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   DOMENIUL:  ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ 
CLASA a XI-a   

 

FAZA NAŢIONALĂ 

 
I. PROBA SCRISĂ   
  
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Administrarea firmei. 

 Evaluarea oportunităților de piață. 
 
Conținuturi tematice: 

 Întreprinderea, veriga de bază a economiei:  
- trăsături caracteristice ale întreprinderii;  
- clasificarea întreprinderilor.  

 Procesul de înființare și funcționare al întreprinderii:  
- organizarea structurală a întreprinderii (tipologia structurilor organizatorice,  
proiectarea şi elaborarea structurii organizatorice, factori de influenţă privind realizarea 
structurii organizatorice); 
- funcțiunile întreprinderii.   

 Managementul resurselor umane (selecția personalului, categorii de personal, motivarea 
şi evaluarea personalului). 

 Obiectivele marketingului. 

 Funcțiile marketingului. 

 Piața și dimensiunile acesteia (definirea pieței și clasificări). 

 Cercetarea de marketing și nevoile clienților(definirea cercetărilor de marketing, tipologia 
cercetărilor de marketing, procesul cercetărilor de marketing: etapele procesului 
cercetării de marketing). 

 
II. PROBA  PRACTICĂ  
 

Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Administrarea firmei. 

 Evaluarea oportunităților de piață. 

 Înregistrarea operaţiilor economico–financiare. 
 
Teme pentru Lucrări de laborator/Aplicații practice:   

 Procesul de înființare și funcționare al întreprinderii:  
- organizarea structurală a întreprinderii: proiectarea şi elaborarea structurii 
organizatorice. 

 Managementul resurselor umane: selecţia personalului. 

 Piața și dimensiunile acesteia - determinarea indicatorilor ce caracterizează piața firmei: 
dimensiunile pieței firmei (aria, structura și capacitatea pieței, Concurența – componentă 
a pieței: analiza SWOT a firmei. 

 Înregistrarea cronologică și sistematică a operaţiilor economico-financiare în 
contabilitate: 
- înregistrări privind capitalul social (constituirea, majorarea şi diminuarea capitalului 

social); 
- înregistrări privind imobilizările (necorporale și corporale); 
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- înregistrări privind stocurile (materii prime şi materiale, materiale de natura obiectelor 
de inventar, produse, mărfuri); 

- înregistrări privind decontările cu terți (furnizori şi clienţi, bugetul statului); 
- înregistrări privind decontările prin conturile bancare și numerar; 
- înregistrări privind cheltuielile și veniturile. 

 

FAZA JUDEȚEANĂ 

 
I. PROBA SCRISĂ    
 
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Administrarea firmei. 

 Evaluarea oportunităților de piață. 

 Înregistrarea operaţiilor economico–financiare. 
 
Conținuturi tematice: 

 Întreprinderea, veriga de bază a economiei  
- trăsături caracteristice ale întreprinderii;  
- clasificarea întreprinderilor.  

 Procesul de înființare și funcționare al întreprinderii:  
- organizarea structurală a întreprinderii (tipologia structurilor organizatorice,  
proiectarea şi elaborarea structurii organizatorice, factori de influenţă privind realizarea 
structurii organizatorice); 
- funcţiunile întreprinderii;   

 Obiectivele marketingului. 

 Funcțiile marketingului. 

 Piața și dimensiunile acesteia (definirea pieței și clasificări). 

 Concurența – componentă a pieței: analiza SWOT a firmei. 

 Înregistrarea cronologică și sistematică a operaţiilor economico-financiare în 
contabilitate: 
- înregistrări privind capitalul social (constituirea, majorarea şi diminuarea capitalului 

social); 
- înregistrări privind imobilizările ( necorporale și corporale); 
- înregistrări privind stocurile (materii prime şi materiale, materiale de natura obiectelor 

de inventar, produse). 
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