M1 PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA PRODUCȚIEI
Clasa: XII C / XII D
Data: _________________

Numele si prenumele: _____________

TEST DE EVALUARE
Documente de planificarea a producției
Alege varianta corectă:
1. Categoriile de salariaţi dintr-o întreprindere sunt:
a. muncitori, personal cu funcţii de conducere şi execuţie, personal operativ;
b. muncitori calificaţi şi necalificaţi;
c. personal la serviciu, în concediu de odihnă, detaşat să lucreze temporar în afara întreprinderii;
d. muncitori şi personal cu funcţii de conducere;
e. ucenici, muncitori, tehnicieni, maiştri, şef de secţie, director.
2. Planul de operaţii este specific următoarelor tipuri de producţii:
a. producţiei de unicate;
b. producţiei de serie;
c. producţiei individuale;
d. producţiei de serie mijlocie, de serie mare sau de masă;
e. producţiei de masă.
3. Fişa tehnologică conţine informaţii tehnologice:
a. la nivelul operaţiei şi fazei;
b. la nivelul operaţiei şi al părţilor sale componente;
c. numai la nivelul operaţiei; d. la nivelul la care hotărăşte tehnologul;
e. la nivelul întregului proces tehnologic.
4. Planul de operaţii este:
a. sinteza unui proces tehnologic;
b. o detaliere a unei operaţii tehnologice;
c. un document cu caracter consultativ; d. un desen tehnic; e. o schiţă trasată cu linie groasă sau subţire.
5. Fişa tehnologică se întocmeşte pentru producţia:
a. de serie;
b. de serie mică şi mijlocie;
c. de masă;
d. de unicate şi serie mică;
e. de serie şi unicate.
6. Necesarul total dintr-un material se calculează:
a. ca produs între consumul mediu zilnic şi numărul de zile lucrătoare dintr-o lună;
b. prin însumarea necesarului propriu-zis din acel material cu stocul de la sfârşitul perioadei de program;
c. prin însumarea stocului curent cu stocul de siguranţă şi cu consumul mediu zilnic;
d. ca produs între norma de consum pe produs şi numărul de zile lucrătoare dintr-o lună;
e. ţinându-se seama de numărul produselor ce urmează a fi fabricate.
6. Montarea tablourilor electrice este un exemplu de:
a. realizare a unui bun material;
b. prestare a unui serviciu;
c. executare a unei lucrări;
d. finalizare a unei acţiuni.
7. Fişa postului este documentul care descrie:
a. utilajul şi SDV-urile aferente unui loc de muncă;
b. sarcinile de muncă ce îi revin unui angajat;
c. nomenclatorul produselor care se pot obţine pe un anumit utilaj;
d. operaţiile care se pot executa la un anumit loc de muncă.
8. Procesul tehnologic dintr-o întreprindere este un ansamblu de operaţii:
a. financiare;
b. tehnologice;
c. matematice;
d. economice.

II. COMPLETEAZA SPAȚIILE CU INFOTMAȚIILE CORECTE
1. Procesul de producţie desfăşurat într-o întreprindere industrială exprimă totalitatea ..............(a)............. ale
oamenilor care acţionează cu ajutorul........(b)......... asupra ......(c)............, potrivit unui anumit ....(d)..........
dinainte stabilit, în vederea transformărilor în..................(e)............ destinate consumului .......(f)............sau
consumului ..............(g).........., dar şi a .........(i).............care au ca scop transformarea obiectelor muncii.
2. Sub raport tehnico-material, prin proces de producţie se înţelege totalitatea .........(a)............, a .........(b).... .
şi a ..........(c)............ce concură la obţinerea............(d)........ sau la executarea.............(e)..........ce reprezintă
obiectul de activitate al întreprinderii.
3. Producţia industrială este........(a).........al activităţii........(b).........a agenţilor economici, fără a se lua în
considerare........(c).......,cum sunt materialele refolosibile........(d).......... Fiind un rezultat al activităţii proprii
a agenţilor economici, nu se includ........(e).......şi nici rezultatele din activităţi precum..... (f)...... desfăşurate
ca extraprofil.
4. Prin tact de funcţionare se înţelege...........(a)......... la care linia............(b).........livrează un ..........(c)..........
5. Sistemul flexibil de fabricaţie este un.........(a)........capabil să se adapteze la............(b)......... diferite, atât
sub raportul.......... (c)........ şi al.........(d).........., cât şi al...........(e).........care trebuie realizat.
6. Automatizarea reprezintă un..........(a)........a producţiei, bazat pe folosirea aparatelor, a dispozitivelor sau
a...........(b).........care permit realizarea......... (c).........fără participarea ..........(d)........... a muncitorilor, ci
numai sub............(e)........... şi ............ (f)............lor.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii
Timp de lucru: 35 min

