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VARIANTA I 
 

Examen de admitere studii universitare de masterat – Sesiunea septembrie 2022 
Subiecte în limba română 

 
 
1. Care dintre condiţiile următoare indică faptul că un bun este produs în condiţii de concurenţă perfectă: 

A. profiturile producătorilor sunt mari 
B. profiturile producătorilor sunt mici 
C. oferta totală este inelastică 
D. cererea individuală este perfect elastică 

 
2. Condiţia de maximizare a profitului în cazul unei firme pe o piaţă cu concurenţă monopolistică este 

următoarea (Vmg este venitul marginal, Cmg costul marginal, P este preţul, CTM costul mediu, VT veniturile 
totale): 

A. Vmg = Cmg 
B. Cmg = P 
C. Vmg = CTM 
D. VT să fie maxim 

 
3. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la monopol sunt adevărate: 

A. există mai multe firme producătoare a unui produs specific 
B. există o singură firmă producătoare, dar produsul are substitute apropiate 
C. nu există competitori pe piaţa relevantă 
D. barierele de intrare sunt reduce 

 
4. Între concurenţa monopolistică şi cea perfectă există diferenţe privind: 

A. intrarea pe piaţă 
B. numărul de vânzători şi cumpărători 
C. puterea de piaţă a competitorilor 
D. omogenitatea produselor 

 
5. Costul de producție al unei imobilizări corporale realizate în cadrul entității economice, cuprinde: 

A. costurile directe de producție, cheltuielile indirecte de producție angajate, cheltuielile generale 
de administrație 

B. costul de achiziție al materiilor prime și materialelor directe consumate, celelalte cheltuieli 
directe de producție, cota cheltuielilor indirecte alocată rațional ca fiind legate de fabricația 
bunului respectiv 

C. costurile directe de producție, costurile indirecte de producție, costurile de distribuție 
D. costurile directe de producție, costurile indirecte de producție angajate, costurile cu dobânzile 

 
6. Preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor (PAM) se determină astfel: 

A. PAM = cost de achiziţie + adaos comercial + TVA neexigibilă 
B. PAM = preţ cumpărare + comision + TVA neexigibilă 
C. PAM= preţ cu ridicata + adaos comercial+TVA colectată 
D. nici un răspuns nu este corect 
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7. O societate a achiziţionat o instalaţie de producţie în următoarele condiţii: preţ de cumpărare 30.000 lei, TVA 
19%; cheltuieli cu transportul instalaţiei de la furnizor până la locul amplasării 900 lei; cheltuieli  cu pregătirea 
locului în care va fi amplasată instalaţia (instalaţia trebuie să fie amplasată pe un suport din beton cu o înclinaţie 
de 12 grade) 2.000 lei; onorariul plătit inginerului care s-a ocupat de proiectarea şi măsurarea locului de 
amplasare a instalaţiei 1.500 lei. Societatea este plătitoare de TVA și primește din partea furnizorului un rabat de 
10%. Costul de achiziţie al instalaţiei de producţie este de: 

A. 36.530 lei 
B. 31.400 lei 
C. 34.530 lei 
D. 33.030 lei 

 
8. Care din poziţiile de venituri enumerate în continuare se includ în totalitate în cifra de afaceri netă a 

întreprinderii: 
A.  producția vândută, venituri din vânzarea mărfurilor, venituri din  subvenţii  de  exploatare aferente 

cifrei de afaceri, venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din  Registrul general şi care 
mai au în derulare contracte de leasing 

B.  venituri din vânzarea mărfurilor, venituri din vânzarea produselor finite, variaţia stocurilor, venituri 
din vânzarea produselor finite, venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, venituri 
din lucrări şi servicii prestate, venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general şi care mai au în derulare contracte de leasing 

C.  venituri din vânzarea mărfurilor, variaţia stocurilor, venituri din vânzarea semifabricatelor, venituri  din  
subvenţii  de  exploatare  aferente  cifrei  de  afaceri,  venituri  din  dobânzi înregistrate de entităţile 
radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing 

D. producţia vândută, venituri din vânzarea mărfurilor, venituri din subvenţii de exploatare aferente 
cifrei de afaceri, venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai 
au în derulare contracte de leasing, reducerile comerciale 

 
9. Obiectivul fundamental al strategiei de preţ a întreprinderii este: 

A. creşterea vânzărilor 
B. obţinerea rentabilității 
C. fidelizarea clienţilor 
D. diferenţierea faţă de concurenţă 

 
10. Principalul obiectiv de marketing pentru un produs aflat în faza de creștere a ciclului său de viață trebuie să 

fie: 
A. maximizarea cotei de piață 
B. maximizarea profitului 
C. reducerea cheltuielilor 
D. informarea consumatorilor 

 
11. Care dintre următoarele elemente nu reprezintă o componentă a micromediului întreprinderii: 

A. furnizorii forţei de muncă 
B. legislația 
C. organismele publice 
D. furnizorii de mărfuri 
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12. Concurența dintre două întreprinderi care oferă produse identice, destinate satisfacerii acelorași nevoi se 
numește concurență: 

A. la nivel de întreprindere 
B. de marcă 
C. formală 
D. generică 

 

13. Ce elemente formează capitalul total al firmei? 
a. capitalul propriu şi capitalul permanent 
b. capitalul permanent şi datoriile pe termen scurt 
c. capitalul permanent şi datoriile pe termen mediu şi lung 
d. capitalul propriu, datoriile pe termen scurt şi datoriile pe termen mediu şi lung 

A. (d)         B. (a)          C. (c)          D. (b, d) 
 
14. Creşterea capitalului social poate avea ca surse: 

a. noi aporturi în numerar sau în natură ale acţionarilor 
b. creşterea vânzărilor firmei 
c. încorporarea rezervelor 
d. creşterea profitului obţinut de firmă 
e. conversiunea datoriilor în contribuţii la capitalul social. 

A. (a)          B. (b, c)           C. (d)          D. (a, c, e) 
 
15. Împrumutul obligatar este: 

a. un credit acordat de o masă de debitori unui singur creditor 
b. un credit acordat de un debitor mai multor creditori 
c. un credit acordat de un creditor mai multor debitori 
d. un credit acordat de mai mulţi creditori unui singur debitor 

A. (a)          B. (b)          C. (c)          D. (d) 
 
16. Ce reprezintă durata de viaţă economică a unei investiţii? 

a. durata protecţiei juridice asupra dreptului de proprietate asupra bunului de investiţie 
b. perioada de recuperare integrală a valorii iniţiale a investiţiei pe calea amortizării 
c. durata de timp determinată de caracteristicile tehnico-funcţionale specifice fiecărui bun de 

investiţie 
d. durata de timp în care investiţia produce efecte favorabile (cash-flow-uri) 

A. (a)          B. (b)          C. (d)          D. (c) 
 
17. Ansamblul elementelor cu caracter decizional, organizatoric, informațional, motivațional, etc. din cadrul 

firmei, prin intermediul cărora se exercită ansamblul proceselor ș i relațiilor de management, în vederea 
obținerii unei eficacități și eficiențe cât mai mari – definește: 

A. sistemul de management al firmei 
B. arta managementului 
C. managementul științific 
D. știința managementului 
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18. Numărul de salariați conduși nemijlocit de un manager reprezintă: 
A. ponderea ierarhică 
B. funcția 
C. compartimentul 
D. nivelul ierarhic 

 
19. Metoda intreprenorial-managerială de proiectare și promovare a unei afaceri noi sau de dezvoltare 

semnificativă a unei afaceri existente, pornind de la identificarea unei oportunități economice, prin care se 
determină obiectivele de realizat, se dimensionează și se structurează principalele resurse și activități  
necesare,  demonstrând  că  aceasta  este  profitabilă,  că  merită  să  fie  sprijinită  de  potențialii stakeholderi – 
este: 

A. tabloul de bord 
B. planul de afaceri 
C. matricea descoperirilor 
D. managementul pe baza de proiecte 

 
20. Deficiențele majore în procesul de comunicare (barierele comunicaționale cele mai semnificative) pot fi: a. 

de limbaj, exprimare; b. de recepție; c. contextuale; d. mixte. 
A. a, b, c, d 
B. a, b, c 
C. b, c, d 
D. a, b, d 

 
 
 
 
 
Notă: 
1. Timpul efectiv de lucru este de 1 oră; 
2. Fiecare subiect are o singură variantă de răspuns corect; subiectele la care se dau mai multe răspunsuri nu vor 
fi luate în considerare; 
3. Pentru fiecare subiect este obligatorie bifarea unui răspuns; grilele necompletate duc la anularea examenului. 
4. Notarea este de 0,45 puncte pe răspuns corect și un punct din oficiu. 
 

 

Decan,  
Prof. univ. dr. habil. Cristina Tănăsescu 
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VARIANTA I 
 

Examen de admitere studii universitare de masterat – Sesiunea septembrie 2022 
Subiecte în limba engleză 

 

1. Which of the following conditions indicate that a good is produced under perfect competition: 
A. producers` profits are high 
B. producers` profits are small 
C. total supply is inelastic 
D. individual demand is perfectly elastic 

 
2. The profit maximization condition for a firm in a market with monopolistic competition is the following (MR 

is marginal revenue, MC is marginal cost, P is price, ATC is average total cost, TR is total revenue): 
A. MR = MC 
B. MC = P 
C. MR = ATC 
D. TR to be maximum 

 
3. Which of the following statements about monopoly is true: 

A. there are several companies producing a specific product 
B. there is only one producing company, but the product has close substitutes 
C. there are no competitors on the relevant market 
D. input barriers are low 

 
4. There are differences between monopolistic and perfect competition regarding: 

A. market entry 
B. the number of sellers and buyers 
C. the market power of competitors 
D. homogeneity of products 

 
5. The production cost of a fixed asset manufactured by an entity includes: 

A. direct production costs, indirect production costs, administrative and general expenses 
B. acquisition costs of raw materials and direct consumables, other direct production costs, indirect 

costs rationally allocated to the manufacturing of that asset 
C. direct production costs, indirect production costs, distribution costs 
D. direct production costs, indirect production costs, interest payments 

 
6. The retail price (RP) of a product is calculated as follows: 

A. RP=acquisition cost + markup+ non-reclaimable VAT 
B.  RP=purchase price + commission + non-reclaimable VAT 
C. RP=wholesale price + markup + reclaimable VAT 
D. no answer is correct 

 
7. A company has purchased a manufacturing installation in the following conditions: purchase price 30.000 lei, VAT 
19%; expenses with the transport of the installation from the supplier to destination 900 lei; expenses with the 
preparation of the site where the installation will be placed (the installation must be fixed on a concrete stand with 
an angle of inclination of 12 degrees) 2.000 lei; the fee paid to the engineer in charge of the design and measurement 
of the site 1.500 lei. The company pays VAT and receives a 10% discount from the supplier. The acquisition cost of 
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the manufacturing installation is: 
A. 36.530 lei 
B. 31.400 lei 
C. 34.530 lei 
D. 33.030 lei 

 
8. Which of the following types of incomes are entirely included in the company’s net turnover: 

A. sold production, sales of goods and services, incomes from operating subsidies relating to turnover, 
incomes from interest payments recorded by entities which have stopped operating but are still 
running leasing contracts 

B. sales of goods and services, sales of finished products, stock variation, incomes from operating 
subsidies relating to turnover, incomes from works and service provision, incomes from interest 
payments recorded by entities which have stopped operating but are still running leasing contracts 

C. sales of goods and services, stock variation, sales of unfinished products, incomes from operating 
subsidies relating to turnover, incomes from interest payments recorded by entities which have 
stopped operating but are still running leasing contracts 

D. sold production, sales of goods and services, incomes from operating subsidies relating to turnover, 
incomes from interest payments recorded by entities which have stopped operating but are still 
running leasing contracts, trade discounts 

 
9. The main objective of a company’s pricing strategy is: 

A. to increase sales 
B. to achieve profitability 
C. to build customer loyalty 
D. to differentiate itself from the competition 

 
10. The main marketing objective for a product in the growth stage of its life cycle must be: 

A. to maximize its market share 
B. to maximize profit 
C. to reduce costs 
D. to inform consumers 

 
11. Which of the following is not a component of the company’s microenvironment: 

A. labour providers 
B. legislation 
C. public bodies 
D. suppliers 

 
12. Competition between two companies that offer identical products meant to meet the same needs is called: 

A. enterprise competition 
B. brand competition 
C. formal competition 
D. generic competition 
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13. What elements make up the total capital of the company? 
e. equity and permanent capital 
f. permanent capital and short term debts 
g. permanent capital and the medium and long term debts 
h. equity, short term and medium and long term debts 

A. (d)         B. (a)          C. (c)          D. (b, d) 
 
14. The increase of share capital can have as sources: 

f. new contributions in cash or in kind of shareholders 
g. increase in company sales 
h. incorporation of reserves 
i. increase of profit obtained by the company 
j. conversion of debts in share capital contribution 

A. (a)          B. (b, c)           C. (d)          D. (a, c, e) 
 
15. Bond financing loan is: 

e. a credit granted by a mass of debtors to a single creditor 
f. a credit granted by a debtor to more creditors 
g. a credit granted by a creditor to more debtors 
h. a credit granted by more creditors to a single debtor 

A. (a)          B. (b)          C. (c)          D. (d) 
 
16. What does the economic duration time of an investment  represents? 

e. the duration of juridical protection on the equity of ownership on investment goods 
f. the period of full recovery of the initial value of the investment through depreciation 
g. duration time determined by the technical functional characteristics specific for each investment 

merchandise 
h. duration time when the investment produces favorable cash flows 

A. (a)          B. (b)          C. (d)          D.(c) 
 
17. All of the company’s elements that have a decisional, organizing, informational, motivational character, and 

through which the entire set of management processes and relationships are being exercised in order to 
achieve the best efficiency and the highest effectiveness – defines: 

A. the management system of the company 
B. the art of management 
C. scientific management 
D. the science of management 

 
 
18. The number of employees a manager can efficiently and effectively manage represents: 

A. span of control 
B. position 
C. department 
D. organizational level 
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19. The entrepreneurial-managerial method of designing and promoting a new business or of significantly 
developing an existing one, method that starts with identifying an economic opportunity and by which one 
determines the objectives that are to be accomplished, sizes and structures the main resources and activities, 
aiming to prove that it can be profitable and it is worth to be supported by the potential stakeholders – is: 

A. dashboard 
B. business plan 
C. discovery matrix 
D. project-based management 

 
20. The major deficiencies in the communication process (the most significant barriers to communication) can 

be: a. of language, expression; b. receiving; c. contextual; d. mixed. 
A. a, b, c, d 
B. a, b, c 
C. b, c, d 
D. a, b, d 

 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
1. Working time is one hour. 
2. Every question has only one correct answer; questions with multiple answers will NOT be taken into 
consideration. 
3. Every question is required to have an answer; unanswered questions will result in paper rejection. 
4. The score is 0.45 points on the correct answer and one point ex officio. 
 
 
Decan,  
Prof. univ. dr. habil. Cristina Tănăsescu 

 


