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1. Obiectul de studiu al științei managementului îl constituie: 

a. analiza proceselor și relațiilor de management din cadrul organizațiilor; 
b. cercetarea schimbărilor economice și financiare; 
c. dezvoltarea activităților de producție. 

 
2. Care dintre elementele de mai jos definesc funcția de management: 
 a. capacitatea de organizare rațională; 
 b. externalizarea funcției de conducere; 
 c. coordonarea competentă a activităților grupului. 
 
3. Care dintre principiile de mai jos nu aparțin școlii clasice: 
 a. principul excepției; 
 b. unitatea de comandă; 
 c. îmbinarea autorității oficiale cu autoritatea reală. 
 
4. Ca formă de management, conducerea neștiințifică se bazează pe: 
 a. intuiție, fler; 
 b. imaginație și experiență; 
 c. talent. 
 
5. Ca formă de management, conducerea științifică se bazează pe: 
 a. metode și tehnici științifice; 
 b. prelucrarea și analiza informațiilor; 
 c. exploatarea oportunităților. 
 
6. Care dintre expresiile de mai jos argumentează că managementul este artă: 
 a. adaptabilitate la schimbare; 
 b. respectarea condițiilor stabilite inițial; 
 c. schimbarea priorităților. 
 
7. Care dintre afirmațiile de mai jos susțin că managementul este privită ca știință: 

a. conceperea de metode, tehnici; 
b. analiza obiectivelor din anumite perspective; 
c. elaborarea unor modalități de conducere. 

 
8. Care dintre elementele de mai jos este caracteristic științei managementului: 
 a. descentralizarea; 
 b. interdependența resurselor; 
 c. plasarea în centrul investigațiilor sale a omului. 
 
9. Care dintre formele de mai jos asigură funcția de comunicare: 
 a. comunicare vorbită sau verbală; 
 b. comunicare non-verbală; 
 c. comunicare direcțională. 



10. Care dintre formele de mai jos participă la clasificarea rețelelor de comunicare: 
 a. rețele descentralizate; 
 b. rețele intercalate; 
 c. rețele centralizate. 
 
11. În cadrul oricărei organizații procesele de muncă se împart în următoarele categorii: 

a. procese de management; 
b. procese de execuție; 
c. procese organizaționale. 

 
12. Procesele de execuție din cadrul organizației se caracterizează prin faptul că: 

a. angajează acțiuni directe pentru obținerea unor rezultate; 
b. participă șa realizarea unui ansamblu de produse si servicii; 
c. evidențiază elementele care pot crea disfuncții: 

 
13. Principalele variabile care condiționează relațiile de management se referă la: 

a. dimensiunea organizației și complexitatea activității; 
b. sfera de atribuții, competente și responsabilități ale organizației; 
c. nivelul dotării tehnice. 

 
14. Care din următoarele atribuții sunt specific personalului din categoria TOP MANAGEMENT:  
 a. stabilesc strategia și politicile organizației; 
 b. stabilesc obiectivele generale ale organizației; 
 c. supraveghează intrările și ieșirile. 
 
15. Previziunea consta în ansamblul activităților prin intermediul cărora se determină: 

a. dimensionarea și funcționarea organizației;  
b. identificarea riscurilor;  
c. stabilirea posibilităților și mijloacelor de realizare a obiectivelor propuse. 

 
16. De care dintre variabile previzionale de mai jos se ține seama în activitatea de previziune: 
 a. statistici economice; 
 b. atitudini și comportamente ale consumatorilor; 
 c. complexitatea procesului de producție. 
 
17. Care dintre cerințele de mai jos contribuie la realizarea unui sistem de planificare: 
 a. să aibă susținerea conducerii superioare; 
 b. să aibă legătura cu gradul de dezvoltare economică; 
 c. să fie realistă. 
 
18. Care dintre elementele de mai jos sunt specifice planului de afaceri: 
 a. scop și obiective; 
 b. proceduri și reguli; 
 c. indicatori de performanță. 
 
19. Ca funcție a managementului, prin intermediul organizării se urmărește: 
 a. folosirea judicioasă și eficientă a resurselor alocate;  
 b. întărirea legăturilor cu factorii de decizie; 
 c. adaptarea strategiei la noile tendințe economice. 
 
20. Care dintre elementele de mai jos sunt specifice funcției de organizare: 
 a. specializarea funcțională și definirea muncii (sarcinilor); 
 b. autoritatea și ierarhiile; 
 c. trasabilitatea. 



21. Autoritatea reprezintă dreptul managerului de a da: 
a. dispoziții obligatorii subordonaților; 
b. de a stabili perioadele de concediu;  
c. controla executarea dispozițiilor. 

 
22. Responsabilitatea reprezintă obligația angajaților unei organizații de a îndeplini: 

a. sarcinile ce le revin în sfera de autoritate încredințată; 
b. activități suplimentare; 
c. volumul de muncă conform planificărilor. 

 
23. Caracteristicile definitorii ale compartimentului, ca element component al structurii organizatorice sunt: 

 a. existența relațiilor dintre membrii compartimentului; 
 b. existența relațiilor cu membrii altui compartiment; 
 c. caracterul permanent al sarcinilor pe care le are de îndeplinit respectivul grup de oameni. 

 
24. În cadrul unei organizații, după natura autorității compartimentele sunt: 
 a. compartimente ierarhice; 
 b. compartimente funcționale; 
 c. compartimente de stat major. 
 
25. Care dintre principiile următoare sunt specifice structurii organizatorice: 

a. principiul supremației obiectivelor și unității de acțiune; 
b. principiul schimbărilor controlate; 
c. principiul conducerii unice. 

 
26. Care dintre aspectele de mai jos facilitează exercitarea funcției de coordonare: 
 a. coordonarea multilaterală; 
 b. coordonarea prin delegare; 
 c. coordonarea statică. 
 
27. Ca metodă de coordonare ședința urmărește: 

a. dezbaterea publică a planurilor; 
b. sincronizarea deciziilor și acțiunilor; 
c. sincronizarea măsurilor care susțin atingerea obiectivelor. 

 
28. Scopul antrenării este să implice personalul de execuție și de conducere:  

a. la realizarea obiectivelor; 
b. la analiza macroeconomică; 
c. la modificarea strategiei. 

 
29. Motivației poate fi: 
 a. pozitivă și negativă; 
 b. direcționată și precisă; 
 c. succesivă și antrenantă. 
 
30. Care dintre aspectele de mai jos sunt specifice funcției de control: 

a. analiza modului de realizare a obiectivelor și sarcinile planificate; 
b. analiza modului de valorificare a resurselor economice; 
c. analiza gradului de specializare.  

 
31. Funcția de control-evaluare răspunde la întrebarea:  
 a. cu ce rezultate s-a finalizat activitatea depusă?;  
 b. cum au fost îndeplinite obiectivele fixate?; 
 c. cum au fost îndeplinite cifrele de plan? 



32. Care dintre elemente de mai jos sunt specific deciziei: 
 a. criterii de analiză; 
 b. criterii de decizie; 
 c. variante decizionale.  
 
33. Care dintre aspectele de mai jos pot constitui criterii de decizie: 
 a. gradul de utilizare a capacitații de producție; 
 b. gradul de implicare a resursei umane; 
 c. profitul și rentabilitatea. 
 
34. Specializarea funcțională se realizează prin: 

a. specializarea bazată pe cunoștințe;  
b. specializarea de ramură; 
c. specializare universală. 
 

35. Definirea postului se referă la:  
a. prezentarea obligaților specifice postului; 
b. descrierea activităților zilnice; 
c. descrierea și prezentarea cerințelor postului; 

 
36. Pe care dintre fazele de mai jos se structurează procesul de management:  

a. faza previzională; 
b. faza de operaționalizare; 
c. faza finală. 

 
37. Managementul post-operativ are: 

a. un caracter constatativ; 
b. rol previzional; 
c. rol coordonator. 

 
38. Care dintre elementele de mai jos pot determina factorii și caracteristicile relațiilor de management în 
cadrul firmei: 

a. determinare social-economica; 
b. determinare tehnico-materiala; 
c. determinare umana 

 
39. Care dintre subsistemele de mai jos susțin sistemul de management: 

a. subsistemul organizatoric; 
b. subsistemul informațional; 
c. subsistemul decizional; 

 
40. Care dintre elementele de mai jos reprezintă componente de baza ale sistemului informațional: 

a. neglijarea informațională; 
b. procedura informațională; 
c. mijloacele de tratare a informațiilor. 

 
41. Principiul descentralizării conducerii si creșterii autonomiei agenților economici presupune: 

a. acordarea deplinei libertății de acțiuni;  
b. mobilizarea resurselor; 
c. desfășurarea autonomă și independentă a activității. 

 
42. Care dintre elementele următoare pot contribui la sporirea eficienței managementului: 

a. ameliorarea cantitativa si calitativa a muncii de execuție 
b. amplificarea funcționalității globale a firmei; 
c. integrarea firmei în cadrul pieței si economiei naționale. 



43. În etapa managementului empiric funcția de conducere (managerială) era îndeplinita de: 
a. adunarea acționarilor; 
b. reprezentanți ai salariaților; 
c. proprietarii organizației (firmei, întreprinderii). 

 
44. Școala clasică de management include: 

a. școala managementului științific; 
b. școala managementului administrativ; 
c. școala managementului instituțional. 

 
45. Scopul managementului financiar este reprezentat de: 

a. maximizarea fluxului de cash flow; 
b. maximizarea valorii firmei; 
c. maximizarea profitului. 

 
46. Previziunea financiara se bazează pe:  

a. active financiare; 
b. bugete pe termen scurt; 
c. planuri financiare pe termen scurt și mediu. 

 
47. Importanța funcției de previziune în cadrul managementului organizației depinde de care dintre 
aspectele următoare: 

a. condiție prealabila a exercitării conducerii în organizație; 
b. consolidează legătura organizației cu mediul economic si social  
c. asigura posibilitatea elaborării unei politici economice diferențiate. 

 
48. Previziuni de durata medie vizează intervale de timp cuprinse: 

a. între 1-5 ani; 
b. între 5-10 ani; 
b. sub 5 ani. 

 
49. Care dintre metodele de mai jos nu aparțin metodelor obiective de previziune: 
 a. previziunea prin extrapolare; 

b. previziune sumativă; 
c. previziune de perspectivă. 

 
50. La care dintre întrebările de mai jos răspunde funcția de planificare: 
 a. când și în ce ordine? 
 b. cum și de ce? 

c. unde și cine? 
 
51. Perioada de planificare variază în funcție de care dintre factorii prezentați mai jos: 

a. dimensiunea firmei;  
b. complexitatea activității;  
c. plasarea resurselor. 

 
52. Principiul flexibilității în planificare presupune: 

a. modificarea priorităților; 
b. actualizarea planurilor; 
c. revederea regulată a planurilor. 

 
53. Parcurgerea defectuoasa a etapelor procesului de planificare determină: 

a. ineficiența planificării;  
b. ignorarea realității; 
c. anticiparea riscurilor. 



54. Care dintre cerințele de mai jos pot contribui la înlăturarea deficiențelor în procesul de planificare: 
a. panificarea trebuie sa pornească din vârful piramidei manageriale; 
b. să existe o angajare efectiva în planificare a tuturor managerilor; 
c. planificarea sa fie realista și să pornească de la posibilitățile reale. 

 
55. Care dintre factorii de mai jos sunt utilizați în procesul de întocmire a planurilor manageriale: 

a. umani; 
b. materiali; 
c. financiari. 

 
56. Prin elaborarea planului economic se urmărește: 

a. stabilirea direcției de dezvoltare ale firmei; 
b. corelarea cererii de mărfuri a cumpărătorilor cu oferta; 
c. orientarea activității managerilor și a executanților. 

 
57. Care dintre elementele de mai jos pot constitui factori de bază în realizarea planurilor: 

a. proceduri si reguli; 
b. analiza pieței; 
c. programe și măsuri de sprijin. 

 
58. În analiza gradului de realizare a planurilor cei mai utilizați indicatori de performanță pot fi: 

a. fluxul de numerar; 
b. raportul calitate/rebuturi; 
c. numărul plângerilor de la clienți. 

 
59. Care dintre criteriile de mai jos sunt utilizate la elaborarea planurilor: 

a. nivelul ierarhic al conducerii; 
b. complexitatea formei de organizare; 
c. domeniul de activitate. 

 
60. După nivelul ierarhic al conducerii planurile se clasifică în: 

a. planuri de proiect; 
b. planuri tactice; 
c. planuri de criză. 

 
61. Orice planificare de afaceri presupune: 

a. să poți identifica oportunitățile noi; 
b. folosirea în activitatea viitoare pentru a obține un profit; 
c. să aduni informații despre viitoarea firmă. 

 
62. Care dintre aspectele de mai jos pot reprezenta etape ale planificării: 

a. definirea obiectivelor de afaceri; 
b. descrierea juridica a firmei; 
c. descrierea stadiului de dezvoltare. 

 
63. În orice domeniu de activitate, organizarea, ca funcție a managementului, urmărește: 

a. folosirea judicioasa si eficienta a resurselor alocate;  
b. stabilirea unor raporturi și proporții juste între toate categoriile de resurse; 
c. stabilirea priorităților și a oportunităților. 

 
64. La care dintre întrebările de mai jos răspunde funcția de organizare: 

a. cine și cu ce; 
b. care și unde; 
c. în ce mod se vor realiza obiectivele. 



65. Funcția de organizare asigură echilibrul între: 
a. între cerere și ofertă; 
b. aspecte pozitive și negative; 
c. concepție și acțiune. 

 
66. Care dintre elementele de mai jos sunt distinctive ale organizării ca proces: 

a. autoritatea și ierarhiile; 
b. departamentarea; 
c. responsabilitatea. 

 
67. Structurile organizatorice diferă între ele în funcție de: 

a. forma și tipul organizației; 
b. modalitățile de grupare a activităților; 
c. elementele de baza ale structurii organizatorice. 

 
68. Funcția de coordonare consta în: 

a. ansamblul proceselor de muncă;  
b. coordonarea activității diurne; 
c. armonizarea deciziilor și acțiunilor personalului. 

     
69. Coordonarea centralizată se aplică în cadrul unităților: 

a. de mari dimensiuni; 
b. mici și mijlocii; 
c. familiale. 
 

70. Care dintre aspectele de mai jos au un rolul esențial în comunicarea din cadrul organizației: 
a. constituie modalitatea prin care se pot uni activitățile; 
b. integrează funcțiile manageriale; 
c. asigurarea funcționarea externă a organizației.  

 
 
Disciplina: BAZELE ECONOMIEI 
 
1. Economia este știintă în adevaratul sens al cuvantului, întrunind cele trei condiții de baza pentru a fi 
socotită ca atare: 

a. obiect de studiu propriu; 
b. metoda de cercetare proprie; 
c. sistem propriu de categorii și legi economice. 

 
2. Economia de schimb are trasături proprii, prin care se diferențiază de economia naturală astfel: 

a. specializarea agenților economici în producerea unor bunuri diferențiate; 
b. schimbul; 
c. autonomia producatorilor; 

 
3. Nevoile (trebuințele) economice se caracterizează prin următoarele trăsături: 

a. reprezintă și exprimă o stare de necessitate obiectivă a indivizilor și colectivităților umane; 
b. intensitatea unei nevoi nu se afla în permanența in raport invers proportional cu gradul de 
satisfacere a acesteia; 
c. au caracter complex, prezentându-se ca o mulțime de trebuințe complementare, concurente 
și substituibile. 

 
4. Ȋn conditiile actuale, pentru functionarea eficienta a economiei de piata trebuie avuta in vedere existenta 
cumulativa a urmatoarelor conditii:  

a. interventia statului;  
b. instituționalizarea totală a economiei de piata; 
c. existenta unei structuri tehnico-economice. 



5. Atributele proprietății sunt: 
a. posesia; 
b. dreptul de pozitie; 
c. dreptul de utilizare. 

 
6. Trasaturile esențiale care pun în evidența natura banilor din economiile de piață contemporane sunt: 

a. banii reprezinta un instrument obiectiv-necesar, indispensabil pentru societate; 
b. banii reprezinta un instrument social al economiei de schimb; 
c.  nu facilitează schimbul. 

 
7. Agentul economic poate fi definit ca fiind: 

a. o persoana sau un grup de persoane fizice sau  juridice; 
b. constatator; 
c. controlor. 

 
8. Circuitul economic reprezintă: 

a. totalitatea operațiilor și tranzacțiilor desfășurate de agenții economici; 
b. schimbul valutar; 
c. tranzactii bancare. 

 
9. Ȋntreprinderea îndeplinește concomitent funcții economice și funcții sociale putând fi privita ca entitate, 
cu mai multe dimensiuni: 

a. o dimensiune economica - pentru ca aici se creeaza pierderea; 
b. o dimensiune socială - pentru că desemnează o comunitate de oameni ce muncesc împreună 
și a căror interacțiune o fac funcțională; 
c. o dimensiune politică - pentru ca se bucura de autonomie, indiferent de marimea sau natura 
activitatii sale. 

 
10. Caracteristicile fundamentale ale întreprinzatorului sunt: 

a. întreprinzatorul combină toate elementele productiei, fiind responsabil de rezultatele 
obtinuțe și repartizarea veniturilor; 
b. nu exercita functia de autoritate; 
c. intreprinzatorul este nu un innovator. 

 
11. Din punct de vedere al analizei economice, clasificarea principala a bunurilor consta în: 

a. bunuri nefinanciare; 
b. bunuri libere;  
c. bunuri economice.  

 
12. Consumul poate fi clasificat după criterii diferite: 

a. după obiectul consumului; 
b. după durata lui; 
c. după modul de procurare a bunurilor și serviciilor utilizate. 

 
13. Pentru ca unui bun să i se confere utilitate economică, trebuie îndeplinite anumite condiții: 

a. consumatorul trebuie să raporteze proprietățile bunului respectiv la nevoile pe care le are la 
un moment dat; 
b. consumatorul trebuie sa fie convins că prin însușirile sale, bunul pe care și-l dorește îi poate 
satisface o anumită nevoie; 
c. consumatorul nu trebuie sa fie capabil să utilizeze bunul respectiv. 

 
14. Orice factor de producție este unitatea unor determinari, oamenii acționand: 

a. asupra cantității, utilizand un volum tot mai mare de factori de productie; 
b. asupra pozitiei lor; 
c. asupra calității acestora. 



15. Multitudinea de factori de producție poate fi clasificată în trei mari categorii:  
a. munca, 
b. natura (pamantul), 
c. capitalul. 

 
16. Rolul economic al pămantului decurge din: 

a. constituie cadrul general, spațiul de desfașurare a tuturor activităților umane; 
b. este sursă de elemente proteice; 
c. reprezintă principalul factor de producție în agricultură. 

 
17. Dupa natura sa capitalul se împarte în: 

a. capitalul real (tehnic.; 
b. capital nominal; 
c. capital împrumutat. 
 

18. Costul de productie poate fi definit ca fiind: 
a. totalitatea cheltuielilor corespunzatoare consumului de factori de productie; 
b. totalitatea veniturilor; 
c. pretul de cost reprezinta totalitatea cheltuielilor fabricantului pentru a produce bunurile 
economice pe care le vinde.  

 
19. Prin cerere se satisface partea principală a nevoii de consum, bunurile și serviciile procurându-se prin 
intermediul pieței, astfel încat, cererea este condiționată: 

a. de veniturile bănești ale agenților economici și ale populației; 
b. de cantitatea produselor; 
c. de evoluția prețurilor. 

 
20. Oferta poate fi definită ca fiind: 

a. sensibilitatea ofertei la schimbarea prețului sau a oricăreia dintre condițiile ofertei; 
b.cantitatea maxima dintr-un anumit bun sau serviciu pe care un vanzător intentioneaza să o 
vanda pe piata într-o perioada determinată de timp, la un anumit preț unitar; 
c. cantitatea minimă dintr-un anumit bun sau serviciu pe care un vânzator intenționează să o vândă pe 
piața într-o perioadă determinată de timp, la un anumit preț unitar. 

 
21. Concurența poate fi: 

a. loială;  
b. neloială;  
c. perfectă.  

 
22. Ȋn teoria economică există mai multe definiții date salariului: 

a. este un venit provenit din munca; 
b. este o remunerate pentru activitatea depusa de posesorul muncii; 
c. este plata pentru inchirierea serviciilor. 

 
23. Profitul poate fi definit ca fiind: 

a. diferența în plus dintre veniturile și cheltuielile rezultate din activitatea unui agent economic; 
b. beneficial, caștigul, avantajul, venitul realizat sub forma bănească din producerea și 
comercializarea bunurilor și serviciilor; 
c. diferența în minus dintre veniturile și cheltuielile rezultate din activitatea unui agent economic. 

 
24. Renta poate fi privită sub doua forme: 

a. sub forma materială; 
b. sub forma nematerială; 
c. sub forma banească ca rentă economică. 



25. Dintre căile de internaționalizare a externalitatilor, prin care guvernele intervin asupra piețelor libere, 
amintim: 

a. practicarea de amenzi plătite de producatorul de externalități negative; 
b. acordarea de subvenții acelor agenți economici care produc externalități pozitive; 
c. introducerea de taxe și impozite care să aduca costurile private la nivelul celor sociale. 

 
26. Care este obiectul principal de studiu al economiei întreprinderii? 

a. constituirea sistemelor productive; 
b. aprovizionarea și desfacerea produselor; 
c. motivarea personalului. 

 
27. Economia întreprinderii cuprinde: 

a. microeconomia;  
b. macroeconomia;  
c. economia funcțiilor întreprinderii. 

 
28. Având în vedere obiectul de studiu al disciplinelor științifice considerate mai jos precizați ce afirmație 
este incorectă:  

a. eficiența investițiilor este o parte a economiei întreprinderii;   
b. marketingul este o parte a economiei întreprinderii;   
c. economia întreprinderii este o parte a microeconomiei.  

 
29. Având în vedere obiectul de studiu al disciplinelor științifice considerate mai jos precizați ce afirmație 
este incorectă:  

a. economia întreprinderii constituie fundamentul pe care se dezvoltă managementul întreprinderii;  
b. economia întreprinderii constituie fundamentul pe care se dezvoltă finanțeleîntreprinderii; 
c. economia întreprinderii constituie fundamentul pe care se dezvoltă climatul întreprinderii. 

 
30. Printre factorii de producție elementari utilizați în activitatea întreprinderii nu se numără:  

a. munca productivă; 
b. creanțele; 
c. licențele. 

 
31. În categoria factorilor de producție de bază nu se includ:  

a. drepturile reale;  
b. condițiile tehnice de producție;  
c. bunurile ce se transformă sau se vând ca atare. 

 
32. Corespunzător criteriului diviziunii muncii, principalele subsisteme ale întreprinderii sunt: 

a. subsistemul decizional și subsistemul operațional; 
b. subsistemul uman, subsistemul tehnic și subsistemul financiar; 
c. subsistemul funcțional și subsistemul operațional. 

 
33. Printre factorii de producție utilizați în activitatea întreprinderii nu se numără: 

a. stabilirea obiectivelor; 
b. comunicațiile; 
c. decizia. 

 
34. Întreprinderea nu este un sistem:   

a. complex;  
b. autoreglabil;  
c. static. 

 
35. După criteriul naturii factorilor de producție, se disting următoarele subsisteme ale întreprinderii:  

a. subsistemul uman;  
b. subsistemul tehnic;  
c. susbsistemul informațional. 



36. Între elementele constitutive de bază impuse de lege unei întreprinderi pentru adobândi personalitate 
juridică nu se include: 

a. scopul activității; 
b. capacitatea de producție; 
c. patrimoniul propriu. 

 
37. Întreprinderea dobândește personalitate juridică din momentul înscrierii la: 

a. Curtea de Conturi;  
b. Ministerul Justiției;  
c. Registrul Comerțului. 

 
38. Motivul principal pentru care proprietarii înființează o întreprindere, iar salariații sunt dispuși să lucreze 
în întreprindere este:  

a. crearea unei organizații; 
b. obținerea valorii adăugate; 
c. stabilirea unor relații multiple cu alte organizații. 

 
39. Întreprinderea are: 

a. voință proprie;  
b. capacitate de folosință;  
c. capacitate de exercițiu. 

 
40. Întreprinderile capitaliste acționează conform principiului: 

a. autodeterminării;  
b. maximizării rezultatelor economice;  
c. eficienței. 

 
41. Printre elementele de individualizare ale întreprinderii nu se numără: 

a. numele întreprinderii; 
b. capitalul social; 
c. naționalitatea. 

 
42. Reprezintă o caracteristică a sucursalelor unei societăți comerciale:   

a. personalitatea juridică proprie;  
b. autonomia economică și decizională limitată;   
c. patrimoniul propriu. 

 
43. În România, sucursalele întreprinderilor nu sunt:  

a. entități lipsite de autonomie economică și decizională, în limitele stabilite de societățile 
comerciale;  
b. dotate de societățile comerciale cu anumite fonduri pentru a desfășura o activitate economică; 
c. înregistrate la Registrul Comerțului. 

 
44. Conform legislației române, filiala unei întreprinderi:  

a. este o societate comercială fără personalitate juridică;  
b. este constituită de societatea-mamă care însă nu deține majoritatea capitalului său;  
c. nu este dependentă și nu se află sub controlul societății-mamă. 

 
45. Conform legislației române, reprezentanțele întreprinderilor: 

a. sunt subunități organizatorice ale societăților comerciale care acționează atât în țara de 
origine a societății, cât și în alte țări;  
b. au personalitate juridică proprie;  
c. au capital propriu alocat de societatea comercială. 

 



46. Unitățile operative ale unei întreprinderi: 
a. au personalitate juridică; 
b. nu au autonomie gestionară; 
c. au roluri diferite prin care contribuie la realizarea obiectului de activitate al întreprinderii. 

 
47. Recrutarea și selecția personalului este un atribut al: 

a. directorului comercial; 
b. managerului și compartimentului de personal; 
c. adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație. 

 
48. Printre fluxurile importante din intreprindere se numara : 

a. fluxul de bunuri si servicii din spre piata de desfacere spre cea de aprovizionare ; 
b. fluxul de atragere a capitalului de pe piata de desfacere ; 
c. fluxul banilor dinspre piata de desfacere spre cea de aprovizionare. 

 
49. Clauza de neconcurență din contractul de muncă presupune că: 

a. salariatul poate folosi informațiile de serviciu în scop personal; 
b. salariatul poate colabora cu firme concurente; 
c. salariatului îi este interzis, în anumite condiții chiar după încetarea contractului cu firma, să 
se angajeze la o firmă concurentă. 

 
50. Într-o economie de piață, cele mai multe întreprinderi apar ca urmare a inițiativei:   

a. statului;  
b. unei persoane juridice;   
c. unei persoane fizice. 

 
51. Între motivațiile creării unei întreprinderi de către o persoană particulară nu se include: 

a. nevoia de succes și recunoaștere;  
b. dorința de a întări concurența într-un anumit domeniu de activitate;  
c. dorința de a obține venituri mai mari. 

 
52. Printre cele mai importante motive ale creatorilor de întreprinderi se numără: 

a. nevoia de succes și recunoaștere;  
b. afirmarea creativității;  
c. dorința de a obține venituri mai mari. 

 
53. Intreprinderile care infiinteaza alte intreprinderi urmaresc obiective precum: 

a. restrangerea ariei de activitate; 
b. dispersarea riscului; 
c. independenta economica. 

 
54. Autofinanțarea întreprinderii se realizează prin: 

a. suplimentarea capitalului social de către asociați; 
b. emisiunea de obligațiuni; 
c. reducerea nivelului costurilor financiare. 
 

55. Opțiunile strategice ale unei întreprinderi de succes trebuie elaborate sub forma unui: 
a. plan de conturi; 
b. plan de afaceri; 
c. bilanț contabil. 

 
56. Numele întreprinderii nu trebuie: 

a. să respecte anumite restricții legale;  
b. să ajute întreprinderea să dobândească un renume;  
c. să fie vulgar. 



57. Sunt societăți comerciale de capitaluri, societățile: 
a. pe acțiuni; 
b. în nume colectiv; 
c. în comandită pe acțiuni. 

 
58. Întreprinderile de distribuție sunt întreprinderi din sectorul: 

a. secundar; 
b. primar; 
c. terțiar. 

 
59. Cele mai dinamice și mai inovatoare întreprinderi sunt: 

a. întreprinderile de stat; 
b. întreprinderile private; 
c. întreprinderile cooperatiste. 

 
60. Clasificarea întreprinderilor în raport cu dimensiunea acestora utilizează drept criteriu major: 

a. cifra de afaceri; 
b. cota de piață; 
c. obiectul de activitate. 

 
61. În general, întreprinderile publice: 

a. sunt inovative; 
b. se adaptează ușor cerințelor pieței; 
c. au o birocrație neadecvată economiei de piață. 

 
62. Administrarea și gestionarea resurselor umane ale întreprinderii sunt specifice funcției: 

a. de marketing; 
b. de personal; 
c. de producție. 

 
63. Activitățile fundamentale incluse în funcția de cercetare-dezvoltare a întreprinderii sunt: 

a. studii și invenții; 
b. prognoză; 
c. investiții. 

 
64. Conform legislației române, microîntreprinderile au: 

a. până la 3 salariați; 
b. până la 9 salariați;  
c. între 10 și 20 de salariați. 

 
65. Conform legislației române, întreprinderile mici au: 

a. până la 7 salariați; 
b. între 10 și 49 de salariați;  
c. între 50 și 60 de salariați. 

 
66. Conform legislației române, nu sunt întreprinderi mici și mijlocii societățile comerciale ce au ca acționar 
asociat persoane juridice care: 

a. au peste 150 de angajați;  
b. dețin peste 25 % din capitalul social;  
c. au peste 250 deangajați. 

 
67. Sectorul în care întreprinderile mici și mijlocii românești își aduc cea mai mare contribuție la cifra de 
afaceri este: 

a. sectorul comercial; 
b. sectorul industrial; 
c. sectorul serviciilor. 



68. Dezvoltarea sectorului de IMM este favorizata de: 
a. restrictiile de intrare a competitorilor straini pe piata; 
b. interventia statului in economie; 
c. limitarea expatrierii profiturilor. 

 
69. Efectele pozitive generate de sectorul IMM intr-o economie se concretizeaza in: 

a. generarea unui mare numar de locuri de munca; 
b. reducerea preturilor bunurilor de consum ca urmare a cresterii productivitatii ; 
c. reducerea numarului competitorilor pe piete. 

 
70. Creșterea prețului unui produs pe piață are drept consecință: 

a. reducerea ofertei; 
b. creșterea ofertei; 
c. creșterea cererii. 

 
 
Disciplina: TEHNICI HOTELIERE ȘI DE RESTAURANT 
 
1. Principalele tipuri de foarfece utilizate în restaurante sunt: 

a. foarfece pentru tranșat pui 
b. foarfece pentru tăiat ciorchinii de struguri 
c. nu se utilizează foarfece 

 
2. În funcție de destinație, coșulețele se clasifică în: 

a. coșulețe pentru servirea produselor de panificație 
b. coșulețe pentru fructe 
c. coșulețe pentru transportarea, prezentarea și servirea vinurilor îmbuteliate 

 
3. Pe masă, suporturile pentru pahare se așează: 

a. în stânga clientului 
b. în fața clientului 
c. în dreapta clientului 

 
4. Tăvile se transportă pe mâna stângă, astfel: 

a. pe vârful degetelor 
b. prinse între degetul mare (deasupra, pe margine) și celelalte (răsfirate, așezate sub tavă) 
c. pe antebraț și palmă (cu degetele depărtate) 

 
5. Este de obligația fiecărui chelner să: 

a. cunoască preparatele / băuturile din liste 
b. să aibă o ținută vestimentară impecabilă 
c. să se intereseze zilnic de potențialele sarcini suplimentare 

 
6. Șervetele se vor poziționează astfel: 

a. pe farfurie 
b. în stânga acesteia 
c. în fața farfuriei 

7. Suporturile pentru frapiere se poziționează astfel: 
a. pe mese 
b. lângă mese 
c. pe console 

 
8. Platourile pentru preparate din pește au următoarea caracteristică: 

a. formă oval alungită 
b. formă rotundă 
c. formă dreptunghiulară 



9. Capacitatea standard a unei supiere este de: 
a. 1 litru 
b. 2 litri 
c. 3 litri 

 
10. Lușurile sunt confecționate din următorul material: 

a. metal inoxidabil 
b. ceramică 
c. lenn 

 
11. Muștarierele au în componență un număr de: 

a. 2 piese 
b. 4 piese 
c. 3 piese 

 
12. Cupele utilizate pentru șampanie au următoarele capacități: 

a. 200-250 ml 
b. 150-200 ml 
c. 300-350 ml 

 
13. Ce capacitate are cana pentru servit bere neîmbuteliată, cunoscută și sub numele de „țap”: 

a. 300 ml 
b. 200 ml 
c. 400 ml 

 
14. Frapierele au următoarea destinație: 

a. transportul și păstrarea la rece a preparatelor reci 
b. transportul la gheață a băuturilor 
c. păstrarea la gheață a băuturilor 

 
15. Așa numitul „clește al chelnerului” este: 

a. cleștele improvizat dintr-o lingură și o furculiță 
b. clește special, destinat pentru consumarea melcilor 
c. cleștele destinat manevrării homarilor 

 
16. În conformitate cu standardele europene paturile double ce intră în dotările camerelor au următoarele 
dimensiuni: 

a. lățime 100 cm; lungime = 200 cm 
b. lățime 150 cm; lungime = 200 cm 
c. lățime 200 cm; lungime = 200 cm 

 
17. Tipul de cameră cunoscut sub denumirea de „suită” reprezintă: 

a. camere alăturate - au o ușă comună între ele și uși separate de acces de pe coridor 
b. cameră în care se regăsește o mică chicinetă 
c. apartament cu două camere 

 
18. În industria hotelieră, sectorul conciergerie păstrează atribuțiile de asigurare a securității și de gestionare 
a cheilor camerelor, dar își extinde aria de competență cu: 

a. rezolvarea solicitărilor clientului 
b. efectuarea de servicii suplimentare 
c. asistarea clientului prin oferirea de sfaturi, recomandări 

 
19. Activitățile principale ale personalului ce deservește sectorul de etaj sunt: 

a. efectuarea în mod eficient a serviciilor specifice 
b. crearea unui mediu plăcut și atractiv pentru clienți/vizitatori și personal 
c. întreținerea lenjeriei hotelului, asigurând un mediu sănătos și sigur 



20. Consolele se amplasează: 
a. lângă stâlpii de susținere 
b. lânga pereții salonului 
c. în bucătărie 

 
21. Farfuriile cunoscute sub denumirea de „jour” sunt utilizate pentru: 

a. servirea și consumarea preparatelor lichide calde 
b. servirea produselor de panificație  
c. ca suport pentru cești 

 
22. Lingurițele de tip mocca sunt utilizate pentru: 

a. servirea prăjiturilor 
b. servirea produselor acido-dietetice 
c. servirea zahărului utilizat la cafea 

 
23. Pentru tăierea și servirea brânzeturilor se utilizează: 

a. furculiță de mici dimensiuni cu 2 dinți 
b. cuțit prevăzut în vârf cu 2 dinți 
c. cuțit cu lama îngustă 

 
24. Vânzarea produsului hotelier se poate realiza astfel: 

a. prin sugestii 
b. prin alternative 
c. prin substituire 

 
25. În cazul comenzilor de rezervare negarantate, dar și atunci când nu se comunică ora sosirii, camera de 
hotel este reținută până la ora: 

a. 1800 
b. 1200 
c. 2000 

 
26. În cazul în care un client refuză să plătească serviciile hoteliere sau este insolvabil hotelierul: 

a. nu are nici un drept asupra clientului asumându-și pierderea 
b. are drept de gaj asupra bunurilor cu valoare comercială ale clientului 
c. are doar varianta acționării clientului în instanță 

 
27. În cazul servirii cu ajutorul cleștelui sau a lușului prezentarea preparatului se realizează: 

a. pe partea dreaptă a clientului 
b. nu are relevanță 
c. pe partea stângă a clientului 

 
28. Modalitatea de servire cunoscută sub denumirea de „servirea la farfurie” implică: 

a. montarea preparatelor în bucătărie 
b. montarea preparatelor în fața clientului 
c. clientul se autoservește de pe platourile aflate pe masă 

 
29. Sistemul de autoservire include următoarele categorii: 

a. autoservirea liniară 
b. autoservirea parțială  
c. autoservirea simplă 

 
30. Intrarea și ieșirea personalului din salonul de servire a clienților se realizează: 

a. prin partea stângă a ușii batante 
b. nu are importanță 
c. prin partea dreaptă a ușii batante 



31. În conformitate cu standardele europene paturile single ce intră în dotările camerelor au următoarele 
dimensiuni: 

a. lățime 100 cm; lungime = 200 cm 
b. lățime 150 cm; lungime = 200 cm 
c. lățime 200 cm; lungime = 200 cm 

 
32. Departamentul recepție (Front Office) are atribuții în promovarea și vânzarea serviciilor hoteliere 
(cazarea și serviciile suplimentare) și include următoarele sectoare de activitate: 

a. rezervări 
b. recepție, conciergerie 
c. casierie, comunicații 

 
33. Într-un hotel, managerul îndeplinește următoarele roluri: 

a. decizional 
b. interpersonal 
c. informațional 

 
34. Coordonarea activității hoteliere depinde de natura realațiilor dintre atribuții și activități, distingându-
se următoarele forme de interacțiune: 

a. simplă 
b. secvențială 
c. reciprocă 

 
35. Pentru a conduce echipa, managerul de hotel beneficiază de o funcție denumită briefing, aceasta 
referindu-se la: 

a. analiză, clasificare, notare, estimare și judecare 
b. se pune echipa în temă printr-o ședință la care participă toți cei implicați în activitate 
c. se are în vedere realizarea unui echilibru între necesitățile grupului, ale individului și cele 
ale sarcinii 

 
36. Parametrii de conținut ai vorbirii de care trebuie să țină cont angajații unui hotel sunt: 

a. utilizarea formulelor de politețe adecvate 
b. folosirea numelui/funcției interlocutorului; exprimarea corectă, concisă și precisă 
c. timbrul; înălțimea vocii; volumul 

 
37. În cadrul unui hotel, negocierea camerelor de către recepționeri are următorul regim: 

a. se acceptă în perioadele cu un grad de ocupare redus 
b. se acceptă la anumite categorii de clienți 
c. se acceptă oricând, rămânând la latitudinea angajatului 

 
38. Tambalele sunt folosite pentru: 

a. consumarea ouălor fierte moi, în coajă; 
b. transportul, prezentarea și servirea crenvurștilor; 
c. montarea, prezentarea și consumarea preparatelor culinare cu sos; 

 
39. Căpăcelele se folosesc la:  

a. transportarea, servirea și consumarea preparatelor din ouă (ochiuri) 
b. transportarea, prezentarea și servirea supelor 
c. transportarea, servirea și consumarea preparatelor din cașcaval (la capac, pane) 

 
40. Un shaker este compus din: 

a. pocal 
b. capac cu sită 
c. căpăcel 



41. Consolele sunt reprezentate de: 
a. cărucioare pentru transport 
b. mese de serviciu 
c. cărucioare pentru tranșat 

 
42. Denumirea de ancăr face referire la: 

a. fețele de masă 
b. șervete 
c. obiect individual din material textile utilizat de către chelner 

 
43. La definirea misiunii unei firme hoteliere trebuie avute în vedere următoarele aspecte primordiale:  

a. identificarea grupurilor de consumatori (clienți) 
b. identificarea nevoilor și dorințelor clienților 
c. stabilirea procedurilor și a metodelor care vor fi aplicate pentru a asigura satisfacerea nevoilor 
clienților 

 
44. Strategia de descreștere se poate aplica prin “captivitate”, procedeu ce reprezintă: 

a. reducerea parțială a volumului de activitate 
b. lichidarea activității 
c. firma renunță la dreptul de decizie într-o serie de domenii, în favoarea altei firme 

 
45. Motelul este definit în conformitate cu legislația din România ca fiind: 

a. unitatea hotelieră situată în afara localităților (de regulă), în imediata apropiere a 
arterelor intens circulate, satisfăcând atât nevoile de cazare, cât și cele de restaurație 
b. structură de primire cu dotări simple, adaptată cerințelor caracteristice tineretului, care 
asigură servicii de cazare, masă și agreement 
c. structură de capacitate relativ redusă, funcționând în clădiri independente, cu arhitectură 
specifică, situate în stațiuni sau zone de interes touristic 

 
46. Hostelul poate fi definit ca: 

a. ansamblu de clădiri (de regulă vile sau bungalouri) amplasate într-un perimetru bine 
delimitat 
b. unitatea hotelieră situată în afara localităților (de regulă), în imediata apropiere a arterelor 
intens circulate, satisfăcând atât nevoile de cazare, cât și cele de restaurație 
c. unitate cu o capacitate de max. 5 camere- apartamente, amenajată, de regulă, în clădiri 
cu altă destinație inițială 

 
47. Picurile sunt folosite pentru: 

a. servit ceaiul 
b. servit frișcă lichidă  
c. servit lapte dulce fiert 

 
48. Termenul de ,,concierge” provine din limba franceză și definea: 

a.persoana de încredere a ,,casei”, care asigura securitatea reședinței, încuia ușile și stingea 
lumânările 
b. persoana cere se ocupa de promovarea și rezervarea camerelor, promovarea și vânzarea 
serviciilor aferente 
c.persoana care se ocupa de pregătirea preparatelor culinare și servirea acestora 

 
49. Activitățile principale ale personalului din sectorul de etaj se referă la: 

a.primirea turiștilor 
b. efectuarea în mod eficient a serviciilor specifice, crearea unui mediu plăcut și atractiv 
pentru clienți/vizitatori și personal 
c.întreținerea lenjeriei hotelului 



50. Voucher-ul reprezintă: 
a. un document de rezervare și plată emis de agenția de turism care face dovada achitării 
de către client a serviciilor hoteliere contractate 
b. un document emis de agenția de turism, în baza căruia se încasează contravaloarea serviciilor 
care vor fi prestate clientului 
c. un document prin care agenția de turism înmânează clientului cecul de călătorie prin care 
acesta efectuează plata direct hotelului 

 
51. Loveratorul reprezintă: 

a.căruciorul pentru prezentarea gustărilor reci, deserturilor și a salatelor 
b. încălzitorul de farfurii/căni 
c.căruciorul pentru tranșat 

 
52. Gheridonul reprezintă: 

a. căruciorul pentru flambat 
b. căruciorul pentru tranșat/porționat preparate 
c. căruciorul pentru păstrarea și servirea băuturilor aperitiv 
 

53. Lușurile au următoarea întrebuințare:  
a. servesc la trecerea preparatelor lichide din boluri, etc, în farfurii adânci sau căni 
b. sunt folosite la transportarea supelor 
c. se folosesc la transportarea, servirea și consumarea preparatelor din ouă (ochiuri) sau 
cașcaval (la capac, pane) 

 
54. Naproanele se folosesc la: 

a. acoperirea fețelor de masă pătate în timpul servirii mesei 
b. se așează de la început peste fața de masă în zona unde vor fi serviți copiii 
c. pentru acoperirea produselor de panificație 

 
55. În Marea Britanie, hotelurile sunt clasificate astfel: 

a. de la 1 la 4 stele și categoria de lux 
b. de la 1 la 5 coroane 
c. de la 1 la 5 stele sau de la 1 la 5 diamante 

 
56. Moltonul are următoarele roluri:  

a. amortizează zgomotele (produse de așezarea pe masă a veselei, tacâmurilor, paharelor 
etc. 
b. îndepărtarea resturilor (mâncare sau băutură) rămase pe buze 
c. împiedică alunecarea fețelor de masă și evită uzura acestora 

 
57. Procesul de management din industria hotelieră poate fi realizat prin următoarele funcții de bază:  

a. previziunea 
b. organizarea 
c. coordonarea, antrenarea, evaluarea și controlul 

 
58. Cocotierele se folosesc la: 

a. consumarea ouălor fierte moi, în coajă 
b. servirea și consumarea preparatelor din ouă (ochiuri) sau cașcaval (la capac, pane) 
c. transportul, prezentarea și servirea crenvurștilor 

 
59. Satul de vacanță reprezintă:  

a. structură destinată să asigure cazare turiștilor în corturi sau rulote 
b. un ansamblu de clădiri (de regulă vile sau bungalouri) amplasate într-un perimetru 
bine delimitat 
c. structură de capacitate relativ redusă, funcționând în clădiri independente, cu arhitectură 
specific 



60. Ravierele se folosesc la  
a. montarea, prezentarea și consumarea preparatelor culinare cu sos 
b. prezentarea și servirea separată a sosurilor 
c. servirea și consumarea compoturilor 

 
61. La transportul, prezentarea, prepararea și servirea diferitelor preparate sau băuturi se utilizează: 

a. voiture; 
b. console; 
c. loveratorul. 

 
62. Baza teoriei lui Maslow constă în ideea că: 

a. omul mediu are o inerentă aversiune față de muncă și încearcă să o evite cât poate; 
b. întotdeauna, oamenii își doresc mai mult și ceea ce își doresc depinde de ceea ce au 
deja; 
c. întotdeauna, oamenii se mulțumesc cu ceea ce au și nu doresc mai mult. 

 
63. Departamentul general include:  

a. departamentul Financiar-contabil; 
b. departamentul de Cazare; 
c. departamentul Comercial, Resurse umane. 

 
64. În cadrul unui hotel funcția de cercetare-dezvoltare se referă la următoarele: 

a. asigurarea racordării hotelului la cerințele și exigențele mediului extern de afaceri, precum 
și la posibilitățile de valorificare a oportunităților existente 
b. activitățile prin care se asigură proiecția viitorului hotelului (strategii și politici 
globale; conceperea. 
c. punerea în act a managementului (promovarea progresului tehnic și economic. 

 
65. Strategia de creștere constă în extinderea semnificativă a volumului de activitate și se poate realiza prin: 

a. concentrare 
b. captivitate 
c. integrare pe verticală, diversificare 

 
66. Italia deține una din cele mai vechi legislații hoteliere și prevede clasificarea după cum urmează: 

a. de la 1 la 4 stele  
b. categoria de lux 
c. de la 1 la 5 stele sau de la 1 la 5 diamante 

 
67. Pentru exercitarea funcției de conducere, managerul are la dispoziție următoarele atribute: 

a. puterea 
b. influența 
c. autoritatea 

 
68. Principalele motive care-i determină pe clienți să se adreseze unui anumit hotel sunt:  

a. specificul și amplasarea hotelului 
b. categoria de clasificare 
c. imaginea de marcă 

 
69. Tehnicile de vânzare trebuie să fie racordate la specificul clienților, la preferințele și așteptările acestora 
și pot fi: 

a. vânzare prin sugestii 
b. vânzare prin substituire 
c. vânzare prin alternative 

 



70. Chelnerul este cel care răspunde de întreaga activitate de servire în salon, iar atribuțiile principale ale 
acestuia sunt următoarele: 

a.  pregătește sala pentru servirea clienților, efectuând curățenia spațiului, meselor și a 
scaunelor, precum și aranjarea acestora la locul lor 
b. execută mise-en-place-ul, conform graficului de lucru 
c.  studiază cu atenție caracteristicile preparatelor/băuturilor existente în lista din ziua 
respectivă, alcătuind variante de meniuri în scopul recomandării acestora pentru clienții mai 
puțin inițiați 

 
 
Disciplina: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI 
AGROTURISM 
 
1. Organizațiile sunt: 

a. Colectivități de prieteni 
b. Colectivități de oameni cu un scop comun 
c. Colectivități bazate pe interacțiunile între indivizi care urmăresc același obiectiv  

 
2. Managementul resurselor umane este: 

a. funcțiunea care include toate deciziile manageriale și toate practicile care influențează 
resursa umană dintr-o organizație 
b. ansamblul activităților de ordin operațional și de ordin energetic care permit 
asigurarea organizației cu resursele umane necesare 
c. ansamblul deciziilor adoptate pentru buna funcționare a unei organizații 

 
3. Care dintre următoarele afirmații se referă la managementul resurselor umane nu la teoria 
tradițională a personalului: 

a. oamenii sunt priviți ca individualități, personalități cu nevoi, care au comportamente 
și viziuni specifice 
b. salarizarea se face în funcție de munca depusă 
c. stimularea inițiativei salariaților este susținută și promovată prin recompense 

 
4. În evoluția funcției de personal sunt cunoscute următoarele etape: 

a. etapa primară, etapa secundară, etapa terțiară 
b. etapa psiho-socială, etapa contractelor, etapa antreprenorială 
c. etapa primară, etapa psiho-socială, etapa de integrare managerială 

 
5. Etapa primară are următoarele caracteristici: 

a. individul nu era apreciat după capacitatea fizică 
b. individul poate fi motivat doar prin stimulente materiale 
c. între manageri și salariați exista o relație patriarhală 

 
6. Etapa psiho-socială se bazează pe următoarele principii: 

a. principiul activității de lucru în echipă 
b. principiul asigurării factorilor minimi de lucru 
c. principiul managerial participativ 

 
7. Etapa contractelor:  

a. este caracterizată prin negocierea cu sindicatele a relațiilor de muncă 
b. a contribuit la distrugerea activităților specifice 
c. este etapa în care se folosesc metode moderne de recrutare și selecție a personalului 

 
8. Bazele primei teorii referitoare la satisfacția salariaților a fost puse de: 

a. Ouchi  
b. Mayo 
c. McGregor 



9. Conform Teoriei X: 
a. omul obișnuit este predispus spre delăsare evitând pe cât posibil munca 
b. oamenilor le place să își asume responsabilități 
c. omul este egoist indiferent de necesitățile organizației din care face parte 

 
10. Conform Teoriei Y: 

a. omul mediu nu își dorește asumarea de responsabilități 
b. omului îi place asumarea de responsabilități 
c. oamenii au nevoie de stimuli și autoperfecționare 

 
11. Centrarea managerilor pe resursa umană are: 

a. rezultate mai bune decât centrarea pe producție 
b. rezultate mai slabe decât centrarea pe producție 
c. nu pot fi comparate rezultatele 

 
12. Conform Teoriei Z, managementul resurselor umane ar trebui să recurgă la următoarele elemente: 

a. angajarea pe termen lung 
b. adoptarea deciziilor majore prin consens 
c. asumarea responsabilităților individuale 

 
13. Conform Piramidei lui Maslow, satisfacerea nevoilor umane trebui făcută în ordinea: 

a. nevoi fiziologice, nevoi de siguranță și de securitate, nevoi sociale, nevoie de stimă, 
nevoia de împlinire 
b. nevoia de hrană și adăpost, nevoia de apartenență, nevoia de recunoaștere, nevoia de 
afecțiune, nevoia de cunoaștere 
c. nevoi fiziologice, nevoia de apartenență, nevoi sociale, nevoia de împlinire, nevoi de 
siguranță și de Securitate 

 
14. Modelul bifactorial a lui Herzberg poate fi axplicat prin: 

a. factori de igienă și factori de trai 
b. factori de igienă și factori motivatori 
c. factori care pot fi surse de menulțumire și factori motivatori 

 
15. Printre factorii de igienă se numără: 

a. supravegherea  
b. salariul 
c. politica nutrițională 

 
16. Printre factorii motivatori se numără: 

a. realizarea 
b. responsabilitatea 
c. munca în sine 

 
17. Pentru rezolvarea problemelor individuale și globale ale angajaților managementul resurselor 
umane ia în considerare: 

a. dezvoltarea individuală anticipând nevoile viitoare 
b. asigurarea cu personal în funcție de competențele necesare 
c. resursa umană poate gândi anticipativ, fiind prizoniera trecutului 

 
18. Funcția de managementul resurselor umane îndeplinește următoarele categorii de roluri: 

a. roluri informaționale, roluri decizionale, roluri tehnice 
b. roluri de reprezentare, roluri informaționale, roluri decizionale 
c. roluri de reprezentare, Roluri tehnice, Roluri informaționale 

 



19. Rolurile de reprezentare se referă la: 
a. menținerea și dezvoltarea relațiilor cu vecinii 
b. semnarea documentelor legate de activitatea de achiziții 
c. coordonarea conducătorului a activității angajaților din departamentul pe care îl 
conduce 

 
20. Rolurile informaționale sunt: 

a. rol de monitor 
b. rol de diseminator 
c. rol de purtător de cuvânt 

 
21. Rolurile decizionale sunt cele mai importante în activitatea managerială pentru că: 

a. mijlocesc trecerea de la gândire la acțiune 
b. mijlocesc trecerea de la angajare la șomaj 
c. mijlocesc trecerea de la o poziție inferioară la una superioară 

 
22. Rolurile decizionale pot fi: 

a. rol de întreprinzător 
b. rol de mânuitor de disfuncționalități 
c. rol de negociator 

 
23. Decizia este: 

a. instrumentul de bază al activității de conducere 
b. element care ignoră atributele manageriale 
c. element birocratic în activitatea de conducere 

 
24. Restricțiile impuse din afara și din interiorul organizației definesc: 

a. libertățile 
b. constrângerile 
c. consultările 

 
25. Deciziile sunt: 

a. acte finale ale procesului de gândire al conducătorului 
b. etape ale procesului tehnologic 
c. acte finale ale managerului 

 
26. Procesul de management al resurselor umane presupune: 

a. deciziile luate  
b. organizarea activităților pentru îndeplinirea obiectivelor 
c. mijloace suplimentare pentru atingerea obiectivelor 

 
27. Managementul resurselor umane este: 

a. un proces necesar cu reguli fixe 
b. un proces dinamic, flexibil și continuu 
c. un proces continuu și dinamic 

 
28. Deciziile trebuie să aibă un conținut etic și un anumit standard moral pentru că: 

a. aparțin managerilor 
b. afectează viețile oamenilor 
c. aparțin salariaților 

 
29. Deciziile se clasifică după: 

a. gradul de cunoaștere al mediului ambient de către decident 
b. numărul participanților la activitatea tehnică 
c. după frecvența cu care se adoptă recenziile 



30. Promovarea personalului este o decizie: 
a. după orizontul de timp, natura obiectivelor și implicațiile lor 
b. după frecvența cu care se adoptă deciziile 
c. după gradul de cunoaștere al mediului ambient de către decident 

 
31. Deciziile strategice, tactice și curente sunt clasificateastfel după: 

a. numărul participanților la elaborarea deciziilor  
b. după orizontul de timp, natura obiectivelor și implicațiile lor 
c. după frecvența cu care se adoptă deciziile 

 
32. Deciziile strategice se referă la: 

a. perioade de 5 ani 
b. perioadă de 1 an 
c. câteva luni 

 
33. Deciziile aleatorii sunt:  

a. adoptate la intervale mari de timp 
b. dificil de anticipat 
c. nu au precedent 

 
34. Evaluarea performanțelor resurselor umane este: 

a. un proces care constă în determinarea gradului în care salariații își îndeplinesc 
sarcinile 
b. un proces complex și sistematic 
c. un proces important pentru manager și salariat 

 
35. Pentru managerul instituției, evaluarea performanțelor favorizează luarea unei decizii optime cu 
privire la: 

a. repartizarea angajaților pe posturi 
b. salarizare 
c. promovare  

 
36. Pentru salariați, evaluarea performanțelor înseamnă: 

a. posibilitatea să stabilească în ce mod pot să își dezvolte cariera profesională 
b. modul în care au lucrat 
c. posibilitatea de planificare pe termen lung a veniturilor 

 
37. Printre obiectivele evaluării performanțelor profesionale pot fi: 

a. creșterea performanțelor angajaților 
b. creșterea motivației angajaților 
c. identificarea nevoilor de concediere 

 
38. Fundamentarea deciziilor de recompensare înseamnă: 

a. recompensele vor fi primite pentru rezultatele muncii 
b. recompensele vor fi primite pentru vechime 
c. recompensele vor fi primite pentru disciplină 

 
39. Evaluarea performanțelor ajută la îmbunătățirea relațiilor dintre manager și subordonați pentru că: 

a. salariatul află ce se așteaptă de la el 
b. managerul cunoaște competențele subordonaților 
c. managerul nu intervine în sprijinul salariaților 

 
40. Evaluarea performanțelor fundamentează decizii administrative cum ar fi: 

a. angajări 
b. transferări 
c. promovări 



41. Metodele de evaluare a performanțelor pot fi grupate în: 
a. teste de inteligență 
b. metode comparative cu etaloane standard 
c. metode descriptive 

 
42. Metoda scalelor de evaluare se bazează pe principiul: 

a. corespondenței scalelor de evaluare 
b. evaluarea separată a fiecărui angajat după o serie de caracteristici cărora li se atașează 
o scală cu mai multe trepte 
c. respectării proporționalității în procesul de realizare a scalelor 

 
43. Metoda de comparare folosește următoarele moduri de comparații: 

a. compararea directă 
b. compararea pe perechi 
c. compararea indirectă 

 
44. Compararea directă este o metodă în care: 

a. fiecare salariat este comparat cu toți ceilalți salariați în funcție de mai multe criterii 
b. fiecare salariat este comparat cu toți ceilalți salariați în funcție de un criteriu 
c. fiecare salariat este comparat pentru un criteriu cu cel de dinaintea lui și cel de după el 

 
45. Compararea pe perechi constă în: 

a. compararea fiecărui salariat cu toți ceilalți salariați în parte 
b. compararea fiecărui salariat cu cei din poziții identice 
c. compararea fiecărui salariat cu ceilalți salariații pentru un singur criteriu 

 
46. Metoda incidentelor critice se bazează pe: 

a. culegerea și analiza de către manager a tuturor incidentelor critice 
b. culegerea și analiza de către salariați a tuturor incidentelor critice 
c. culegerea și analiza de către terți a tuturor incidentelor critice 

 
47. Incidentele critice semnifică: 

a. aspectele pozitive și negative ale acțiunilor subordonaților 
b. orice acțiune umană, oarecum ieșită din comun, nepredictibilă 
c. orice acțiune umană, oarecum ieșită din comun, predictibilă 

 
48. Pentru a fi considerat incident critic: 

a. activitatea umană trebuie să fie distinctă, unică și să constituie un caz aparte 
b. situație să fie relevantă și înregistrată cu claritate 
c. situația descrisă să permită studierea cauzelor și efectelor 

 
49. Metoda incidentelor critice poate avea efecte: 

a. pozitive asupra angajaților 
b. negative asupra angajaților 
c. pe plan psihologic asupra angajaților 

 
50. Metoda incidentelor critice vizează: 

a. aspecte cantitative ale performanței 
b. aspecte calitative ale performanței 
c. aspecte cantitative și calitative ale performanței 

 
51. Managementul prin obiective este o metodă care a fost concepută pentru: 

a. stimularea participării și perfecționării salariaților 
b. stabilirea cotelor de salarizare 
c. stabilirea nivelelor de performanță 



52. Obiectivele trebuie să fie: 
a. corect formulate, cuantificabile, accesibile, realiste, cu termene concrete 
b. simple, măsurabile, accesibile, realiste, cu termene concrete 
c. măsurabile, inaccesibile, nerealiste și cu termene concrete 

 
53. Managementul prin obiective presupune parcurgerea următoarelor etape: 

a. stabilirea obictivelor și a standardelor de performanță 
b. realizarea efectivă a obiectivelor stabilite 
c. evaluarea performanțelor 

 
54. Stabilirea obiectivelor se face de către: 

a. managerul instituției 
b. șeful ierarhic 
c. în comun acord între angajați și șeful ierarhic 

 
55. Pentru realizarea efectivă a obiectivelor stabilite: 

a. angajatul își alege procedurile prin care își atinge obiectivele 
b. angajatului i se impun procedurile prin care își atinge obiectivele 
c. se ajunge la consens între angajat și șeful ierarhic 

 
56. Evaluarea performanțelor la managementul prin obiective se face: 

a. în timpul perioadei de evaluare 
b. la sfârșitul perioadei de evaluare 
c. prin compararea rezultatelor cu standardele stabilite 

 
57. Interviul de evaluare permite luarea unor decizii administrative în ceea ce privește: 

a. recompensa 
b. promovarea  
c. sancționarea 

 
58. Una dintre etapele selecției resurselor umane este întocmirea unui curriculum vitae, care: 

a. trebuie să fie structurat și cu informații cât mai detaliate 
b. trebuie prezentat într-o formă greu de urmărit 
c. trebuie să fie cronologic sau funcțional 

 
59. Salariatul are dreptul: 

a. să facă absențe motivate 
b. să facă repaus zilnic și săptămânal 
c. la egalitate de șanse și tratament 

 
60. Salariatul are obligația: 

a. să fie fidel față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu 
b. să respecte disciplina muncii 
c. să fie salarizat după munca depusă 

 
61. Angajatorul are dreptul: 

a. să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalității lor 
b. să constate abaterile disciplinare și să aplice sancțiuni conform legii, contractului de 
muncă și regulamentului intern 
c. angajatorul nu are drepturi, ci doar obligații 

 
62. Angajatorul are obligația: 

a. să informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc 
desfășurarea relațiilor de muncă 
b. să acorde salariatului toate drepturile legale și contractuale 
c. să elibereze la cerere o parte din documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului 



63. Decizia în managementul resurselor umane este instrumentul de bază: 
a. al sindicatului  
b. al compartimentului de resurse umane 
c. al activității de conducere 

 
64. Domeniile managementului resurselor umane sunt: 

a. managementul carierei profesionale 
b. formarea și dezvoltarea resurselor umane 
c. retribuirea personalului 

 
65. Activitatea aducătoare de venit desfășurată într-o unitate economico-socială și care constituie sursă 
de existență se numește: 

a. meserie 
b. ocupație 
c. profesie 

 
66. Obiectivul sistemului unitar de clasificari și nomenclatoare este: 

a. alinierea la standardele europene, asigurând transparența informației în domeniul resurselor 
și utilizării forței de muncă 
b. alinierea la standardele europene, asigurând continuitatea informației în domeniul resurselor 
și salarizării 
c. alinierea la standardele internaționale, asigurând transparența informației în 
domeniul resurselor și utilizării forței de muncă 

 
67. Suma energiilor interne și externe care inițiază și dirijează comportamentul spre un scop care va 
determina satisfacerea unei necesități reprezintă: 

a. motivația 
b. creația 
c. inovația 

 
68. Regulamentul de organizare și funcționare trebuie să: 

a) Să descrie structura unei organizații 
b) Să conțină reglementări cuantificabile, cu elemente de evaluare concretă 
c) Să fie foarte elaborat și complex. 

 
69. Într-o unitate, manualul organizării este considerat a fi: 

a) Manualul de proceduri privind evaluarea performanțelor; 
b) Regulamentul de organizare și funcționare 
c) Regulamentul intern 

 
70. Regulile privind securitatea în muncă, privind disciplina muncii în unitate, modalitățile de aplicare 
a dispozițiilor legale sunt prevăzute în: 

a) Contractul individual de muncă 
b) Regulamentul de organizare și funcționare 
c) Regulamentul intern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplina: IGIENĂ ALIMENTARĂ 
 
1. La nivelul organismului, mercurul poate ajunge din: 

a. Alimente; 
b. Aer; 
c. Apa de băut. 

 
2. Impuritățile proteice sunt solubile în soluții: 

a. Acide; 
b. Alcaline; 
c. Complexe. 

 
3. Curățenia sanitară este etapa de igienizare ce presupune: 

a. Spălarea cu detergenți; 
b. Aplicarea de sustanțe decontaminante; 
c. Sterilizarea ustensilelor. 

 
4. După absobția , mercurul se poate acumula în: 

a. Ficat; 
b. Rinichi; 
c. Pancreas.  

 
5. Decontaminarea, ca etapă de igienizare, poate substitui curățenia sanitară: 

a. La orice acțiune de igienizare; 
b. O dată pe lună; 
c. Niciodată. 

 
6. În unitățile cu profil alimentar, ca și compuși chimici pentru decontaminare se utilizează: 

a. Substanțele clorigene; 
b. Acidul azotic; 
c. Substanțele care eliberează oxigen; 

 
7. Data durabilității minimale reprezintă: 

a. Data la care a fost ambalat un produs alimentar ; 
b. Data până la care un produs își păstrează caracteristicile specifice în condiții de 
depozitare corespunzătoare; 
c. Data până la care un produs trebuie expediat în rețeaua comercială. 

 
8. În unitățile cu profil alimentar apa nepotabilă poate fi utilizată: 

a. Permanent la prepararea mâncărurilor gătite; 
b. Pentru stingerea incendiilor; 
c. Pentru producerea aburului. 

 
9. Conform legislației românești nivelul maxim admis de Escherichia coli în apa potabilă este de: 

a. 0 colonii/100 ml; 
b. 100 colonii /100 ml; 
c. 10 colonii/100 ml. 

 
10. Impuritățile lipidice sunt solubile în soluții: 

a. Acide; 
b. Alcaline; 
c. Neutre. 

 
11. Substanțele clorigene nu se asociază cu substanțele acide deoarece: 

a. Își pierd puterea decontaminantă; 
b. Oxidează. 
c. Precipită. 



12. Gheața carbonică se utilizează pentru: 
a. Distrugerea microorganismelor; 
b. Păstrarea produselor alimentare la temperaturi scăzute; 
c. Dislocarea impurităților de pe suprafețe. 

 
13.Impuritățile de natură glucidică au o solubilitate bună în: 

a. Apă; 
b. Substanțe acide; 
c. Substanțe alcaline. 

 
14.Boala Itai-Itai poate apare ca urmare a contaminării unor alimente cu valori crescute de: 

a. Cadmiu; 
b. Mercur; 
c. Helminți. 

 
15. Decongelarea alimentelor se efectuează: 

a. În timpul gătirii; 
b. În apă adusă la punctul de fierbere; 
c. În frigider. 

 
16. Scombrotoxina este:  

a. Substanță utilizată în distrugerea microorganismelor; 
b. O toxină ce se dezvoltă în peștele conservat necorespunzător; 
c. O substanță utilizată la dezinsecție; 

 
17. Produsele alimentare salubre sunt acele produse alimentare care: 

a. Prezintă caracteristici fizice și chimice care nu dăunează sănătății consumatorului uman; 
b. Sunt păstrate în încăperi curate; 
c. Prezintă caracteristici senzoriale și microbiologice, care nu dăunează sănătății 
consumatorului uman. 

 
18. Toxiinfecțiile alimentare apar: 

a. În urma contactului simplu al omului cu alimentul contaminat; 
b. După consumul alimentului contaminat; 
c. Ca urmare a depozitării alimentelor contaminate lângă alimente salubre; 

 
19. Alimentele bogate în glucide sunt colonizate peponderent de către: 

a. Drojdii; 
b. Bacterii de putrefacție; 
c. Bacterii lactice. 

 
20. Coloniile de microorganisme se dezvoltă:  

a. Doar pe alimentele proaspete; 
b. Pe majoritatea suprafețelor solide; 
c. Doar pe suprafețele deteriorate. 

 
21. Impuritățile organice provin din: 

a. resturi de produse alimentare; 
b. apa utilizată la fabricație; 
c. ambalaje. 

 
22. Cele mai toxice substanțe pentru produsele alimentare sunt: 

a. metalele grele; 
b. antibioticele; 
c. detergenții. 



23. Impuritățile minerale provin din: 
a. substanțe minerale din produse; 
b. substanțe minerale din apa folosită la fabricație; 
c. băuturile carbogazoase. 

 
24. Toxiinfecțiile alimentare apar în urma consumului de alimente care:  

a. sunt contaminate cu bacterii sau toxine elaborate de acestea; 
b. au fost depozitate necorespunzător; 
c. au intrat în contact cu persoane bolnave. 

 
25. Alimentele păstrate timp îndelungat în ambalaje de cupru: 

a. se colorează în verde; 
b. primesc gust dezagrabil, coclit; 
c. nu suportă transformări. 

 
26. Ouăle se clătesc: 

a. imediat după cumpărare; 
b. înainte de utilizare; 
c. doar dacă prezintă urme de murdărie. 

 
27. Mucegaiurile alterează cu precădere alimentele: 

a. de origine animală; 
b. de origine vegetală; 
c. preparate la temperaturi scăzute. 

 
28. Biofilmele provin: 

a. de pe mâinile murdare ale angajaților; 
b. din microorganismele reziduale rămase după curățarea incompletă; 
c. din apa menajeră. 

 
29. Contaminarea alimentelor de către factorul uman se poate produce: 

a. pe cale rinofaringiană; 
b. pe cale cutanată; 
c. în timpul manipulării acestora. 

 
30. Bacteriile pot contamina alimentele în medii cu: 

a. pH 6-7; 
b. temperatură ridicată; 
c. umiditate ridicată; 

 
31. Produsele alimentare cu semne senzoriale de alterare: 

a. Sunt interzise pentru comercializare; 
b. Sunt interzise pentru consum; 
c.Se comercializează fără restricții. 

 
32. Produsele alimentare cu semne de infestare cu paraziți: 

a. Sunt interzise pentru comercializare; 
b. Sunt interzise pentru consum; 
c. Se comercializează fără restricții. 

 
33. Produsele alimentare cu urme de contact cu rozătoarele: 

a. Sunt interzise pentru comercializare; 
b. Sunt interzise pentru consum; 
c. Se comercializează fără restricții. 



34. Produsele alimentare cu gust și miros străin de natura produsului: 
a. Sunt interzise pentru comercializare; 
b. Nu se consumă; 
c. Se comercializează fără restricții. 

 
35. Produsele alimentare care conțin aditivi neavizați  sau peste limitele maxime admise: 

a. Sunt interzise pentru comercializare; 
b. Se livrează doar unităților de alimentație publică; 
c. Se comercializează fără restricții. 

 
36. Produsele alimentare care conțin conțin contaminanți peste limitele admise: 

a. Sunt interzise pentru comercializare; 
b. Se livrează doar unităților de alimentație publică; 
c. Se comercializează fără restricții. 

 
37. Produsele alimentare care conțin conțin corpuri strine peste limitele admise: 

a. Sunt interzise pentru comercializare; 
b. Se livrează doar unităților de alimentație publică; 
c. Se comercializează fără restricții. 

 
38. Produsele alimentare care provin din materii prime neavizate sanitar: 

a. Sunt interzise pentru comercializare; 
b. Se livrează doar unităților de alimentație publică; 
c. Se comercializează fără restricții. 

 
39. Produsele alimentare care sunt fabricate după tehnologii neavizate sanitar: 

a. Sunt interzise pentru comercializare; 
b. Se livrează doar unităților de alimentație publică; 
c. Se comercializează fără restricții. 

 
40. Produsele alimentare care nu sunt conforme cu standardele sau specificațiile de produs: 

a. Sunt interzise pentru comercializare; 
b. Se livrează doar unităților de alimentație publică; 
c. Se comercializează fără restricții 

 
41. Produsele alimentare falsificate: 

a. Sunt interzise pentru comercializare 
b. Se livrează doar unităților de alimentație publică 
c. Se comercializează fără restricții. 

 
42. Igiena alimentară vizează: 

a. Toate categoriile de alimente de la locul de prelucrare, depozitare, transport până la 
valorificare; 
b. Toate categoriile de alimente de la locul depozitare; 
c. Toate categoriile de alimente de la locul transport până la valorificare. 

 
43. Intoxicația cu mercur se manifestă prin: 

a. gastroenterite; 
b. dureri abdominale; 
c. diaree cu sânge. 

 
44. Radionuclizii pot contamina: 

a. Alimentele de sinteză industrială; 
b. Alimentele de origine animală; 
c. Alimentele de origine vegetală. 



45. Arseniul ajuns în organism poate ajunge la: 
a. ficat; 
b. sânge; 
c. plămâni. 

 
46. Alimentele pot fi contaminate pe calea aerului prin 

a. contact direct; 
b. convecție; 
c. concentrația microbiană a acestuia. 

 
47. Metalele grele pot contamina: 

a. Alimentele de sinteză industrială; 
b.Alimentele de origine animală; 
c. Alimentele de origine vegetală. 

 
48. Insecte și larvele pot infesta: 

a. Alimentele de sinteză industrială; 
b. Alimentele de origine animală; 
c. Alimentele de origine vegetală. 

 
49. Alimentele pot fi contaminate: 

a. Pe cale fizică; 
b. Pe cale biologică; 
c. Pe cale chimică. 

 
50. Metalele grele pot contamina: 

a. Alimentele de sinteză industrială; 
b.Alimentele de origine animală; 
c. Alimentele de origine vegetală. 

 
51. Contaminarea biologică a alimentelor poate fi indusă: 

a. Bacterii; 
b. De virusuri; 
c. De paraziți. 

 
52. Alimentele pot fi contaminate de: 

a. De cisticerci; 
b. De paraziți microscopici; 
c. De paraziți macroscopici. 

 
53. Botulismul este provocat de : 

a. Clostridium botulinum; 
b. Escherichia coli; 
c. Proteus morganii. 

 
54. Apa folosită la irigat : 

a. Poate contamina plantele, în cazul când conține pesticide sau germeni patogeni 
b. Poate contamina plantele, în cazul când conține germeni patogeni 
c. Contaminează plantele doar când conține pesticide 

 
55. Agenții de chelatare folosiți în formula detergenților complecși au rolul : 

a. De a se combina cu sărurile din apă;  
b. De a reduce duritatea apei; 
c. De a bloca spumarea detergenților. 



56. Salatele de fructe și legume trebuie consumate : 
a. În maxim 3 ore de la preparare; 
b. A doua zi; 
c. După două zile. 

 
57. Alterarea alimentelor este un proces : 

a. Ireversibil; 
b. Accelerat; 
c. Ce poate fi oprit prin fierbere. 

 
58. Tratamentele termice sunt utilizate în vederea prevenirii alterării, prin : 

a. Atingerea unei temperaturi aflate înafara intervalului termic la care se dezvoltă 
microorganismele de alterare; 
b. Atingerea unei temperaturi aflate în intervalul termic la care se dezvoltă microorganismele de 
alterare; 
c. Expunerea alimentelor la lumină. 

 
59. Prin sterilizarea alimentelor: 

a. Se distrug toate microorganismele; 
b. Nu se distrug toxinele microbiene; 
c. Nu se distruge microorganismele dar se distrug toxinele  microbiene. 

 
60. Acidul ascorbic se folosește în industria alimentară ca: 

a. Antioxidant; 
b. Substanță antiseptică; 
c. Agent de coagulare. 

 
61. Resturile alimentare devin surse de contaminare pentru produsele ce se prelucrează ulterior: 

a. Prin degradarea chimică; 
b. Prin degradarea microbiologică; 
c. Prin aspectul neplăcut. 

 
62. Prin tratarea suprafețelor de lucru cu polimeri care nu permit adeziunea microorganismelor: 

a. Se diminuează biofilmele; 
b. Se asigură condiții de formare a biofilmelor; 
c. Se degradează suprafețele respective. 

 
63. In alimente staniul se poate găsi datorită: 

a. corodării recipentelor pentru alimente; 
b. traterea cu fungicide a materiilor prime;  
c. remanenței sale în materiile prime. 

 
64. Suprafețele care se igienizează cu ușurință sunt cele: 

a. Netede; 
b. Rugoase; 
c. Deteriorate. 

 
65. Clătirea suprafețelor se realizează: 

a. După îndepărtarea mecanică a murdăriei vizibile; 
b. După spălarea cu detergent; 
c. După spălarea cu detergent și după decontaminarea chimică. 

 
66. Spălarea echipamentelor și pereților începe: 

a. De la partea superioară a cestora; 
b. De la baza acestora; 
c. Din zona de mijloc a acestora. 



67. Curățarea WAP se aplică: 
a Pentru substanțe uscate și fluide; 
b. Praf; 
c. Substanțe dificile. 

 
68. După utilizarea la igienizare, gheața carbonică: 

a. Sublimează; 
b. Se topește imediat; 
c. Rămâne în stare solidă. 

 
69. Gheața carbonică folosită la igienizare: 

a. Zgârie suprafețele pe care se aplică; 
b. Nu deteriorează suprafețele pe care se aplică; 
c. Nu umezește suprafețele pe care se aplică. 

 
70. Pentru produsele utilizate la curățenie, avizul sanitar: 

a. Nu este obligatoriu; 
b. Este obligatoriu; 
c. Este necesar doar în unitățile de procesare a cărnii. 

 
 
Disciplina: PROCESAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE 
 
1. Pentru obținerea laptelui destinat consumului public trebuie parcurse mai multe etape tehnologice, și 
anume: 

a. recepție (cantitativă și calitativă) – curățire – răcire – normalizare – omogenizare – 
dezodorizare – depozitare temporară – ambalare 
b. recepție (cantitativă și calitativă) – răcire – normalizare – tratamente termice (pasteurizare 
și sterilizare) – depozitare temporară – ambalare 
c. recepție (cantitativă și calitativă) – curățire – răcire – normalizare – omogenizare – 
tratamente termice (pasteurizare și sterilizare) – dezodorizare – depozitare temporară – 
ambalare 

 
2. Culturile starter de producție sunt obținute prin pasaje succesive: 

a. cultură selecționată-primară-secundară-terțiară-starter de producție 
b. cultură primară-secundară-terțiară-starter de producție 
c. cultură selecționată-primară-secundară-starter de producție 

 
3. Câte procedee există pentru fabricarea untului în flux continuu: 

a. 1 
b. 3 
c. 2 
 

4. Care afirmație este incorectă „procentul de grăsime din laptele de vacă este de”: 
a. 3,0–5,9% 
b. 3,7–6,3% 
c. 0,1–3,5% 
 

5. Unirea globulelor de grăsime în timpul baterii smântânii nu reprezintă: 
a. fenomenul de scindare a untului 
b. fenomenul de alegere a untului 
c. fenomenul de globalizare 
 
 



6. Semifabricatul de bază utilizat în patiserie nu este: 
a. blatul 
b.  aluatul 
c. crema 
 

7. Care este procesul biochimic ce nu influențează capacitatea aluatului de reținere a gazelor: 
a. proteoliza 
b. amiloliza 
c. activitatea reductazică 
 

8. Care sunt procesele fizice de la coacerea aluatului: 
a. încălzirea, modificarea umidității 
b. formarea cojii 
c. încălzirea, schimbul de umiditate, formarea cojii 
 

9. Care este temperatura finală minimă din centrul miezului pâinii: 
a. 90°C 
b. 93°C 
c. 95°C 
 

10. Care sunt operațiile specifice de la prepararea aluatului dospit: 
a. frământarea și fermentarea aluatului 
b. fermentarea 
c. dospirea aluatului 
 

11. Materia primă folosită în procesul de panificație este: 
a. făina 
b. drojdia 
c. apa 
 

12. Făina pentru paste făinoase se fabrică din: 
a. grâu moale 
b.  grâu dur 
c. grâu comun cu sticlozitatea mai mică de 60% 
 

13. Făina tip 650 are următorul conținut de cenușă: 
a. 0,65 
b. 0,48 
c. 0,55 
 

14. Amilaza nu este: 
a. proteină 
b. o enzimă 
c. un compus lipidic 
 

15. Care sunt tehnicile de tratare termică utilizate în alimentația publică: 
a. coacerea 
b. frigerea și prăjirea 
c. împănarea 
 

16. Aluatul opărit este un: 
a. aluat dospit, obținut prin procesul de opărire a făinii într-un amestec de apă, ulei, sare, în 
care se încorpozează în final ouă 
b. aluat nedospit, obținut prin procesul de opărire a făinii într-un amestec de apă, ulei, 
sare, în care se încorpozează în final ouă 
c. aluat nedospit, obținut prin procesul de opărire a făinii într-un amestec de apă, ulei, sare 
 



17. Tehnologia preparării aluaturilor fluide constă în: 
a. amestecarea componentelor și înspumarea aluatului prin înglobarea de apă în masa acestuia 
b. amestecarea componentelor și înspumarea aluatului prin înglobarea de aer și apă în masa 
acestuia 
c. amestecarea componentelor și înspumarea aluatului prin înglobarea de aer în masa 
acestuia 

 
18. Principalele cauze care conduc la obținerea de produse de panificație cu defecte sunt: 

a. folosirea materiilor prime necorespunzătoare calitativ 
b. conducerea greșită a procesului tehnologic de fabricație 
c. depozitarea și manipularea necorespunzătoare a pâinii după coacere 
 

19. Făina nu se caracterizează după: 
a. culoare 
b. miros 
c. gust 
 

20. Culoarea făinii este independentă de: 
a. gradul de extracție 
b. porozitate 
c. gradul de maturare 
 

21. Tipul de făină, nu exprimă: 
a. conținutul maxim de cenușă al acesteia, înmulțit cu 100 
b. conținutul maxim de cenușă al acesteia, înmulțit cu 1000 
c. conținutul maxim de cenușă al acesteia, înmulțit cu 10 
 

22. Gelificarea amidonului din aluat nu are loc la: 
a. fermentare 
b. răcire 
c. coacere 
 

23. Cum se recunoaște sfârșitul tratamentului termic la obținerea fripturilor: 
a. după miros 
b. după culoare 
c. după aspectul în secțiune 
 

24. Indicați care este grupa de compuși chimici care pot influența calitatea igienică a cărnii conservată prin 
afumare: 

a. gazele necondensabile 
b. fenolii 
c. substanțele volatile 
 

25. Afumarea cărnii se face în scopul: 
a. îmbunătățirii culorii cărnii și a conservabilității 
b. îmbunătățirii gustului și mirosului 
c. îmbunătățirea conservabilității 
 

26. Alegeți corect nivelul de temperatură care caracterizează congelarea: 
a. -1 ... -10°C 
b. -18 ... -20°C 
c. -37,5 ... -65°C 
 

27. Identificați care este valoarea de pH atinsă după 24 de ore de la sacrificarea animalelor: 
a. 4,5-5 
b. 6-7 
c. 5,3-5,7 



28. Pentru formarea și menținerea culorii cărnii conservată prin sărare se practică adaosul de: 
a. nitrozopigmenți 
b. nitrați 
c. nitriți 

 
29. Ce sunt semipreparatele culinare: 

a. preparate culinare servite la micul dejun 
b. preparate culinare parțial procesate 
c. alimente prelucrate utilizate la pregătirea altor preparate 
 

30. Aspicul este un semipreparat culinar rezultat prin fierberea extractivă a unor alimente: 
a. cu conținut ridicat de grăsime 
b. bogate în proteine colagenice 
c. bogate în proteine 
 

31. Ce este maioneza: 
a. un sos emulsionat stabil 
b. un sos vâscos 
c. un sos emulsionat instabil 
 

32. Afumare la rece a peștelui se realizează la temperaturi de: 
 a. 20-40°C 
 b. 5-15°C 
 c. 15-30°C 
 

33. La țărm refrigerarea peștelui se face cu gheață în proporție de ….. față de masa peștelui: 
 a. 50-70% 
 b. 30-50% 
 c. 75-85% 
 

34. Temperatura apei de glasare trebuie să fie de: 
a. 20°C 
b. 18°C 
c. 25°C 
 

35. Peștele slab sărat are un procent de: 
 a. maximum 5% clorură de sodiu 
 b. maximum 15% clorură de sodiu 
c. maximum 10% clorură de sodiu 
 

36. Metodele de sărare aplicate în industria peștelui sunt următoarele: 
a. sărarea umedă; sărarea mixtă 
 b. sărarea uscată; sărarea umedă 
 c. sărarea mixtă 
 

37. Zvântarea peștelui înainte de coacere nu se realizează la: 
a. temperatura de 50-80°C timp de 30–60 minute 
b. temperatura de 50-80°C timp de 65–70 minute 
c. temperatura de 70-80°C timp de 30–60 minute 
 

38. Zahărul pudră sau zahărul farin se obține din zahărul cristal prin măcinare suplimentară, astfel încât 
mărimea granulelor să nu depășească: 

 a. 1mm 
 b. 2 mm 
 c. 0,05 mm 



39. Margarina este o emulsie stabilizată: 
a. de tip A/U, cu un conținut de minim 80% grăsime și maxim 16% apă 
b. de tip U/A, cu un conținut de minim 80% grăsime și maxim 16% apă 
c. de tip U/U, cu un conținut de minim 80% grăsime și maxim 16% apă 

 
40. Fructele confiate se obțin prin saturarea osmotică a fructelor cu zahăr până la un conținut de zahăr de: 

a. 75-80% 
 b. 65-70% 
 c. 55-60% 
 

41. Fibrele alimentare sunt o categorie de carbohidrați proveniți din alimentele de origine: 
 a. animală 
 b. animală și vegetală 
 c. vegetală 
 

42. Materialele folosite în industria cărnii sunt: 
a. membranele 
b. materialele de legare și ambalare, combustibilii tehnologici 
c. membranele, materialele de legare și ambalare 
 

43. La fabricarea unor produse din carne tocată (salamuri sau cârnați) se utilizează: 
a. gelatina 
b. bradtul 
c. șrotul 
 

44. Conservele din carne, nu se vor supune unor tratamente termice: 
a. la temperaturi de peste 100°C 
b. la temperaturi cuprinse între 75°C și 90°C 
c. la temperaturi cuprinse între 45°C și 60°C 
 

45. În procesul de pregătirea a bradtului nu se vor adauga polifosfați pentru: 
 a. prelucrarea cărnii proaspete 
 b. prelucrarea cărnii refrigerate 
 c. prelucrarea cărnii congelate 

 
46. Instalația de afumare tip Petruosek este alcătuită din …. în care se realizează coacerea, afumarea și 
zvântarea produselor: 

 a. 4 compartimente 
 b. 2 compartimente 
 c. 3 compartimente 
 

47. Din categoria salamurilor crude uscate și presate în România se fabrică: 
a. babicul 
b. ghiudenul 
c. salamul italian 
 

48. Metodele de conservare a cărnii prin frig sunt: 
 a. congelarea 
 b. criogenarea 
 c. refrigerarea 
 

49. Sotarea reprezintă expunerea unui aliment: 
a. pentru un timp scurt, într-o cantitate mică de grăsime fierbinte, la o sursă puternică de 
căldură 
b. pentru un timp scurt, într-o cantitate mare de grăsime fierbinte, la o sursă puternică de căldură 
c. pentru un timp scurt, într-o cantitate mare de grăsime fierbinte, la o sursă slabă de căldură 



50. La terminarea procesului de congelare, temperatura din interiorul brichetei de pește trebuie să fie: 
a. de cel puțin -12°C 
b. cel mult -5°C 
c. între -8°C și -10°C 

 
51. Ce specii de pește, care a fost congelat, trebuiesc supuse operației de glasare: 

 a. marin și oceanic 
 b. de apă dulce 
 c. toate speciile de pește 
 

52. Prin măcinarea materiilor prime oleaginoase are loc deschiderea a ..... din celulele semințelor 
oleaginoase ceea ce facilitează eliberarea uleiului la presare: 

 a. 45-50% 
 b. 70-80% 
 c. 85-90% 
 

53. Tratamentul hidrotermic al măcinăturii oleaginoase nu se va efectua în utilaje de tipul: 
a. prăjitoarelor de forma cilindrică și care conțin 2-6 compartimente multietajate 
b. concasoarelor de formă ovală și care conțin 2-3 compartimente 
c. mașinilor de zdrobit 
 

54. Efectul de separare a uleiului nu este determinat de: 
 a. scăderea treptată a presiunii în camera de presare și depinde de temperatură 
 b. creșterea treptată a presiunii în camera de presare și depinde de temperatură 
c. creșterea treptată a presiunii în camera de presare și depinde de durata presării 
 

55. Dizolvanții utilizați în industria uleiului sunt: 
 a. hexanul 
 b. acidul clorhidric, acidul sulfuric 
 c. benzina de extracție, acetona 

 
56. Extracția uleiului cu dizolvanți este o operație tipică de transfer de ..... în care rolul preponderent îl au 
fenomenele de difuzie: 

 a. căldură 
 b. masă 
 c. energie 
 

57. Operația de distilare a miscelei se execută în: 
 a. trei etape (predistilare, distilare intermediară, distilare finală) 
 b. patru etape (predistilare, distilare intermediară I, distilare intermediară II, distilare finală) 
c. două etape (predistilare, distilare finală) 
 

58. Dezodorizarea uleiurilor este ultima fază a procesului de rafinare a acestora și urmărește: 
a. eliminarea substanțelor care imprimă uleiurilor gust neplăcut 
b. eliminarea substanțelor care imprimă uleiurilor miros neplăcut 
c. îmbunătățirea culorii 
 

59. În industria zahărului în urma operației e difuzie se obține: 
a. borhotul, apele de golire 
b. zeama de difuzie 
c. zahărul, borhotul, apele de golire 
 

60. Zeama de difuzie este o soluție apoasă care are un conținut de:  
a. 10-12% substanță uscată 
b. 20-22% substanță uscată 
c. 16-18% substanță uscată 



61. Separarea cristalelor de zahăr de siropul intercristalin nu se realizează prin: 
a. centrifugare 
b. barbotare 
c. distilare 

 
62. După centrifugarea masei groase se obține: 

a. zahăr tos 
b. sirop verde și sirop alb 
c. borhot 
 

63. În procesul de purificare a zemii de difuzie nu se utilizează: 
a. acetona și aldehida formică 
b. acidul acetic și acidul boric 
c. laptele de var și bioxidul de carbon 
 

64. Masa de caramel nu va fi plastică la temperatura de: 
a. 70°C 
b. 60°C 
c. 55°C 
 

65. Procesul tehnologic de fabricare a halvalei cuprinde următoarele etape principale: 
a. prepararea tahanului; prepararea halvalei 
b. prepararea tahanului; prepararea halviței 
c. frământarea halvalei 
 

66. Finisarea sau conșarea constă în amestecarea sau frecarea masei de ciocolată timp de: 
a. cel mult 24 ore, la temperaturi cuprinse între 45-70ºC 
b. cel mult 24 ore, la temperaturi cuprinse între 30-40ºC 
c. cel puțin 24 ore, la temperaturi cuprinse între 45-70ºC 
 

67. Pasteurizarea înaltă (HTST) constă în menținerea laptelui la: 
a. temperatura de 72°C timp de 15 secunde 
b. temperatura de 50°C timp de 1 minut 
c. temperatura de 65°C timp de 30 secunde 
 

68. Sterilizarea discontinuă (clasică), presupune menținerea laptelui (ambalat în recipiente închise ermetic.: 
a. timp de 60-70 minute la temperaturi de 115-130°C 
b. timp de 20-50 minute la temperaturi de 115-130°C 
c. timp de 20-50 minute la temperaturi de 155-160°C 
 

69. Cultura starter de producție folosită la obținerea iaurtului conține: 
a. Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 
b. Lactococcus cremoris și Lactococcus diacetilactis 
c. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
 

70. Ierarhizarea produselor de origine animală în funcție de importanța economică și alimentară, plasează 
laptele pe poziția: 

a. a doua 
b. a treia 
c. întâi 

 
 
 
 



Disciplina: TEHNOLOGIA ȘI VALORIFICAREA BĂUTURILOR  
 
1. În timpul fermentației alcoolice a mustului, se produce: 

a. alcool 
b. bioxid de carbon 
c. energie 
 

2. Faza de maturare a vinului durează până la: 
a. îmbuteliere 
b. filtrarea vinului 
c. primul pritoc 
 

3. Faza de învechire a vinurilor începe după: 
a. după faza de maturare 
b. după îmbutelierea vinului 
c. cel de-al doilea pritoc 
 

4. Maturarea vinurilor roșii se realizează cel mai bine în : 
a. butelii de sticlă 
b. butoaie sau budane din lemn de stejar 
c. cisterne rotative 
 

5. Vinurile clasate în categoria DOC-CIB sunt obținute  din : 
a. struguri cu boabele infectate cu miceliul de Botryotinia fuckeliana de Bary 
b. struguri atinși de putregaiul nobil 
c. struguri cu boabele infectate cu Aspergillus niger 
 

6. Pe etichetele buteliilor cu vin comercializate se regăsesc în mod obligatoriu următoarele informații: 
a.  concentrația alcoolică 
b.  concentrația de SO2 
c.  denumirea producătorului și/sau îmbuteliatorului 
 

7. Umplerea periodică a golurilor din vasele de păstrare se execută cu : 
a. un vin roșu mai puțin extractiv 
b. același vin cu cel din vasele repective 
c. un vin din aceeași categorie de calitate 
 

8. Cupajarea vinurilor are ca scop: 
a. obținerea de vinuri roze din vinuri albe și roșii 
b. obținerea unui vin cu caracteristici mai bune decât a partenerilor folosiți 
c. obținerea unui sortiment nou de vin 
 

9. În vin, dioxidul de sulf are efect : 
a. antiseptic 
b. antioxidant 
c. antistatic 
 

10. Proporția cea mai mare de dioxid de sulf din vin este reprezentată de: 
a. dioxidul de sulf liber 
b. dioxidul de sulf activ 
c. dioxidul de sulf combinat 
 

11. În vinificație, ca antioxidant se mai utilizează: 
a. acidul sorbic 
b. acidul ascorbic 
c. acidul citric 



12. Macerația mustuielii are ca scop: 
a. extragerea compușilor de aromă 
b. extragerea alcoolului 
c. extragerea compușilor de culoare 
 

13. Termomacerarea este un procedeu folosit la: 
a. producerea vinurilor albe 
b. producerea vinurilor roșii 
c. producerea vinurilor dulci 
 

14. Tehnologia de producere a vinurilor albe seci implică : 
a. macerarea-fermentarea la temperaturi ridicate 
b. macerarea-fermentarea la temperaturi scăzute 
c. fermentarea la temperaturi scăzute 

 
15. Tehnologia de producere a vinurilor roze implică: 

a. macerație prefermentativă de scurta durată 
b. cupajarea unui vin alb cu un vin roșu 
c. presarea directă a strugurilor negri 
 

16. În tehnologia clasică de obținere a vinurilor roșii, presarea se execută: 
a. după zdrobirea strugurilor 
b. după macerare-fermentare 
c. după fermentația malolactică 
 

17. În tehnologia de obținere a vinurilor roșii, fermentația alcoolică poate avea loc: 
a. imediat după fermentația malolactică 
b. imediat după primul pritoc 
c. în același timp cu macerația 
 

18. Fermentația malolactică duce la: 
a. Scăderea acidității totale și apariția senzației de onctuozitate 
b. Creșterea ușoară a acidității volatile și apariția senzației de catifelare 
c. Creșterea acidității totale și apariția senzației de astringență 
 

19. Fermentația malolactică este o practica curentă întâlnită la obținerea: 
a. vinurilor materie prima pentru spumante 
b. vinurilor albe demidulci și dulci 
c. vinurilor roșii de calitate 
 

20. Deburbarea mustului reprezintă: 
a. Eliminarea burbei din must 
b. îmbogățirea mustului cu activatori de fermentare 
c. limpezirea mustului 
 

21. Examenul vizual al unei băuturi poate indica: 
a. vârsta acesteia 
b. starea de sănătate 
c. culoarea și transparența 
 

22. Acidificarea musturilor și vinurilor se poate face prin: 
a. cupajarea cu musturi/vinuri mai acide 
b. adaos de acetaldehidă 
c. adaos de acid tartric 



23. Oțetirea vinurilor apare din cauza: 
a. Igienei precare a materiei prime și a cramei 
b. Bacteriilor aerobe acetice  
c. Oxidării prelungite 
 

24. Analiza organoleptică a băuturilor presupune următorii pași: 
a. examen auditiv, tactil și vizual 
b. examen vizual, olfactiv, gustativ și post-gust 
c. examen gustativ și post-gust 
 

25. Sistarea prematură a fermentației alcoolice are ca scop: 
a. obținerea de vinuri demiseci, demidulci sau dulci 
b. obținerea de vinuri cu aciditate totală scăzută 
c. obținerea de vinuri spumante  
 

26. Berea, ca produs finit, are o concentrație de CO2 de 0,4-0,5%. Saturația berii cu dioxid de carbon 
are loc în timpul:  

a. fermentației primare  
b. fermentației secundare  
c. pe toată durata brasajului 
 

27. Buchetul vinului se formează în timpul perioadei de: 
a. maturare 
b. învechire 
c. fermentare 
 

28. Recoltarea strugurilor pentru obținerea de vinuri se face, de obicei, la: 
a. maturitate deplină 
b. maturitate tehnologică 
c. postmaturare 
 

29. La ce temperatura ideală se servesc, în general, vinurile albe? 
a. 0-4 oC 
b. 7-12 oC 
c. 15-18 oC 
 

30. Analiza gustativă a unei băuturi poate da indicii despre: 
a. gradul de dulceață  
b. aroma acesteia 
c. concentrația alcoolică a acesteia 
 

31. Filtrarea berii se realizează 
a. Imediat după macinarea malțului 
b. După îmbuteliere 
c. Dupa fermentația secundară 
 

32. În tehnologia berii se pot utiliza antisepticii: 
a. Acid ascorbic 
b. SO2 
c. Hipoclorit de sodiu 
 

33. Fermentația primară în tehnologia de obținere a berii tip Lager are ca scop? 
a. obținerea concentrației de alcool etilic specifică sortimentului 
b. formarea profilului senzorial al berii-produs finit 
c. hidroliza polizaharidelor în glucide fermentescibile 



34. Pentru evaluarea astringenței unei băuturi se utilizează: 
a.  simțul gustativ 
b.  simțul tactil 
c.  simțul vizual 

 
35. În funcție de aciditate și de conținutul în zaharuri, ordinea de degustare a vinurilor este: 

a.  de la vinuri seci la dulci, de la aciditate ridicată la aciditate redusă 
b.  de la vinuri dulci la vinuri seci, de la aciditate ridicată la aciditate redusă 
c.  de la vinuri seci la dulci, de la aciditate scăzută la aciditate ridicată 
 

36. Vinurile roșii prezintă descriptori olfactivi: 
a.  specifici florilor de câmp 
b.  specifici fructelor roșii 
c.  specifici condimentelor 
 

37. Profilul aromatic terțiar a vinurilor roșii este caracterizat prin: 
a.   note florale varietale (soc, tei, trandafir, violete) 
b. note fructate de fermentație (caisă, banană, ananas, măr verde) 
c.  note lemnoase de maturare (vanilie, cafea, scorțișoară, alune) 
 

38. Gustul amar al berilor este dat de: 
a. duritatea apei folosite 
b. cantitatea de zahăr adăugat 
c. hamei 
 

39. Ordinea de degustare a vinurilor, în funcție de culoare, este: 
a. vinuri roșii, vinuri rosé, vinuri albe 
b.  vinuri albe, vinuri rosé, vinuri roșii 
c.  vinuri rosé, vinuri roșii, vinuri albe 
 

40. „Defectul de dop” apare la vinuri datorită: 
a. cupajării 
b. tratamentelor de limpezire aplicate vinurilor 
c. depozitării dopurilor din plută în proximitatea soluțiilor de igienizare ce conțin 
halogeni 
 

41. La învechirea vinurilor, temperatura optimă de stocare trebuie sa fie de: 
a. 2 °C 
b. 12 °C 
c. 30 °C 
 

42. Postmaturarea strugurilor se poate efectua: 
a. pe butuc 
b. în camere special amenajate, cu condiții controlate 
c. în cisterne 
 

43. Dintre glucidele prezente în struguri și must, ponderea cea mai mare este ocupată de: 
a. glucoza 
b. fructoza 
c. heterozide 
 

44. In timpul maturării vinului, din lemnul butoiului sunt extrase : 
a. compuși de aromă 
b. tanini 
c. antociani 



45. Prezența CO 2 din bere se datorează: 
a. adaosului exogen exclusiv de gaz carbonic 
b. adaosului de CaCO3 la îmbuteliere 
c. fermentației secundare 
 

46. Strugurii pot fi, din punct de vedere al utilizării lor: 
a. de masă 
b. de vin 
c. cu utilizare mixtă 
 

47. Stabilizarea tartrică a vinurilor se realizează prin tratament cu: 
a. CMC 
b. Acid tartric + frig 
c. albumină 
 

48. Ce înseamnă DOC-CIB înscris pe etichetele de vinuri? 
a. Denumire de Origine Controlată – Cules la Înnobilarea Boabelor 
b. Denumire de Origine Controlată – Cules la Înăsprirea Boabelor 
c. Denumire de Origine Controlată – Cules la Îndulcirea Boabelor 
 

49. Ce înseamnă caudalie? 
a. Unitatea de măsură care exprimă durata expresiei în cavitatea bucală a aromelor unui 
vin 
b. Unitatea de măsură care exprimă culoarea unui vin 
c. Unitatea de măsură care exprimă concentrația alcoolică a vinului 
 

50. Cum se exprimă aciditatea totală a vinurilor? 
a. g/L acid tartric 
b. g/L acid sulfuric 
c. meq/L 
 

51. Perlarea reprezintă : 
a. fenomenul de degajare a CO2 din volumul unei băuturi efervescente, depistat vizual 
b. fenomenul de formare a spumei la suprafața unei băuturi efervescente 
c. o caracteristică specifică doar berilor de tip Lager, ce constă în aderența spumei pe pereții 
interiori ai paharului 
 

52. Casarea oxidazică poate fi prevenită prin: 
a. menținerea vaselor pe plin 
b. utilizarea enzimelor proteolitice 
c. sulfitarea vinului 
 

53. Cum se exprimă concentrația alcoolică a băuturilor? 
a. %vol. 
b. g/L acool etilic 
c. meq/L 

 
54. În tehnologia de obținere a vinurilor roșii, fermentația alcoolică poate avea loc: 

a. imediat după fermentația malolactică 
b. imediat după primul pritoc 
c. în același timp cu macerația 
 

55. Compușii de culoare specifici vinurilor roșii se numesc: 
a. clorofile 
b. xantofile 
c. antociani 



56. Dantelarea, în analiza senzorială a berii, reprezintă: 
a. fenomenul de degajare a CO2 din volumul probei 
b. fenomenul de aderență a spumei pe pereții interiori ai paharului de degustare 
c. senzația tactilă din interiorul cavității bucale înainte de înghițire  

 
57. Un vin alb oxidat este caracterizat printr-un miros: 

a.  de măr putred (cotor de măr) 
b.  de ardei gras verde 
c.  de cafea 
 

58. Care din următoarele sunt soiuri de struguri pentru obținerea vinurilor albe? 
a. Tămâioasă românească 
b. Merlot 
c. Fetească regală 

 
59. Care din următoarele sunt soiuri de struguri pentru obținerea vinurilor roșii? 

a. Fetească neagră 
b. Băbească gri 
c. Cabernet Sauvignon 
 

60. Macerarea este procedeul care implică: 
a. menținerea în contact o anumită perioadă a pieliței cu mustul 
b. menținerea în contact o anumită perioadă a semințelor cu mustul  
c. menținerea în contact o anumită perioadă a depozitului de levuri cu vinul 
 

61. Sub ce forme se poate utiliza SO2 în industria vinurilor? 
a. sub formă solidă 
b. sub formă gazoasă și formă lichefiată 
c. sub formă de săruri și formă apoasă 
 

62. Vinurile de Fetească neagră prezintă descriptori olfactivi dominanți specifici: 
a. fructelor roșii (prune, coacăze, mure) 
b. fructelor galbene (pere, gutui, caise) 
c. florilor de câmp 
 

63. Sucurile de fructe și/sau legume se extrag prin: 
a. fierbere 
b. stoarcere 
c. folosind solvenți 
d. presare 
 

64. Votca este o băutură spirtoasă care are ca materie primă: 
a. cartofii 
b. strugurii 
c. cerealele 
 

65. Din categoria vinuri aromatizate, poate face parte: 
a. vermut 
b. vinul pelin 
c. bitter 
 

66. Din categoria vinuri cu conținut de CO2, poate face parte: 
a. vinul spumant 
b. vinul spumos 
c. vinul stricto-sensu 



67. În funcție de cantitatea de zaharuri rămase nefermentate, vinurile se pot clasifica astfel: 
a. vin sec, demisec, demidulce și dulce 
b. vin licoros 
c. vin spumant brut nature, extra brut, brut, extra sec, sec, demisec, dulce 

 
68. Zonele viticole europene se regăsesc și în România. Acestea sunt: 

a. zona A 
b. zona B 
c. zona C 
 

69. Cidrul se obține din: 
a. mere, rar și pere 
b. doar mere 
c. mere și struguri 
 

70. Care sunt soiurile de struguri specifice faimoasei băuturi Champagne? 
a. Chardonnay 
b. Pinot noir 
c. Fetească regală 

 
 
Disciplina: MANAGEMENTUL VALORIFICĂRII FAUNEI CINEGETICE 
 
1. Peroxidaza este o enzimă de tip heminic, care se găsește: 

a) în carnea proaspătă; 
b) în carnea relativ proaspătă; 
c) în carnea alterată. 

 
2. Unitatea morfologică a țesutului muscular o constituie: 

a) fibra musculară cu membrana sarcolemică; 
b) fibra musculară; 
c) fibra musculară cu endomisiu. 

 
3. Conținutul de mioglomină din carnea de vânat este dependent de: 

a) intensitatea activității musculare; 
b) cantitatea de sânge reținut; 
c) starea de sănătatea a animalului. 

 
4. Marmorarea cărnii reprezintă: 

a) depunerea grăsimii la nivelul endomisiumului; 
b) depunerea grăsimii la nivelul perimisiumului; 
c) depunerea grăsimii între fibrele musculare. 

 
5. În mușchiul postrecoltare, enzimele lizozomiale acționează în afara lizozomilor prin deteriorarea 
membranei acestora datorită: 

a) pH-ului ridicat; 
b) pH-ului scăzut; 
c) pH-ului neutru. 

 
6. Cea mai frecventă clasificare a vânatului este: 

a) vânat cu păr; 
b) vânat cu pene; 
c) vânat cu solzi. 

 



7. Cele mai importante specii de vânat sunt: 
a) iepurii; 
b) mistreții; 
c) ursul. 

 
8. Cărnurile de vânat sălbatic declarate apte pentru consumul uman trebuie: 

a) să prezinte o marcă de sănătate; 
b) să fie depozitate în condiții de igienă corespunzătoare după inspecția postmortem; 
c) să fie însoțită de vize privind starea de sănătate și condițiile în care se face transportul 

acestora. 
 
9. Pentru a funcționa corespunzător, o unitate de prelucrare a vânatului trebuie să: 

a) să fie poziționată în apropierea locului unde se desfășoară vânatul; 
b) să fie autorizată; 
c) să prezinte condiții generale de igienă. 

 
10. Colagenul se caracterizează printr-un conținut foarte mare de aminoacizi, aceștia sunt: 

a) histidina, izoleucina, glicina; 
b) prolină, glicină, hidroxiprolină; 
c) prolină, izoleucină, hidroxiprolină. 
 

11. Carnea de vânat se carcaterizează printr-un: 
a) procent mare de substanțe proteice; 
b) conținut mai sărac în substanțe grase; 
c) procent scăzut de substanțe extractive. 

 
12. Reticulina se deosebește de colagen prin următoarele caracteristici: 

a) incapacitatea de a fi convertită în gelatină; 
b) fracțiunea lipidică din structura proteinei îi conferă acesteia stabilitate la fierbere și 
rezistență la hidroliză acidă; 
c) se hidrolizează în soluții de acizi, săruri și apă. 

 
13. Organele care însoțesc vânatul după eviscerare pentru a efectua inspecția postmortem sunt: 

a) rinichii; 
b) ficatul; 
c) splina. 

 
14. Consistența cărnii congelate depinde de: 

a) temperatura de congelare; 
b) tipul de fibră musculară; 
c) cantitatea de apă congelată. 

 
15. În procesul de conservare prin congelare, are loc o creștere în volum a cărnii de: 

a) până la 15%; 
b) până la 2%; 
c) până la 6%. 

 
16. Alterarea superficială a cărnii de vânat are loc la: 

a) temperatura de 0-10°C, umiditate relativă de 90%; 
b) temperatura de 2-4°C, umiditate relativă de 70%; 
c) temperatura de 0-2°C, umiditate relativă de 80%. 

 
17.  Frăgezimea cărnii congelate depinde de: 

a) viteza congelării; 
b) temperatura de congelare; 
c) durata de congelare. 



18. Proteinele din sarcoplasmă sunt reprezentate de proteinele din: 
a) proteinele din miofibrile; 
b) proteinele din stromă; 
c) proteinele din plasma interfibrilară. 
 

19. Cele mai importante proteine ale sarcolemei sunt: 
a) colagenul; 
b) elastina; 
c) reticulina. 

 
20. Există categorii de persoane care pot practica vânătoarea fără permis de armă ? 

a) nu, fără excepții; 
b) da, numai personalul de conducere al gestionarului fondului; 
c) da, studenți și personal cu atribuții de vânătoare. 

 
21. Este permisă popularea fondurilor cinegetice cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, 
provenite din crescătoriile din România? 

a) da, doar în baza avizului sanitar veterinar; 
b) da, numai pe baza certificării calității genetice; 
c) nu, deoarece pot fi provocate daune efectivelor naturale de vânat. 

 
22. Lipidele țesutul muscular sunt: 

a. fosfolipidele; 
b. colesterolul; 
c. grăsimi neutre. 

 
23. Crotalierea vânatului recoltat legal în fondul de vânătoare se efectuează: 

a) la sediul gestionarului fondului cinegetic, imediat după desfășurarea vânătorii; 
b) în fondul cinegetic, înainte de părăsirea acestuia; 
c) la centrul de taxidermie, după prepararea trofeelor. 

 
24. Colagenul și elastina sunt lipsite de: 

a. triptofan;  
b. metionină. 
c. tirozină. 

 
25. Ce reprezintă un fond cinegetic? 

a) totalitatea faunei de interes cinegetic din România; 
b) resursa financiară pentru gestionarea vânatului; 
c) unitatea de gospodărire cinegetică formată dintr-o suprafața de teren bine delimitată 
împreună cu fauna de interes cinegetic care se află pe aceasta. 

 
26. Fibra cărnii de vânat poate fi descrisă ca o fibră: 

a. grosieră; 
b. compactă; 
c. rigidă. 

 
27. Crotaliile se înmânează titularului autorizației individuale: 

a) la eliberarea autorizației; 
b) la intrarea pe fondul cinegetic; 
c) la recuperarea vânatului împușcat. 

 
28. Permisul de vânătoare permanent poate fi obținut de cetățenii cu vârsta peste: 

a) 16 ani; 
b) 18 ani; 
c) 20 ani. 



29. Este permisă vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel în care vânătorul este autorizat să vâneze? 
a) da, cu acordul paznicului fondului cinegetic; 
b) da, cu acordul organizatorului acțiunii de vânătoare; 
c) nu. 
 

30.  Carnea de mistreț trebuie supusă unei analize: 
a) metoda digestiei artificiale; 
b) examen trichineloscopic; 
c) examen senzorial. 

 
31. Prelevarea probelor pentru examenul trichineloscopic se face din: 

a) mușchii masticatori și diafragmatici; 
b) mușchii atebrațului; 
c) mușchii intercostali și mușchii limbii. 

 
32. Cu ajutorul unor bare metalice, la cerb și mistreții se îndepărtează: 

a) pereții cavității toracice; 
b) omoplații; 
c) pereții cavității abdominale. 

 
33. Vânatul într-o stare bună prezintă: 

a) suprafața de secțiune de culoare roșie-închisă; 
b) consistența elastică; 
c) reacție acidă. 

 
34.  Refrigerarea cărnii produce: 

a) încetinirea dezvoltării microflorei provenite din contaminări interne și externe 
b) reducerea vitezei reacțiilor hidrolitice și oxidative catalizate de enzime; 
c) diminuarea unor procese fizice. 

 
35. Vânătoarea se poate exercita legal de către vânători numai dacă posedă: 

a) permis de armă; 
b) permis de vânătoare; 
c) autorizație de vânătoare și asigurare obligatorie pentru accidente de vânătoare. 

 
36. Conținutul de mioglobină al cărnii de vânat este dependent de: 

a) specie; 
b) vârstă; 
c) tipul de mușchi. 

 
37. Ca rezultat al împușcării se vor aprecia: 

a) sufuziunile subporoase; 
b) hipostazele; 
c) modificările articulare. 

 
38. Fezandarea se aplică vânatului cu: 

a) carnea tare; 
b) fibra musculară grosieră; 
c) mult țesut conjunctiv. 

 
39. Caracteristicile unei cărnii de vânat supuse procesului de fezandare sunt: 

a) consitența moale; 
b) culoare cenușiu brun sau negru-roșcat; 
c) rigiditate muscular pronunțată. 



40. Factorii care determină răspândirea vânatului sunt: 
a) liniștea; 
b) hrana; 
c) adăpostul. 
 

41. Fondurile de vânătoare pot fi clasificate după: 
a) specia vânată; 
b) condițiile ecologice; 
c) factorul antropic. 

 
42. În perioada de împerechere, excepțiile pentru vânat sunt: 

a) cerbul; 
b) cocoșul de munte; 
c) dropia. 

 
43. După obiceiul pe care îl are vânatul de a-și păstra sau nu locul de trai în anotimpul rece, acesta 
poate fi: 

a) vânat sedentar; 
b) vânat eratic; 
c) vânat migrator. 

 
44. Dreptul de a vâna al persoanelor înscrise în autorizațiile de vânătoare individuale se pierde dacă: 

a) autorizațiile sunt expirate și prezintă modificări de formă sau conținut; 
b) vânătoarea se desfășoară în afara perioadei legale; 
c) vânătorul este surprins în fondul cinegetic neînsoțit de organizator. 

 
45. Care este ce-a mai frecventă boală ce poate fi transmisă de la mistreț la om? 

a) pesta porcină; 
b) trichineloza; 
c) salmoneloza. 

 
46. Ce reprezintă complexul de vânătoare? 

a) două sau mai multe fonduri cinegetice gospodărite unitar; 
b) complex de amenajări autorizate pentru practicarea turismului cinegetic; 
c) amenajări și instalații specific constituite într-o incintă unitară în scopul creșterii 
izolate și valorificării unor specii de faună sălbatică. 

 
47. Aprecierea „exemplarelor de selecție”, din cadrul populațiilor de interes vânătoresc, se face: 

a) după aspectul exterior; 
b) după comportament și conformația trofeului; 
c) exclusiv după aspectul exterior, care ne oferă informații privind starea de sănătate a 
acestora. 

 
48. Hrănitorile pentru speciile de cervide se amplasează astfel: 

a) în pădure rară, pentru ca vânatul să poată vedea în jur dacă se apropie vreun 
dușman; 
b) în desiș, pentru ca vânatul să nu fie observat de animalele de pradă sau de către braconieri; 
c) la margine de poiană, pentru ca vânatul să poată vedea în jur dacă se apropie vreun 
dușman. 

 
49. Este permisă comercializarea cărnii de vânat de către persoane juridice autorizate? 

a) Da, dacă au dobândit-o de la membri vânători; 
b) Da; 
c) Nu, este interzisă. 

 
 
 



50. Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în 
permisul de armă, în următoarele situații: 

a) asupra vânatului, pentru care a fost autorizat în condițiile legii; 
b) asupra vânatului, pentru care a fost autorizat în condițiile legii, precum și pentru paza 
hranei vânatului și a dotărilor din fondurile cinegetice; 
c) precum și asupra câinilor hoinari din fondurile cinegetice, cu ocazia acțiunilor de 
vânătoare. 
 

51. Procurarea armelor de vânătoare, se poate realiza prin: 
a) cumpărare; 
b) donație sau moștenire; 
c) închiriere sau comodat. 

 
52. Autorizația de vânătoare este: 

a) documentul legal, eliberat de gestionar, pe baza căruia poate fi desfășurată 
acțiunea de vânătoare; 
b) aprobarea dată unui vânător, de către directorul asociației de vânătoare, de a efectua acțiuni de 
vânătoare; 
c) aprobarea dată unei persoane, de către paznicul de vânătoare sau de către organizatorul acțiunii 
de vânătoare, de a împușca anumite exemplare ce aparțin speciilor la care vânarea este permisă. 

 
53. În România, biotopul favorabil al lupului este reprezentat de: 

a) terenurile agricole din zona de câmpie; 
b) pădurile din zona de dealuri; 
c) pădurile din zona de munte. 

 
54. Instructajul privind protecția muncii și semnarea individuală a procesului verbal trebuie realizate: 

a) obligatoriu înainte de începerea acțiunii de vânătoare; 
b) obligatoriu la eliberarea autorizației de vânătoare; 
c) obligatoriu în standul de vânătoare. 

 
55. Metodele practicate pentru vânarea lupului, atunci când sunt aprobate derogări, sunt: 

a) la pândă; 
b) la nadă; 
c) la dibuit și la goană. 

 
56. Este permisă folosirea la vânătoare a armelor neautorizate sau neomologate, pentru vânătoare în 
România? 

a) Da, dacă sunt autorizate sau omologate în alte țări din Uniunea Europeană; 
b) Nu; 
c) Da, dacă au calibrul corespunzător pentru recoltarea exemplarelor de vânat dintr-o anumită 
specie; 

 
57. Este permisă vânătoarea în parcurile naționale? 

a) Nu, este interzisă; 
b) Da, în condițiile legii; 
c) Da, cu acordul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului. 

 
58. Este permisă vânătoarea în rezervațiile științifice? 

a) Nu; 
b) Da, în condițiile legii; 
c) Da, cu acordul autorității publice centrale care se ocupă de protecția mediului. 

 
59. Este permisă comercializarea de către persoane fizice a diferitelor produse de vânat? 

a) Da; 
b) Nu; 
c) Da, numai de către vânători. 



60. Remizele pentru vânat reprezintă: 
a) suprafețe plantate cu arbori;  
b) arbuști servind ca adăpost pentru vânat; 
c) suprafețe împrejmuite pentru creșterea intensivă a vânatului. 
 

61. Este permisă vânarea unui număr de exemplare mai mare decât cel înscris pe autorizația de 
vânătoare? 

a) Da, în condițiile legii; 
b) Nu; 
c) Da, de către organizatorul acțiunii de vânătoare. 

 
62. ste permisă popularea fondurilor cinegetice din România cu exemplare din speciile de faună de 
interes cinegetic? 

a) Nu, deoarece pot fi provocate daune faunei cinegetice indigene; 
b) Da, fără restricții; 
c) Da, în condițiile legii. 

 
63. Cine controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile? 

a) Autoritatea Națională de Control; 
b) Autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului; 
c) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. 

 
64. Unitățile de gospodărire cinegetică, conform prevederilor legii, sunt : 

a) fondurile cinegetice; 
b) cantoanele silvice; 
c) ocoalele silvice. 

 
65. Cine poate gestiona fauna de interes cinegetic? 

a) Orice organizație nonguvernamentală; 
b) Orice persoană juridică română licențiată în acest scop; 
c) Orice organizație nonguvernamentală care luptă pentru drepturile animalelor. 

 
66. Administratorul fondului cinegetic național poate propune modificarea perioadelor de vânătoare? 

a) Da; 
b) Da, pentru unele specii de vânat; 
c) Da, dacă gestionarii fondurilor cinegetice nu și-au achitat tarifele de gestionare; 

 
67. Este permisă urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic decât cel pe care este autorizată acțiunea 
de vânătoare? 

a) Da, pentru recuperarea exemplarului împușcat; 
b) Nu; 
c) Da, cu acordul gestionarului acestuia. 

 
68. Este permisă comercializarea cărnii de vânat de către persoanele fizice? 

a) Da, dacă au participat la vânătoare în calitate de gonaci; 
b) Nu, este interzisă; 
c) Da, daca au cumpărat-o de la persoane juridice autorizate. 

 
69. În vanat se trage doar dacă: 

a) A fost zărit și este bine localizat după zgomot; 
b) A fost bine identificat și se află sub distanța unui tir eficient; 
c) Se îndreaptă spre vecin și se găsește la limita unui foc efficient. 

 
 



70. Evaluarea efectivelor de fazan și iepure se face de regulă prin: 
a) metoda suprafețelor de probă; 
b) metoda citirii urmelor pe zăpadă; 
c) metoda benzilor de probă. 

 
 
Disciplina: MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM 
 
1. Hotelul este o structură de primire care: 

a. pune la dispoziția clienților camere, garsoniere sau apartamente; 
b. asigură prestări de servicii specifice; 
c. dispune de spații de alimentație publică. 
 

2. Motelul este o structură de primire care: 
a. pune la dispoziția clienților camere, garsoniere sau apartamente; 
b. este plasat în afară localităților; 
c. dispune de spații de joacă. 
 

3. Hostelul este o structură de primire turistică: 
 a. are o capacitate minimă de 3 camere; 
 b. are destinație preponderent pentru seniori; 
 c. este un hotel mai mic. 
 

4. Vila este o structură de primire turistică: 
 a. situată în stațiuni balneo-climaterice 
 b. asigură cazarea turiștilor 
 c. asigură prestarea unor servicii specifice 

 
5. Bungaloul este o structură de primire turistică: 

 a. care poate avea maximum 2 stele 
 b. care funcționează cu activitate sezonieră 
 c. care este construită din lemn sau zidărie 

 
6. Cabana turistică este structura de primire turistică: 

 a. care funcționează în clădiri cu arhitectură specifică 
 b. poate să aibă maximum 2 stele 
 c. are capacitate relativ redusă 

 
7. Cabana de vânătoare este structura de primire turistică: 

 a. care funcționează în clădiri cu arhitectură specifică 
 b. este amplasată în zone bogate în fond cinegetic și de pescuit 
 c. are capacitate relativ redusă 

 
8. Pensiunea turistică este o structură de primire turistică: 

 a. care are capacitatea de cazare de până la 10 camere 
 b. care are capacitatea de cazare de până la 20 de camere 
 c. care funcționează în mediul urban și în mediul rural 

 
9. Satul de vacanță este o structură de primire turistică: 

 a. care este un ansamblu de clădiri sau de corturi 
 b. care este amplasat într-un perimetru bine delimitat 
 c. care asigură servicii de prestații turistice suplimentare 

 
10. Campingul este o structură de primire turistică: 

 a. care asigură cazarea turiștilor în corturi sau rulote 
 b. care permite parcarea mijloacelor de transport 
 c. care asigură prestații culturale 



11. Structurile de primire turistică pot fi clasificate după: 
 a. capacitatea de cazare 
 b. amplasarea în teritoriu 
 c. numărul de angajați 

 
12. Pensiunile se clasifică: 

 a. cu stele 
 b. cu margarete 
 c. cu crizanteme 

 
13. Restaurantul este: 

 a. loc public  
 b. spațiu privat 
 c. locul care îmbină activitatea de producție cu cea de servire 

 
14. Restaurantele pot fi: 

 a. clasice, specializate, cu specific 
 b. cofetărie, patiserie, berărie 
 c. rotiserie, braserie, disco-bar 

 
15. Restaurantele specializate pot fi: 

 a. restaurant pescăresc, restaurant vânătoresc, rotiserie 
 b. restaurant zahana, restaurant lacto-vegetarian, restaurant dietetic 
 c. rotiserie, braserie, cofetărie 

 
16. Restaurantul cu specific este o unitate de alimentație publică: 

 a. pentru recreere și divertisment 
 b. care să reprezinte obiceiuri gastronomice 
 c. care să reprezinte obiceiuri comportamentale 

 
17. Crama este: 

 a. un restaurant clasic 
 b. un restaurant specializat 
 c. un restaurant cu specific 

 
18. Braseria este o unitate de alimentație publică: 

 a. care oferă clienților bere și alte produse cu care se asociază 
 b. care oferă clienților preparate culinare ușoare 
 c. care poate fi clasificată între 3 și 5 stele 

 
19. Unitățile de fast-food sunt: 

 a. restaurant cu autoservire 
 b. restaurant specializat 
 c. snack bar 

 
20. Unități cu alimentație colectivă sunt: 

 a. unități independente care au un puternic caracter social 
 b. bufete de incintă 
 c. restaurante automate 

 
21. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare trebuie: 

 a. să nu amplaseze spații de cazare la subsolul clădirilor 
 b. să asigure personal calificat 
 c. să expună vizibil și în mod lizibil în recepție declarați sanitar-veterinară 



22. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare trebuie să asigure o gama de servicii 
suplimentare astfel: 

 a. la unitățile de o stea / margaretă, cel puțin 2 servicii 
 b. la unitățile de 2 stele / margarete cel mult 8 servicii 
 c. la unitățilr de 3 stele / margarete cel puțin 12 servicii 

 
23. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare trebuie să: 

 a. asigure în spațiile de cazare materiale scrise cu informații utile pentru turiști 
 b. să afișeze vizibil în camerele de baie mesajul „Pro Life” 
 c. să afișeze vizibil placheta cu telefonul proprietarului 

 
24. Camera cu pat dublu reprezintă spațiul destinat folosirii de către 2 persoane: 

 a. cu un pat de lățimea de minimum 140 cm 
 b. cu 2 paturi individuale 
 c. cu un pat de lățimea de minimum 160 cm 

 
25. Toate tipurile și categoriile de structuri cu funcțiuni de cazare trebuie să: 

 a. să utilizeze lenjerii de pat și prosoape colorate 
 b. să utilizeze lenjerii de pat și prosoape de culoare albă 
 c. să utilizeze lenjerii de pat și prosoape rezistente la procesele termice/chimice de spălare 

 
26. Motivația folosirii serviciilor de alimentație publică poate fi: 

 a. antidot al plictiselii 
 b. antidot al socializării 
 c. nevoia de a fi servit 

 
27. Dintre mobilurile de cumpărare pot face parte: 

 a. orgoliul, disconfortul, antipatia 
 b. orgoliul, confortul, afectivitatea 
 c. securitatea, noutatea, sărăcia 

 
28. Clienții pot fi împărțiți în următoarele tipologii: 

 a. clientul ofensiv, clientul credul, clientul indiferent 
 b. clientul indiferent, clientul cu reputație, clientul neavizat 
 c. clientul în defensivă, clientul credul, clientul avertizat 

 
29. Clientul indiferent este persoana care: 

 a. are un buget precis 
 b. este întâlnit frecvent în restaurantele de lux 
 c. este întâlnit frecvent în unitățile fast-food 

 
30. Clientul avertizat este o persoană: 

 a. realistă, sensibilă la calitatea produselor, sensibilă la elementele de confort 
 b. cere puțin de la personalul unității și este insensibil la estetica unității 
 c. este cel mai puțin dorit client 

 
31. Clienții pot fi: 

 a. ponderați, nereceptivi, atonici 
 b. tonici, receptivi, demonstrativi 
 c. tonici, echilibrați, demonstrativi 

 
32. Clientul ponderat: 

 a. știe să se controleze 
 b. evaluează și cântărește toate sentimentele 
 c. are un mod de viață ordonat 



33. Clientul demonstrativ: 
 a. este emotiv, instinctiv dar nu acționează din impuls 
 b. are pasiuni pe care știe să și le arate 
 c. este introvertit 

 
34. Mobilul de cumpărare numit securitate este: 

 a. teama de vechi 
 b. consecința instinctului de conservare 
 c. teama de cunoscut 

 
35. Resursele turistice pot fi: 

 a. naturale și entropice 
 b. elemente geologice și situri arheologice 
 c. artificiale și antropice 

 
36. Managementul în alimentație publică și agroturism are în vedere: 

 a. cumpărarea patrimoniului și vânzarea echipamentelor 
 b. dezorganizarea unităților de profil 
 c. asigurarea calității serviciilor oferite, controlul permanent și analiza rezultatelor 

 
37. Scopul alimentației publice este: 

 a. prepararea produselor culinare și de cofetărie 
 b. distribuția produselor culinare și de cofetărie 
 c. distribuția băuturilor 

 
38. Obiectivul alimentației publice este: 

 a. satisfacerea nevoii de hrană de bună calitate 
 b. satisfacerea nevoii de hrană în condiții mai scumpe decât acasă 
 c. satisfacerea nevoii de hrană cât mai puțin variată 

 
39. Alimentația publică individuală se caracterizează prin: 

 a. comanda produselor după menu fix 
 b. comanda produselor după variante de menu-uri 
 c. comanda produselor după sistem a la carte 

 
40. Funcțiile alimentației publice sunt: 

 a. funcția de nutriție, afaceri și convivialitate 
 b. funcția de loisir, nutriție și convivialitate 
 c. funcția de loisir, convivialitate și afaceri 

 
41. Spațiile pot fi structurate în: 

 a. spații pentru plimbare, spațiu pentru depozitarea ambalajelor, spațiu pentru combustibil 
 b. spații pentru consumatori, spații pentru producție, spații pentru acces 
 c. spații de depozitare, spații tehnice, spații auxiliare 

 
42. Spațiile pentru consumatori sunt: 

 a. spații pentru primirea consumatorilor, spații pentru servirea consumatorilor, grupuri 
sanitare pentru consumatori 
 b. vestibul, terase, grupuri sanitare pentru salariați 
 c. vestibul, garderobă, sală de conferințe 

 
43. Amplasarea spațiilor trebuie să urmărească: 

 a. păstrarea diferențiată a materiilor prime 
 b. prelucrarea materiilor prime în spații separate 
 c. necesitatea utilizării parțiale a suprafeței comerciale 



44. Producția de preparate culinare în secții distincte trebuie să urmărească principiile: 
 a. principiul interferării circuitelor 
 b. principiul vecinătății imediate 
 c. principiul controlului și verificării sălilor 

 
45. Grupurile sanitare în folosința consumatorilor: 

 a. au acces direct din sala de consumație 
 b. au acces din spațiile de lucru 
 c. vor fi amplasate în spațiilor de primire. 

 
46. Garderoba: 

 a. se amplasează în afara fluxului principal de intrare și ieșire din local 
 b. este obligatorie în unitățile cu maxim 75 de locuri la mese 
 c. este obligatorie în cazul unităților cu minim 80 de locuri la mese 

 
47. Fluxurile tehnologice optime au în vedere organizarea următoarelor circuite: 

 a. circuitul servirii și debarasării, circuitul evacuării deșeurilor, circuitul consumatorilor 
spre garderobă – sala de consumație – grupul sanitar 
 b. circuitul materiilor prime de la recepție și depozitare la secțiile de pregătire și preparare, 
circuitul servirii și debarasării, circuitul evacuării deșeurilor 
 c. circuitul personalului, circuitul consumatorilor, circuitul mărfurilor 

 
48. Circuitul de servire și debarasare implică distanța de parcurs pentru un ospătar de: 

 a. minim 30 de metri 
 b. maxim 30 de metri 
 c. între 30 și 40 de metri 

 
49. Managementul activităților în cadrul unităților de alimentați publică vizează: 

 a. Managementul sectorului de cumpărături, managementul sectorului de servire, managementul 
realizării unei activități de divertisment 
 b. Managementul sectorului de producție, managementul sectorului de servire, 
managementul realizării unei activități de alimentație profitabile 
 c. Managementul sectorului de servire, managementul echipamentelor, mangementul resurselor 
umane 

 
50. Secțiile sectorului de producție sunt: 

 a. secția de bucătărie, secția de cofetărie, secția de salate 
 b. secția de bucătărie, secția de preparate reci, secția de băuturi 
 c. secția de bucătărie, secția de bar, secția de bufet 

 
51. Spații pentru producție cuprind următoarele spații: 

 a. spații pentru prelucrarea primară a materiei prime 
 b. spații pentru prepararea la cald 
 c spații pentru pregătirea preparatelor ce se servesc reci 

 
52. Pregătirea preparatelor care se servesc reci are activitatea organizată cu operațiile: 

 a. operațiile de pregătire a preparatelor reci, operații executate înaintea servirii, operații 
executate în timpul servirii 
 b. operațiile care se execută la comanda bucătarului șef 
 c. operațiile de sortare a preparatelor reci, operațiile de plating, operațiile de servire 

 
53. Bucătăria caldă se poate prezenta pe trei sisteme de organizare: 

 a. bucătăria caldă pentru ciorbe/supe, bucătăria caldă pentru prăjeli, bucătăria caldă totală 
 b. bucătăria caldă totală, bucătăria caldă de finisare, bucătăria caldă de încălzire 
 c. bucătăria caldă de carne, bucătăria caldă de legume, bucătăria caldă totală 



54. Rețetele de fabricație: 
 a. cuprind cantitățile de materii prime necesare pentru obținerea fiecărui preparat 
 b. servesc calculării costului de producție 
 c. servesc calculării prețurilor de vânzare cu amănuntul 

 
55. Planul menu cuprinde următoarele rubrici: 

 a. planificat, intrat, rămas 
 b. necesar, folosit, rămas 
 c. planificat, consumat, deșeu 

 
56. Tehnologia de fabricație a preparatelor culinare cuprinde următoarele faze: 

 a. planificarea producției zilnice, respingerea materiilor prime, pregătirea materiilor prime 
 b. planificarea producției zilnice, fabricația, controlul cantitativ și calitativ al producție, 
distribuția preparatelor culinare 
 c. planificarea producției zilnice, cumpărarea preparatelor culinare, folosirea utilajelor 

 
57. Responsabilitate activităților din sectorul de servire se referă la: 

 a. tipul de serviciu oferit 
 b. calitatea serviciului de consum 
 c. satisfacerea clientului 

 
58. Până la deschiderea unităților personalul de serviciu din sala de servire execută următoarele 
operațiuni: 

 a. pregătirea obiectelor de inventar necesare transportării, prezentării, servirii și consumării 
preparatelor și băuturilor 
 b. realizarea aranjamentelor florale 
 c. aranjarea sălii pentru servirea consumatorilor 

 
59. Etapele mise-en-place sunt în ordine: 

 a. 1. Alinierea și fixarea meselor, 2. Așezarea fețelor de masă, 3. Aranjarea tacâmurilor, 4. 
Aranjarea obiectelor de menaj și de inventar mărunt 
 b. 1. Alinierea și fixarea meselor, 2. Așezarea fețelor de masă, 3. Aranjarea șervetelor, 4. 
Aranjarea tacâmurilor 
 c. 1. Alinierea și fixarea meselor, 2. Aranjarea scaunelor, 3. Marcaea locului prin farfuria suport, 
4. Aranjarea șervetelor  

 
60. Preparatele și băuturile pot fi prezentate: 

 a. prezentare scrisă prin listă de menu-uri și băuturi, afișe 
 b. prezentare scrisă realizată cu expoziție cu vânzare 
 c. prezentare orală realizată de către patronul unității 

 
61. Menul este: 

 a. instrument de promovare a vânzărilor 
 b. o listă cu ingredientele produselor fabricate 
 c. o listă cu preparatele trecute în ordinea în care se servesc 

 
62. Lista de băuturi este: 

 a. un menu pe grupe pentru băuturi 
 b. un menu pe ingrediente ale băuturilor 
 c. un menu în ordine alfabetică a băuturilor 

 
63. Preparatele și băuturile vor fi aduse: 

 a. în ordinea menului comandat 
 b. cu pauze mari între servirea a două preparate 
 c. în ordinea alfabetică 



64. Servirea propriu-zisă a consumatorilor se face după reguli diferențiate după: 
 a. tipul mesei 
 b. tipul unității 
 c. numărul și structura persoanelor servite 

 
65. Noțiunea de echipament hotelier se referă la: 

 a. construcțiile, instalațiile, mobilierul și dotările unităților de cazare 
 b. construcțiile, instalațiile, mobilierul și dotările unităților de alimentație 
 c. construcțiile, instalațiile, mobilierul și dotările unităților hoteliere și unităților de 
alimentație care intră în componența lor 

 
66. Holul recepției trebuie să asigure: 

 a. o circulație optimă a fluxurilor 
 b. o circulație optimă a turiștilor 
 c. spațiu pentru întâlniri 

 
67. Motivele pentru care clienții aleg un anumit hotel sunt: 

 a. specificul și amplasarea hotelului 
 b. structura serviciilor oferite 
 c. tarifele și facilitățile acordate 

 
68. Tarifele de cazare pot fi stabilite în funcție de: 

 a. costuri, așezare, servicii 
 b. costuri, concurență, profitul planificat 
 c. clasificare, amplasare, costuri 

 
69. Tariful afișat: 

 a. este tariful maxim pe care îl plătesc clienții obișnuiți 
 b. trebui prezentat pe tipuri de camere existente în hotel 
 c. este de preferat să includă micul dejun 

 
70. Factorii care influențează formularea strategiilor privind politica de tarife și prețuri sunt: 

 a. poziția pe piață, categoria, marca, concurența 
 b. cota de piață, amplasarea, factori conjuncturali, vecinătățile 
 c. etapa de ciclu de viață a produsului, concurența, factori conjuncturali 

 
 
Disciplina: MERCEOLOGIE AGROALIMENTARĂ 
 
1. Reglementarea comerțului cu produse alimentare este realizată la nivel internațional prin:  

a. FAO si WHO/OMS  
b. WTO/Organizația Mondială a Comerțului  
c. Codex Alimentarius  

 
2. Proprietățile tehnice ale mărfurilor presupune cunoașterea: 

a. calității materiilor prime 
b. elementelor legate de ambalare, păstrare, transport 
c. elementelor economice 

 
3. La nivel global, mărfurile alimentare moderne  

a. înglobează tot mai mult progres tehnico-științific  
b. se caracterizează printr-un grad tot mai înalt de prelucrare  
c. circulă într-o măsură tot mai mare sub diferite forme și ambalaje 

 



4. Factorii tehnologici care influențează calitatea produselor alimentare sunt:  
a. tehnologia de obținere 
b. marcarea și etichetarea 
b. calitatea proiectată 

 
5. Valoarea de întrebuințare a mărfurilor, se referă la: 

a. sunt solicitate de cumpărători 
b. utilitatea lor 
c. valoarea lor socială 

 
6. Din punct de vedere merceologic serviciile sunt denumite și:  

a. servicii sociale  
b. mărfuri invizibile 
c. marfă nematerială 

 
7. Merceologia produselor alimentare studiază: 

a. proprietățile mărfurilor 
b. modificările proprietăților mărfurilor 
c. doar proprietățile organoleptice ale mărfurilor 

 
8. Culoarea mărfurilor alimentare este o proprietate:  

a. fizică generală 
b. fizică specială 
c. fizică importantă 

 
9. Conținutul de apă (U%) dintr-un produs alimentar poate influența: 

a. percepția consumatorilor 
b. gustul și stabilitatea produselor 
c. mirosul și aroma 

 
10. Termenul de gluten definește în general: 

a. totalitatea proteinelor din semințele de cereale 
b. totalitatea amidonului din semințele de cereale 
c. conținutul de proteine dintr-o cereală 

 
11. Calciferolii sunt substanțe care îndeplinesc în organismul uman rol de:  

a. vitaminaD2 
b. vitmina D3 
c. vitamina B1 

 
12. Genul Erwinia provoacă boala numită putrezirea umedă: 

a. la fructe 
b. la tuberculi 
c. la morcovi 

 
13. Ghiudemul conține în mod obișnuit: 

a. carne de vită 80% și carne de oaie 20% 
b. carne de vită 50% și carne de oaie 50% 
c. carne de vită și carne de oaie 

 
14. Icrele negre se obțin de la: 

a. păstrăv 
b. nisetru  
c. morun 



15. Din categoria heteroproteinelor nu face parte: 
a. lactalbumina 
b. colagenul 
c. cazeina 

 
16. Aminoacizii esențiali nu sunt:  

a. fenilalanina 
b. lizina 
c. alanina 

 
17. În organismul uman proteinele au rol de: 

a. catalizatori 
b. sursă de energie 
c. reglator hormonal 

 
18. Din categoria hexoze fac parte: 

a. lactoza 
b. fructoza 
c. riboza 

 
19. Dintre ipostazele calității fac parte: 

a. calitatea proiectată 
b. calitatea omologată 
c. calitatea necomercială 

 
20. Din punct de vedere chimic  glucoza, este:  

a. o monoglucidă 
b. o hexoză 
c. o pentoză 

 
21. În organismul uman apa are rol: 

a. energetic 
b. de solvent 
c. de transport 

 
22. Din categoria aminoacizilor neesențiali fac parte:  

a. glicina 
b. serina 
c. fenilalanina 

 
23. Din categoria aminoacizilor  semiesențiali fac parte: 

a. cistina 
b. tirozina 
c. leucina 

 
24. Din grupa macroelementelor minerale fac parte:  

a. Sulful 
b. Clorul 
c. Fierul 

 
25. Din categoria brânzeturilor cu pastă moale maturate nu fac parte: 

a. parmezanul  
b. cașcavalul  
c. telemeaua 



26. Din categoria brânzeturilor cu pasta semitare fac parte:  
a. Parmezanul  
b. Gouda  
c. Trapist 

 
27. Din categoria brânzeturilor cu pasta tare fac parte: 

a. Parmezanul  
b. Șvaițerul 
c. Trapist 

 
28. Rahatul face parte din categoria de:  

a. produse zaharoase gelificate 
b. produse zaharoase spumoase 
c. produse zaharoase cremoase 

 
29. Glicozidele se găsesc în: 

a. cartofi 
b. hrean 
c. morcov 

 
30. Ceaiul Pu-erh care se comercializează poate fi de culoare: 

a. verde sau negru  
b. negru sau verde 
c. cenușiu sau verde 

 
31. Din categoria hidrolazelor fac parte: 

a. celulaza 
b. lizozimul 
c. lipaza 

 
32. Pentru aprecierea calității ouălor se ia în calcul: 

a. indicele vitelinic 
b. indicele de albuș 
c. indicele de grăsime 

 
33. Din categoria brânzeturilor cu mucegaiuri nobile nu fac parte: 

a. branza de tip Trapist 
b. brânza de tip Gouda 
c. brânza de tip Roquefort 

 
34. Din categoria de transformări normale post-sacrificare în carne sunt: 

a. rigiditatea 
b. maturarea 
c. autoliza 

 
35.  Din categoria vinurilor speciale fac parte:  

a. vinurile spumoase  
b. vinurile licoroase  
c. vinurile liniștite 

 
36. Conform cărui articol de lege  în vigoare se poate modificare termenul de valabilitate înscrise pe 
etichetă? 

a. art. nr 5 din OU 22/21.08.1992 
b. se interzice modificarea  
c. art. nr 4 din OU 22/21.08.1992 



37. Un produs, pentru a fi considerat marfă,  
a. trebuie să fie conform legislației în vigoare 
b. trebuie să fie acceptat de consumatori 
c. trebuie să fie destinat comercializării 

 
38. Caracteristica de inocuitate a mărfurilor alimentare  se referă la: 

a. valoarea nutritivă 
b. valoarea igienică 
c. valoarea comercială 

 
39. Care mineral are rolul de constituent al vitaminei B12? 

a. Co 
b. Fe 
c. Cr 

 
40. Conținutul de apă din legume și fructe este cuprins între: 

a. 10-50%  
b. 60-70% 
c. 65-95 % 

 
41. Dintre macroelemente nu fac parte: 

a. Fe, Cu, Co 
b. Fe, Mg, Cu 
c. Fe, K, S 

 
42. Conținutul de apă din carne de pește este de circa: 

a. 60-70% 
b. 65-80% 
c. 65-90% 

 
43. Ceaiul negru se obține în urma proceselor de:  

a. ofilire, răsucire și uscare 
b. opărire, răsucire și fermentare 
c. ofilire, răsucirea și fermentare 

 
44. Pasta de tomate este un concentrat cu un conținut de substanță uscată de circa: 

a. 10-12 % 
b. 24-28 % 
c. 12-18 % 

 
45. În halva procentul de lipide poate fi de circa:  

a. 25-40% respectiv 500 kcal /100g 
b. 30-40% respectiv 500 kcal /100g 
c. 45-50% respectiv 500 kcal /100g 

 
46. Enzima din lapte care prin prezența sa stabilește gradul de prospețime al laptelui se numește: 

a. reductază 
b. catalază 
c. oxidoreductază 

 
47. Cafeaua verde (neprăjită) se numește și cafea: 

a. arabica 
b. pergamino 
c. robusta 



48. Capacitatea de sorbție este o proprietate: 
a. fizică generală 
b. fizică specială 
c. chimică 

 
49. Reprezintă  marfă alimentară: 

a. plantele înainte de recoltare 
b. cosmeticile 
c. tutunul 

 
50. Un produs nu este considerat aliment atunci când: 

a. nu conține substanțe nutritive  
b. se comercializează 
c. este acceptat într-o anumită comunitate 

 
51. Tequila de obține din fructe de:  

a. pelin 
b. agave 
c. coriandru 

 
52. În gălbenușul de ou se găsesc:  

a. ovovitelina, gliceride, glucide 
b. lipaza, gliceride, lizozimul 
c. ovovitelina, gliceride, celulaza 

 
53. DOCC reprezintă acronimul pentru  

a. vin de origine cu trepte de calitate 
b. vin de origine controlată cu trepte de calitate 
c. vin cu trepte de calitate superioară 

 
54. Celulele somatice în proporție mai mare de 300 000 indică: 

a. denaturarea calității laptelui 
b. acidifierea laptelui 
c. bolile ugerului 

 
55. Catalaza este o enzimă care se poate găsi  în producțiile animaliere și dă indicații despre: 

a lapte și dă indicații despre calitatea laptelui 
b. carne dă indicații despre alterare 
c. lapte, dă indicații despre bolile ugerului  

 
56. Valoarea nutritivă a condimentelor este egală cu:  

a. 2% 
b. 5% 
c. 0% 

 
57. Cel mai deosebit fondant este: 

a. marțipanul pe bază de sirop de zahăr 
b. marțipanul format din boabe de migdale 
c. marțipanul format din caramel   

 
58. Procentul ridicat de fosfați din albuș reprezintă: 

a. ouă foarte vechi 
b. ouă foarte proaspete 
a. ouă incubate 
 

59. Care este greutatea ouălor din categoria XL? 
a. sub 63 g 
b. 63-73 g 
c. peste 73g 

 



60. Arginina este un aminoacid: 
a. semiesențial  
b. esențial  
c. semiesențial 

 
61. Prin distilarea fructelor se obține 

a. coniacul 
b. rachiul 
c. țuica 

 
62. Noțiunea de masă specifică nu este similară celei de  

a. densitate  
b. masă netă  
c. greutate 

 
63. Ginul are o aromă specifică, aceasta este dată de:  

a. cerealele folosite la distilare  
b. fructele de ienupăr  
c. rădăcinile de ghimbir  

 
64. Compusul natural din ou cu rol în păstrarea calității acestuia este: 

a. lizozimul  
b. lizina  
c. lecitina  

 
65. Mierea de albine conține preponderent:  

a. glucoză 
b. manoză  
c. fructoză 

 
66. Boala întinderii poate apare la: 

a. aluat 
b. bomboane 
c. pâine 

 
67. Fitoncidele se găsesc în: 

a. ceapă și usturoi 
b. cartofi 
c. gutui 

 
68. Boabele de cacao conțin stimulente naturale, acestea sunt  : 

a. teobromina și cofeina 
b. cofeina și teina 
c. teina și teobromina 

 
69. Acidul linoleic este un acid: 

a. saturat 
b. nesaturat 
c. polinesaturat 
 

70. Acidul oxalic se găsește în: 
a. carne 
b. lapte 
c. produse vegetale 


