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I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:       (2,5 puncte)
1. Întreprinderile mari au:

a. 50-249 de salariaţi; b. peste 250 de salariaţi;
c. 5 salariaţi; d. 9 salariaţi.

2.Companiile naţionale fac parte dintre întreprinderile ce aparţin:
a. sectorului privat; b. sectorului public;
c. sectorului de bază; d. sectorului mixt.

3. În funcţie de gradul de specializare, întreprinderile pot fi:
a. întreprinderi mari; b. întreprinderi sezoniere;
c. întreprinderi universale; d. întreprinderi mixte.

4. Cea mai simplă formă de etică şi cea mai veche este:
a. etica regulilor b. etica convingerii
c. etica posibilului d. responsabilităţii

5. Una dintre interdicţiile eticii la locul de muncă este legată de:
a. practicile antisociale; b. confidenţialitatea informaţiilor;
c. conflictele de interese; d. coaliţia şi corupţia.

II. Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele enunțuri:  (2,5 puncte)
a. Unitatea economico-socială se caracterizează prin omogenitatea procesului tehnologic.
b. Întreprinderile cu producţie de masă au o nomenclatură de fabricaţie restrânsă.
c.  Identificarea obiectivelor pentru fiecare scop stabilit este o etapă a identificării oportunităţilor pentru

activităţile personale, profesionale şi/sau de afaceri.
d. Etica posibilului  se reduce la respectarea legilor, la deontologia profesională şi la un anumit conformism.
e. Etica pieţei are ca interdicţie abuzul de putere.

III. În coloana A sunt enumerate o serie de societăţi comerciale, iar în coloana B – caracteristicile acestora.
Asociaţi cifrei din coloana A litera corespunzătoare din coloana B: (1,5 puncte)

A B
1.  societate în comandită

pe acţiuni
a. asociaţii răspund în limita capitalului social subscris

2.  societate
în nume colectiv

b. asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale

3.  societate
cu răspundere limitată

c. capitalul social este divizat în părţi numite acţiuni

d.  răspunderea asociaţilor comanditaţi pentru obligaţiile sociale este
nelimitată şi solidară

IV. Enumeraţi nivelurile interdependente în care se manifestă etica în afaceri.  (2,5 puncte)

1 punct 
din oficiuTest de evaluare

Capitolul I | Întreprinderea, veriga de bază a economiei
Nume și prenume elev:


	fill_1_5: 
	Check Box2: 
	0: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: 
	0: Off
	1: Off


	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: 
	0: Off
	1: Off



	1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: 
	0: Off
	1: Off


	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: 
	0: Off
	1: Off




	Text4: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text5: 
	0: 
	1: 
	2: 



