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VARIANTA I 
 

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

 

1. Pentru un consumator rațional care are de ales între două bunuri în condițiile constrângerii 
bugetare, modificarea prețului unuia dintre bunuri, caeteris paribus, va determina: 

A. deplasarea paralelă a liniei bugetului 
B. modificarea pantei liniei bugetului 
C. nu va modifica linia bugetului 
D. deplasarea paralelă a liniei bugetului la dreapta 

 
2. Presupunem că preţul unui bun scade cu 10%, iar cantitatea cerută pentru o anumită perioadă de 

timp creşte cu 15%. În aceste condiţii: 
A. veniturile încasate scad 
B. veniturile încasate de producători cresc 
C. veniturile nu sunt influenţate în nici un fel 
D. cheltuielile firmei cresc 

 
3. Care din următoarele aspecte delimitează capitalul fix de cel circulant: 

a. numărul de cicluri de producţie la care participă 
b. locul de desfăşurare a activităţii de producţie 
c. perioada după care se înlocuiesc 
d. modalitatea de transmitere a valorii sale asupra noului produs 

A. (a, d)            B. (c, d)  C. (a, c, d)           D. (b, c, d) 
 

4. 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 

 

5. Întreprinderea “A” doreşte să intre pe o piaţă nouă, cu un produs nou. Concurenţa pe piaţă este 
extrem de puternică, iar piaţa este atractivă. Ce strategie de marketing adoptă pentru lansarea pe 
piaţă a produsului său? 
A. strategia de “smântânire” lentă 
B. strategia de “penetrare” rapidă 
C. strategia de “smântânire” rapidă 
D. strategia de “penetrare” lentă 
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6. Întreprinderea “A” doreşte ca pentru anul curent să introducă în fabricaţie un nou produs pentru a 
creşte profunzimea gamei sale de produse. În acelaşi timp îşi propune o diferenţiere prin calitate faţă 
de competitorii săi. Ce strategie de produs va adopta? 
A. strategia diversificării orizontale, a diferenţierii calitative faţă de oferta competitorilor şi de 

perfecţionare a produselor 
B. strategia diversificării laterale, a diferenţierii calitative faţă de oferta competitorilor şi de asimilare 

de noi produse 
C. strategia diversificării verticale, a diferenţierii calitative faţă de oferta competitorilor şi de 

asimilare de noi produse 
D. strategia de selecţie, de diferenţiere calitativă faţă de oferta competitorilor şi de perfecţionare a 

produselor 
 

7. Obiectivul fundamental al strategiei de preţ a întreprinderii este: 
A. creşterea vânzărilor 
B. obţinerea rentabilităţii 
C. fidelizarea clienţilor 
D. diferenţierea faţă de concurenţă 

 

8. Ca participanţi la procesul de distribuţie, ofertanţii de servicii funcţionale: 
A. au rolul de a facilita distribuţia 
B. deţin proprietatea mărfurilor 
C. nu sunt implicaţi în vânzarea-cumpărarea mărfurilor 
D. nu sunt implicaţi în logistica mărfurilor 

 

9. Decizia care are urmări nemijlocite asupra deciziilor, acțiunilor și comportamentelor a cel puțin unei 
alte persoane – este o decizie: 
A. operațională 
B. managerială 
C. strategică 
D. tactică 

 

10. Numărul de salariaţi conduşi nemijlocit de un manager reprezintă: 
A. ponderea ierarhică 
B. funcția 
C. compartimentul 
D. nivelul ierarhic 

 

11. 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 
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12. Deficienţele majore în procesul de comunicare (barierele comunicaţionale cele mai semnificative) 
pot fi:  

a. de limbaj, exprimare 
b. de recepţie 
c. contextuale 
d. mixte 

A. (a, b, c, d)          B. (a, b, c)          C. (b, c, d)          D. (a, b, d) 
 
13. Cum se calculează valoarea prezentă a unei singure sume de bani?  

a. VP = VV * 1 / (1 + r)n 
b. VP = VV * FAr,n 
c. VP = VV * (1 + r)n 
d. VP = VV * FCr,n 

A. (a, d)          B. (a, b)        C. (d)          D. (c, d) 
 

14. 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) 
 

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. Rentabilitatea economică este dată de: 
a. raportul între total active şi datoriile din pasiv 
b. raportul între beneficiu şi total active 
c. raportul între capitalul propriu şi beneficii 
d. raportul între beneficiu şi capitalul permanent 

A. (a)          B. (b)          C. (d)          D. (c) 
 
17. Contabilizarea stocurilor conform metodei inventarului permanent, presupune: 

A. contabilizarea variaţiei stocurilor la finele perioadei de gestiune 
B. necontabilizarea ieşirilor de stocuri în cursul perioadei 
C. contabilizarea achiziţiilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile 
D. contabilizarea tuturor operaţiilor de intrare şi de ieşire de stocuri, utilizând conturile de stocuri 
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18. Activele entităţii economice sunt definite ca: 
A. resurse controlate de către entitate, ca rezultat al unor evenimente prezente, de la care se 

aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al cărui cost poate fi evaluat 
în mod credibil 

B. resurse controlate de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se 
aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al cărui cost poate fi 
evaluat în mod credibil 

C. resurse controlate de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă 
să genereze beneficii economice prezente pentru entitate şi al cărui cost poate fi evaluat în mod 
credibil 

D. resurse controlate de către entitate, ca rezultat al unor evenimente prezente, de la care se 
aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al cărui cost nu poate fi 
evaluat în mod credibil 
 

19. Costul de producţie al unei imobilizări corporale realizate în cadrul entităţii economice, cuprinde: 
A. costurile directe de producţie, cheltuielile indirecte de producţie angajate, cheltuielile generale 

de administraţie 
B. costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor directe consumate, celelalte cheltuieli 

directe de producţie, cota cheltuielilor indirecte alocată raţional ca fiind legate de fabricaţia 
bunului respectiv 

C. costurile directe de producţie, costurile indirecte de producţie, costurile de distribuţie 
D. costurile directe de producţie, costurile indirecte de producţie angajate, costurile cu dobânzile 

 
20. Referitor la contul „Clienţi”, pentru luna ianuarie N, se cunosc următoarele informaţii: total sume 

debitoare 250.000 lei, din care sold iniţial 50.000 lei. Soldul final este de 20.000 lei. Determinați 
valoarea vânzărilor către clienţi şi valoarea sumelor încasate de la clienţi în cursul lunii ianuarie N. 
A. Vânzări = 320.000 lei, Încasări = 300.000 lei 
B. Vânzări = 300.000 lei, Încasări = 320.000 lei 
C. Vânzări = 230.000 lei, Încasări = 200.000 lei 
D. Vânzări = 200.000 lei, Încasări = 230.000 lei 

 
 
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 

 



 
 

 
 
 

 
Calea Dumbrăvii Nr.17 
550324, Sibiu, România 
economice.ulbsibiu.ro 

 

Ministerul Educației 
 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

 
Facultatea de Științe Economice 

 
 

Tel.: +40 269 21.03.75 
Fax: +40 269 21.03.75 

E-mail: economice@ulbsibiu.ro 

 

VARIANTA I 
 

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

 

1. For a rational consumer who has to choose between two goods in the context of budget constraints, 
the price change of one of the goods, caeteris paribus, will determine: 
A. a parallel shift of the budget line to the left 
B. a change in the slope of the budget line 
C. no change in the budget line 
D. a parallel shift of budget line to the right 

 
2. Suppose the price of a good decreases by 10% and the quantity demanded for a certain period of 

time increases by 15%. In these conditions: 
A. the revenues earned by producers decrease 
B. the revenues earned by producers increase 
C. the revenues are not influenced in any way 
D. the company's expenses rise 

 
3. Which of the following aspects distinguish fixed capital from working capital: 

a. the number of cycles of production they participate in 
b. the location of the production activity 
c. the period of time after which they are replaced 
d. the way they transmit their value to the new product 

A. (a, d)          B. (c, d)          C. (a, c, d)          D. (b, c, d) 
 

4. 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 

 
5. Company „A” has decided to launch a new product into a new market. Competition is very intense 

and the market is attractive. Which marketing strategy should the company adopt in order to launch 
its product? 
A. the slow „skimming” strategy 
B. the fast „penetration” strategy 
C. the fast „skimming” strategy 
D. the slow „penetration” strategy 
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6. Company „A” wants to start manufacturing a new product during the current year in order to expand 
its product range. It also intends to use a strategy of quality differentiation from its competitors. 
Which product strategy is it going to adopt? 
A. the strategy of horizontal differentiation, of quality differentiation from competitors’ offerings, 

and of product improvement 
B. the strategy of lateral differentiation, of quality differentiation from competitors’ offerings, and 

of new product introduction 
C. the strategy of vertical differentiation, of quality differentiation from competitors’ offerings, 

and of new product introduction 
D. the strategy of selection, of quality differentiation from competitors’ offerings, and of product 

improvement 
 

7. 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 

 

8. As participants in the distribution process, providers of functional services: 
A. facilitate distribution 
B. own the merchandise 
C. are not involved in the sale and purchase of merchandise 
D. are not involved in the logistics of merchandise 

 

9. The decision that has direct consequences on the decisions, actions and behaviors of at least 
another person- is a decision: 
A. operational 
B. managerial 
C. strategic 
D. tactic 

 

10. The number of employees a manager can efficiently and effectively manage represents: 
A. span of control 
B. position 
C. department 
D. organizational level 

 

11. 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 
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12. 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) 
 
13. How do we calculate the value of a single sum of money? 

a. VP = VV * 1 / (1 + r)n 
b. VP = VV * FAr,n 
c. VP = VV * (1 + r)n 
d. VP = VV * FCr,n 

A. (a, d)          B. (a, b)          C. (d)          D. (c, d) 
 
14. What elements make up the total capital of the company? 

a. equity and permanent capital 
b. permanent capital and short term debts 
c. permanent capital and the medium and long term debts 
d. equity, short term and medium and long term debts 

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

a. a credit granted by a mass of debtors to a single creditor 
b. a credit granted by a debtor to more creditors 
c. a credit granted by a creditor to more debtors 
d. a credit granted by more creditors to a single debtor 

A. (a)          B. (b)          C. (c)          D. (d) 
 
16. Economic rate of return is given by: 

a. the ratio between total assets and debts 
b. the ratio between profit and total assets 
c. the ratio between equity and profit 
d. the ratio between profit and permanent capital 

A. (a)          B. (b)          C. (d)          D. (c) 
 
17. The accounting of stocks according to the permanent inventory method involves: 

A. the recording of stock variation at the end of the reporting period 
B. the non-recording of stock exits during the period 
C. the recording of stock purchases as stock expenses 
D. the recording of all stock entries and exits using stock accounts 
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18. An entity’s assets are defined as: 
A. resources controlled by the entity as a result of present events, which are expected to generate 

future economic benefits for the entity and have a cost that can be realistically assessed 
B. resources controlled by the entity as a result of past events, which are expected to generate 

future economic benefits for the entity and have a cost that can be realistically assessed 
C. resources controlled by the entity as a result of past events, which are expected to generate 

present economic benefits for the entity, and have a cost can be realistically assessed 
D. resources controlled by the entity as a result of present events, which are expected to generate 

future economic benefits for the entity and have a cost that cannot be realistically assessed 
 
19. 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 

 
20. Regarding the “Customers” account for January, the following information is available: total 

accounts receivable 250.000 lei, out of which the beginning accounts receivable balance is 50.000. 
The ending accounts receivable balance is 20.000. Calculate the value of sales to customers and the 
value of cash receipts from customers in January: 
A. Sales = 320.000 lei, Receipts = 300.000 lei 
B. Sales = 300.000 lei, Receipts = 320.000 lei 
C. Sales = 230.000 lei, Receipts = 200.000 lei 
D. Sales = 200.000 lei, Receipts = 230.000 lei 

 
 
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 


	Barem subiecte master varianta I - ro
	Barem subiecte master varianta I - en

