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TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ 

Profil: Servicii 
Domeniul: Economic, administrativ, comert 
Clasa: a XI-a 
Profesor Stan Daniela 
 
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE- Procesul de înființare și funcționare al 
întreprinderii 
TEMA Sistemul înformațional 
Data..................... 
Nume și prenume elev................. 
Nota autoevaluare elev................       
 Nota profesor....................                
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦ Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 
 
A. Alegeți varianta corectă de răspuns:                                       
 
1. Reprezină componente ale sistemului de management al societății comerciale: 
a) sistemul organizatoric, sistemul decizional, sistemul informațional, sistemul de metode și 
tehnici de management 
b) sistemul decizional, sistemul de metode si tehnici de management, sistemul informațional 
c) sistemul informațional, sistemul de metode si tehnici de management, sistemul 
organizatoric 
d) echipa managerială 
 
2.  Influențează conținutul și funcționalitatea sistemului informațional al managementului 
societătii comerciale: 
a) obiectivele (societății comerciale) și structura organizatorică 
b) nevoile reale de informare ale managerului 
c) dinamismul sistemului managerial 
d)  toate punctele prezentate anterior 
 
3. Constituie componenta primară a sistemului informațional: 
a) informația 
b) fluxul informațional și circuitul informațional  
c) data 
d) procedura informațională și mijloacele de tratare a informațiilor 
 
4. Constituie elementul fundamental al sistemului informațional, al procesului de elaborare și 
fundamentare a deciziilor: 
a) data 
b) fluxul informațional și circuitul informațional 
c) informația 
d) mijloacele de tratare a informațiilor și  procedura informațională 
 
5. A trata o informație înseamnă: 
a) a culege informația, a înregistra informația, a prelucra informația, a transmite informația 
b) a înregistra informația 
c) a prelucra informația 
d) a stoca informația 
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6.  În procesul de perfecționare a sistemului informațional managerial rolul hotărâtor revine: 
a) managerului 
b) salariaților 
c) managerului sau salariaților 
d) managerului și salariaților 
 
7. Raționalizarea sistemului informațional managerial conduce la: 
a) creșterea eficienței întregii activități a societății 
b) reducerea costurilor de funcționare a sistemului informațional 
c) creșterea costurilor de funcționare a sistemului informațional 
d) nu are nici o consecință asupra activității societății 
 
8. Care din variantele de mai jos exprimă cel mai bine componentele sistemului 
informațional: 
a) date-informații, circuite informaționale, documente informaționale, proceduri informaionale 
b) date-informații, circuite informaționale, documente informaționale, mijloace de tratare a 
informațiilor 
c) date-informații, circuite și fluxuri informaționale, proceduri informaționale, calculatorul 
electronic 
d) date-informații, circuite și fluxuri informaționale, proceduri informaționale, mijloace de 
tratare a informatiilor 
 
9. Diferenta dintre sistemul informațional și sistemul informatic este dată de: 
a) existența unor informații specifice 
b) existența unor circuite și fluxuri informaționale mai scurte 
c) culegerea, transmiterea și prelucrarea cu mijloace automatizate a informațiilor 
d) culegerea, transmiterea și prelucrarea manual-automatizată a informațiilor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barem de corectare şi notare 



Colegiul Economic Maria Teiuleanu Pitești 
 
 

Test_M1 Administrarea firmei– domeniul/clasa  Economic, administrativ, comert/aXI-a/barem de corectare și notare 3 

Profil: Servicii 
Domeniul: Economic, administrativ, comert 
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE- Procesul de înființare și funcționare al 
întreprinderii 
TEMA Sistemul înformațional 
Clasa: a XI-a 
                
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦ Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 
 
Subiectul A.                        TOTAL: 90 puncte  
 
 
1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - c; 5 - a; 6 - a; 7 - a; 8 - d; 9-c. 
Raspunsuri comentate la testul grilă: 
8-e 
Raspunsul corect este "d", deoarece componentele sistemului informațional sunt datele, 
informațiile, fluxurile informaționale circuitele informaționale, procedurile informaționale, 
mijloacele de tratare a informațiilor. Celelalte variante sunt incomplete pentru că, alături de 
unele componente informaționale veritabile, conțin și aspecte care nu pot fi tratate de pe 
această pozitie. 
9-c 
Varianta corectă de raspuns este "c". Sistemul informațional este mai cuprinzator decât 
sistemul informatic, acesta din urmă rezumându-se la culegerea, transmiterea și prelucrarea 
cu mijloace automatizate a informațiilor. 
 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă  câte 10 puncte, pentru raspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acorda 0p. (9x10p=90p) 
 


