000 lei, conform bonului de consum 

nr.16/ 21.01.2020; 

8. Conform raportului de producție din data de 25.01.2020, se înregistrează obținerea 

de produse finite la costul de producție de 5000 lei. Toate produsele finite obținute 

sunt  vândute conform facturii nr. 23456, la prețul de vânzare de 6000 lei, TVA 9%. 

Se scot din evidență produsele finite vândute. 

 

 

Se cere: 

A. Efectuați analiza contabilă a operațiilor de mai sus și întocmiți formulele contabile.

                                                                         36 de puncte 

B. Înregistrați sistematic operațiile de mai sus, în următoarele conturi: 1012, 212, 345, 

401.                                                                                                                   4 puncte

  

  

  

  

                  


