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 1.MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI 

1. Importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii în economie. 

a) Definiţi micul business indicând criteriile de clasificare a întreprinderilor în sectorul 

micilor afaceri. 

b) Prezentaţi avantajele şi dezavantajele micului business. 

c) Argumentaţi importanţa dezvoltării micului business pentru prosperitatea ţării. 

2. Planul de fabricare şi realizare al producţiei. 

a) Definiţi conceptul planificării programului de producţie. 

b) Caracterizaţi etapele elaborării planului producţiei industriale şi prezentaţi calculul 

indicatorilor planului de fabricaţie. 

c) Argumentaţi importanţa planului de fabricaţie. 

3. Structura ciclului de producţie. 

a) Definiţi noţiunea ciclului de producţie. 

b) Prezentaţi structura ciclului de producţie. 

c) Analizaţi tipurile de întreruperi şi specificaţi care dintre acestea trebuie să fie 

minimizate sau excluse din ciclul de producţie. 

4. Lotul de fabricaţie şi căile de reducere a duratei ciclului de producţie. 

a) Definiţi noţiunea lotului de fabricaţie. 

b) Prezentaţi factorii ce determină mărimea lotului de fabricaţie. 

c) Explicaţi  modalitățile de reducere a duratei ciclului de producţie. 

5. Factorii ce influenţează asupra capacităţii de producţie. 

a) Definiţi noţiunea şi modul de exprimare a capacităţii de producţiei a unei entităţii. 

b) Prezentaţi factorii de impact asupra dinamicii capacităţii de producţie. 

c) Explicaţi raportul cantitativ dintre capacitatea de producţie, producţia planificată şi 

producţia posibilă. Analizaţi modul de determinare a potenţialului de producţie şi a 

capacităţii de producţie. 

6. Structura şi clasificarea investiţiilor capitale. 

a) Determinaţi noțiunea de investiţie şi identificaţi sursele de constituire a fondurilor de 

investiţii. 

b) Prezentaţi sistemul de clasificare a investiţiilor după mai multe criterii 

c) Analizaţi structura şi particularităţile investiţiilor capitale. 

7. Sistemele de organizare şi sarcinile aprovizionării tehnico-materiale ale 

întreprinderii. 

a) Definiţi noţiunile de aprovizionare, achiziţionare, alimentare şi gestionare. 

b) Prezentaţi sistemele de organizare a aprovizionării tehnico-materială în cadrul unităţii 

economice. 

c) Explicaţi importanţa activităţii de aprovizionare tehnico-materială a întreprinderii. 

8. Conţinutul planului muncii şi a remunerării muncii. 

a) Definiţi noţiunea de plan al muncii şi al remunerării muncii. 

b) Prezentaţi compartimentele planului muncii şi al remunerării muncii. 

c) Argumentaţi importanţa planului muncii şi al remunerării muncii. 

9. Productivităţii muncii la întreprindere. 

a) Definiţi noţiunea de productivitate a muncii. 

d) Analizaţi etapele determinării creşterii productivităţii muncii după factorii tehnico 

economici. 

e) Explicaţi importanţa creşterii productivităţii muncii la întreprindere. 



10. Utilizarea raţională a resurselor naturale. 

a) Identificați clasificarea sistemului  resurselor naturale. 

b) Descrieți comportamentul raţional şi iraţional de utilizare a resurselor naturale. 

c) Apreciați efectele economice a măsurilor de protecție a mediului ambiant întreprinse 

de organizații. 

 
2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

1. Managementul resurselor umane: definirea, etapele evoluției. 

a) Definiți conţinutul şi delimitarea managementului resurselor umane. 

b) Descrieți evoluţia managementului resurselor umane ca ştiinţă, după etape şi curente 

ştiinţifice. 

c) Apreciaţi rolul managementului resurselor umane în dirijarea firmei 

2. Analiza postului de munca. 

a) Definiți analiza postului de munca 

b) Determinați etapele procesului de analiza a postului de munca 

c) Explicaţi semnificaţia  analizei  postului de muncă in cadrul întreprinderii. 

3. Planificarea strategica a resurselor umane. 

a) Prezentați definirea planificării resurselor umane 

b) Argumentaţi rolul planificării resurselor umane în cadrul organizaţiei 

c) Determinați corelaţia planificării resurselor umane cu strategia organizaţională. 

4. Procesul de recrutare a personalului 

a) Definiți procesul de recrutarea personalului. 

b) Prezentaţi sursele de recrutare a personalului 

c) Apreciați oportunitatea utilizării surselor interne şi externe de recrutare. 

5. Selecția personalului 

a) Definiți procesul de selecție personalului. 

b) Nominalizaţi etapele procesului de selecţie în managementul resurselor umane. 

c) Explicați necesitatea utilizării testelor în procesul de selecție 

6. Orientarea și instruirea personalului. 

a) Prezentaţi impactul integrării personalului nou angajat. 

b) Nominalizați etapele instruirii personalului. 

c) Argumentaţi necesitatea formării climatului favorabil în cadrul firmei de către 

conducător. 

7. Evaluarea performanțelor resurselor umane. 

a) Descrieţi evaluarea performanţelor resurselor umane. 

b) Determinați metodele de evaluare. 

c) Explicați modalitatea de organizare corecta a procesului de evaluare. 

8. Managementul carierei 

a) Relataţi despre managementul carierei în cadrul organizaţiei. 

b) Descrieți dezvoltarea personalului și deosebirile acesteia de orientarea profesională. 

c) Explicați utilizarea ,,diagramei de înlocuire” în managementul carierei. 

 
3. MANAGEMENT 

1. Concepte de bază ale ştiinţei manageriale 

a) Desfăşuraţi  noţiuni  generale ce reprezintă managementul  ca  ştiinţă  şi prezentaţi definirea 

managementului în viziunea diferitor autori. 

b) Prezentaţi managementul ca proces prin prisma funcţiilor sale şi clasificaţi şi caracterizaţi 

etapele desfăşurării acestui proces. 

c) Comparați  principiile  manageriale  în  concepţia  lui  Fayol,  Taylor,  Druker  şi       analizați 



importanța acestora. 

2. Managerul – activitățile și responsabilitățile lui. 

a) Definiţi noțiunea de  manager, abilităţile și calităţile lui ca profesie. 

b) Descrieţi nivelurile şi rolurile manageriale. 

c) Comparați activitatea managerului în concepţiile lui A. Fayol şi H. Mintzberg. 

3. Stilul de conducere și puterea conducătorului. 

a) Definiți noțiunile stil de conducere și putere a conducătorului. 

b) Identificați factorii determinativi și formativi ai stilului de conducere. Specificați sursele de 

putere a  managerului. 

c) Efectuați analiza comparativă a stilurilor manageriale. Analizați puterea și influența 

managerului în cadrul organizației. 

4. Planificarea - funcția managementului. 

a) Definiţi rolul şi importanţa planificării în management. 

b) Caracterizaţi tipurile de planificare în managementul organizaţional. 

c) Apreciaţi necesitatea planificării strategice în cadrul organizaţiei. 

5. Procesul de organizare și structurile organizatorice. 

a) Identificați necesitatea și rolul funcției de organizare, delegării și diviziunii muncii. 

b) Caracterizați procesul de organizare a muncii în cadrul firmei. 

c) Apreciați diferențiat aplicabilitatea tipurilor de structuri organizatorice, relevând avantajele 

şi dezavantajele fiecărei structură-tip. 

6. Motivarea personalului în procesul de conducere. 

a) Definiţi ,,motivarea” ca una din funcţiile de bază al procesului managerial. Precizaţi tipuri 

de motivaţii în funcţie de factorii determinativi ai acesteia. 

b) Descrieţi mecanismele motivaţionale şi tipuri de motivare. 

c) Caracterizaţi teoriile motivaţionale. Distingeți teoriile bazate pe nevoi. 

7. Funcţia de control şi evaluare – proces specific al managementului. 

a) Definiți funcţia de ,,control şi  evaluare” explicați esența și necesitatea acestuia. 

b) Caracterizați tipurile, formele și obiectivele controlului. 

c) Analizați etapele procesului de control și descrieți controlul eficient. 

8. Comunicarea managerială. 

a) Definiţi  comunicarea managerială şi  prezentaţi tipurile acesteia. 

b) Caracterizaţi elementele şi etapele procesului de comunicare interpersonală eficientă. 

c) Apreciaţi impactul diverselor obstacole comunicaţionale în eficienţa managerială. 

9. Procesul de luare a deciziei – adoptarea și implementarea ei. 

a) Prezentați abordarea teoretică a procesului decizional și clasificați tipologia deciziilor 

manageriale. 

b) Caracterizaţi etapele procesului de luare a deciziei. Expuneţi metodele eficiente de 

elaborare a unei decizii optime. 

c) Descrieți și dați o apreciere comparativă a metodelor și tehnicilor decizionale. 

10. Conflictul și stresul în concepția managerială. 

a) Prezentați abordarea teoretică al conflictului organizațional și specificați cauzele apariţiei 

acestuia. 

b) Caracterizați metodele de evitare, atenuare şi preîntâmpinare a conflictului. 

c) Apreciați impactul stresului asupra activității personalului întreprinderii și descrieți 

metodele de evitare a acestuia. 

11. Cultura managerială și etica afacerilor. 

a) Identificați elementele constitutive ale culturii și ale eticii manageriale. 

b) Caracterizați tipuri de cultură în corelație cu potențialul  socio-economic de dezvoltare a firmei. 

c) Apreciați influența culturii și eticii manageriale în activitatea firmei. 



4. ECONOMIA ÎNTREPRINDERII 

1. Vânzările – concept teoretic și metode principale de fundamentare economică a lor 

a) Definiți semnificaţia conceptelor de vânzări și aprecierea importanței lor pentru 

studiul rezultatelor activităţii economice a întreprinderii; 

b) Argumentați noțiunea și funcţiile specifice ale vînzărilor en-detail şi en-gros; 

c) Expuneți şi prezentați sistemul de indicatori relevanţi pentru caracteristica 

vânzărilor și evidențierea interdependenței lor cu rezultatele activităţii economice 

a întreprinderii. 

 
2. Resursele materiale ale întreprinderii – concepte, analize şi aprecieri economice 

a) Explicați  noţiunea,  descrieți  componenţa  și  analizați   sistemul  de indicatorii 

relevanți pentru caracteristica capitalului circulant; 

b) Definiți cadrul conceptual, identificați criteriile de clasificare 

c) Explicați sistemul de indicatori relevanţi pentru caracteristica capitalului fix. 

 
3. Indicatorii de analiză economică a muncii şi eficienţa utilizării ei 

a) Definiți noțiunea și argumentaţi importanţa indicatorilor muncii în activitatea 

economică a întreprinderii. 

b) Caracterizați sistemul de indicatori relevanți privind eficienţa utilizării resurselor 

umane. 

c) Definiți conceptul, explicați formele și analizați indicatorii relevanți pentru 

caracteristica remunerării muncii 

 
4. Clasificarea costurilor și cheltuielilor întreprinderii şi formarea rezultatelor 

financiare 

a) Definiți semnificaţia exactă a conceptelor referitoare la studiul costurilor şi 

cheltuielilor și analizați modalităţile analitice de clasificare a lor; 

b) Expuneți şi descrieți sistemul de indicatori relevanţi pentru caracteristica 

costurilor întreprinderii 

c) Indicaţi   şi   caracterizaţi   sistemul   de   indicatori   cu     privire   la cheltuielile 

întreprinderii. 

 
5. Analiza economică a eficienţei întreprinderii 

a) Definiţi noţiunea şi explicaţi necesitatea eficienţei economice. 

b) Sintetizați și explicați sistemul de indicatori relevanţi pentru caracteristica 

eficienţei economice. 

c) Argumentaţi căile de sporire a eficienţei economice. 
 

 
5.MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

1. Fundamente conceptuale privind managementul calității 

a) Explicați conceptele – cheie, definiţii de baza ale “Managementului calităţii”; 

b) Identificați problemele care apar în cadrul Sistemelor Calităţii în întreprinderi; 

c) Descrieți tendinţele în elaborarea şi aplicarea îmbunătăţirilor continue în 

întreprinderile autohtone. 

2. Managementului calității 

a) Indicați și proiectați elementele sistemului calităţii în întreprinderi; 

b) Expuneți conținutul, promovați valorile şi cerinţele standardelor internaţionale 

ISO seria 9000, 9001 privind managementul calităţii. 



c) Explicați instrumentarul managementului calităţii în diagnosticarea şi soluţionarea 

problemelor; 

 
3. MANAGEMENT COMERCIAL 

1. Organizarea procesuala si structurala a firmei comerciale 

a) Interpretați organizarea procesuala a firmei comerciala – esența si definire 

b) Descrieți elementele organizarea structurala a firmei comerciale 

c) Explicați tendințele organizării eficiente a managementului in firmele 

comerciale 

2. Eficienţa managementului comercial 

a) Relatați conceptul de eficienţă economică a rezultatelor comerciale a activității 

de comerț 

b) Descrieți aportul managementului comercial în creșterea eficienţei economice 

şi sociale 

c) Analizați factorii din mediul endogen şi exogen de influenţa asupra societăţi 

comerciale 

3. Negocierea comerciala ca activitate specifica întreprinderilor de comerț 

a) Prezentați conceptul de negociere comerciala 

b) Descrieți si explicați metodele de negociere utilizate de către vânzător 

c) Analizați procesul de negociere a cumpărării 

4. Etica şi moralul în activitatea comercială 

a) Abordați conceptual categoria de etică în afaceri 

b) Descrieți esența responsabilităților  etice ale angajaților din sfera comerțului 

c) Analizați managementul comercial prin prisma principiului etic în comerț 
 

5. Satisfacția consumatorului  –obiectiv fundamental comercial 

a) Abordați importanta orientării spre dezvoltarea relației personalizate cu 

consumatorul de servicii 

b) Descrieți ce reprezintă managementul calității in firma de comerț si care sunt 

principiile de realizare ale acestuia 

c) Analizați etapele asigurării fidelizării clienților 

6. Societatea comercială concepută ca sistem managerial 

a) Enumerați struțurile organizatorice adaptive în sistemul comercial 

b) Descrieți relația dintre autoritate şi puterea în managementul organizației 

comerciale 

c) Analizați corelația dintre răspundere şi responsabilitatea angajatului unității 

comerciale 

7. Relațiile dintre vânzător şi compărător 

a) Determinați modalitățile de stabilire a relațiilor dintre vânzător si compărător 

b) Descrieți pe ce se bazează decizia de cumpărare 

c) Analizați comparativ tehnicile de vânzare şi cele de negociere aplicate în 

procesul de comercializare 

 
7.MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN AFACERI 

 

1. Procesul de gestiune a riscurilor în afaceri 

a) Identificaţi etapele procesului de administrare a riscurilor. 

b) Analizaţi principalele metode de influenţă asupra riscului. 

c) Argumentaţi necesitatea organizării procesului de gestiune a riscurilor în cadrul 

întreprinderilor. 



2. Tipologia riscurilor 

a) Identificaţi criteriile de clasificare a riscurilor. 

b) Caracterizaţi principalele categorii de riscuri specifice afacerilor. 

c) Evaluaţi consecinţele riscurilor evenimentelor externe pentru firme. 

3. Riscul financiar 

a) Definiţi conceptul de risc financiar. 

b) Caracterizaţi tipurile de riscuri financiare ale întreprinderii 

c) Evaluaţi consecinţele riscului de credit. 

4. Riscul comercial 

a) Definiţi conceptul de risc comercial. 

b) Analizaţi evenimentele care conduc la apariţia riscului comercial în cadrul unei 

întreprinderi. 

c) Evaluaţi consecinţele riscurilor comerciale şi mărimea pierderilor posibile. 

5. Riscul de faliment 

a) Definiţi conceptul de risc de faliment. 

b) Analizaţi cauzele care contribuie la apariţia riscului de faliment. 

c) Apreciaţi necesitatea permanentă a evaluării riscului de faliment. 

 
8. TEORIA BUSINESS-ULUI 

1. Micile afaceri – formă de bază a activităţii de antreprenoriat. 

a) Definiţi conceptul micilor afaceri. 

b) Caracterizaţi sfera de cuprindere a micilor afaceri. 

c) Apreciaţi importanţa micilor afaceri în economia naţională. 

2. Întreprinzătorul – promotor al micilor afaceri 

a) Definiţi conceptul de întreprinzător. 

b) Caracterizaţi funcţiile întreprinzătorului în economia contemporană. 

c) Apreciaţi trăsăturile definitorii ale întreprinzătorului de succes în viziunea  

proprie. 

3. Ideea de afaceri 

a) Identificaţi sursele de acumulare a ideilor de afaceri. 

b) Caracterizați modalitățile de evaluare a ideii de afaceri reușite 

c) Apreciați metodele de evitare a greșelilor comune la alegerea ideii de afaceri. 

4. Modalităţi de lansare în afaceri 

a) Identificaţi metodele de lansare în afaceri 

b) Caracterizaţi comparativ avantajele şi dezavantajele lansării în afaceri prin 

deschiderea întreprinderii de la zero şi procurarea afacerii 

c) Apreciaţi cea mai avantajoasă metodă de lansare în afaceri în viziunea proprie. 

5. Necesitatea elaborării planul de afaceri în micile afaceri 

a) Definiţi conceptul planului de afaceri. 

b) Caracterizaţi succint structura planului de afaceri. 

c) Apreciaţi importanţa elaborării planului de afaceri pentru iniţierea afacerilor mici. 
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