
Exemplu de test de admitere 
ECONOMIE 

 
1. Pe măsură ce un individ consumă unităţi succesive dintr-un bun, utilitatea sa marginală : 

a) scade 
b) creşte mai mult decât cantitatea consumată 
c) creşte mai puţin decât cantitatea 
d) rămâne constantă 
e) nu se poate determina 
f) nu există nicio corelaţie între cantităţile consumate dintr-un bun şi utilitatea marginală 
 

2. Cantitatea cerută creşte atunci când: 
a) costurile de producţie cresc 
b) tehnologia de fabricaţie a produsului se îmbunătăţeşte 
c) venitul consumatorilor scade 
d) preţul produsului nu se modifică 
e) preţul produsului creşte 
f) preţul produsului scade 
 

3. Capitalul circulant: 
a) este utilizat pe parcursul unui singur ciclu de producţie  
b) este utilizat pe parcursul mai multor cicluri de producţie 
c) nu este utilizat în producţie 
d) este întotdeauna egal cu capitalul fix  
e) este întotdeauna mai mare decât capitalul fix 
f) este întotdeauna mai mic decât capitalul fix 
 

4. Capitalul tehnic fix: 
a) se uzează fizic 
b) se uzează moral 
c) se uzează fizic şi moral 
d) nu se uzează 
e) nu este utilizat în producţie 
f) niciun răspuns nu este corect 
 

5. O creştere a ofertei duce la: 
a) o creştere a preţului de echilibru şi o creştere a cantităţii de echilibru 
b) o scădere a cantităţii de echilibru 
c) o scădere a cantităţii cerute 
d) o scădere a cantităţii oferite 
e) o scădere a preţului de echilibru şi o creştere a cantităţii de echilbru 
f) o creştere a preţului de echilibru şi o scădere a cantităţii de echilibru 
 

6. Dobânda plătită de bănci deponenţilor se mai numeşte: 
a) dobândă pasivă 
b) dobândă activă 
c) profit bancar 
d) dobândă simplă 
e) dobândă compusă 
f) niciuna dintre variante nu este corectă 
 

7. Agentul de bursă se mai numeşte: 
a) broker 
b) agent comercial 
c) agent imobiliar 
d) acţionar 
e) creditor 
f) comis voiajor 
 

8. Titlurile financiare cu venit fix sunt: 
a) bancnotele 
b) obligaţiunile 
c) acţiunile 
d) a şi b 
e) a şi c 
f) b şi c 



 
9. Constituie nevoie vitală: 

a) nevoia de studiu 
b) nevoia de a merge la un concert de muzică rock 
c) nevoia de apartenenţă la un grup social 
d) nevoia de hrană 
e) nevoia de a merge la teatru 
f) niciun răspuns anterior nu este corect 

 
10. Profitul brut se calculează ca: 

a) diferenţă între profitul net şi impozitul pe profit  
b) raport între costul total şi cifra de afaceri 
c) diferenţă între costurile totale şi încasările din vânzări ale unei firme 
d) raport procentual între încasările şi costurile totale ale unei firme 
e) sumă între încasările unei firme şi costurile totale ale acesteia 
f) diferenţă între încasările din vânzări şi costurile totale ale unei firme 

 
11. Şomajul este un dezechilibru ce se manifestă: 

a) pe piaţa muncii 
b) pe piaţa valutară 
c) pe piaţa financiară 
d) pe piaţa monetară 
e) pe piaţa capitalurilor 
f) pe piaţa bunurilor 

 
12. Debitorul este întotdeauna: 

a) cel ce se împrumută 
b) o bancă 
c) o persoană fizică 
d) cel care acordă împrumuturi 
e) cel care primeşte salariul 
f) cel care nu are loc de muncă 
 

13. O creştere a preţului la un anumit produs va determina: 
a) o creştere a cantităţii cumpărate 
b) o scădere a cantităţii cumpărate 
c) o scădere a cantităţii oferite 
d) o creştere a cererii la produse complementare 
e) o scădere a cererii pentru produsele substituibile 
f) o scădere a cererii pentru produsele inferioare 

 
14. Participanţii la constituirea capitalului social al unei societăţi pe acţiuni se numesc: 

a) salariaţi 
b) consilieri  
c) acţionari 
d) debitori 
e) creditori 
f) directori 

 
15. Rata dobânzii reprezintă: 

a) preţul banilor pe piaţa monetară 
b) oferta de bani 
c) diferenţa dintre cererea şi oferta de monedă 
d) raportul de schimb leu-euro 
e) cererea de bani 
f) indicele de creştere a preţurilor de consum 

 
16. Identificaţi afirmaţia corectă: 

a) când producţia este zero, costul total este egal cu costul mediu 
b) când producţia este zero, costul total este egal cu costul de oportunitate 
c) când producţia este zero, costul total este mai mare decât costul fix 
d) când producţia este zero, costul total este egal cu costul fix 
e) când producţia este zero, costul total este egal cu costul variabil 
f) când producţia este zero, costul total este egal cu costul marginal 

  
17. Mandarinele şi portocalele sunt bunuri substituibile. Dacă preţul mandarinelor creşte: 



a) cererea de portocale creşte 
b) cererea de portocale se reduce 
c) cererea de portocale rămâne aceeaşi 
d) masa monetară creşte 
e) masa monetară se reduce 
f) niciunul dintre răspunsurile de mai sus 

 
18. Ştiind că exportul net are o valoare de 400 miliarde lei, produsul intern brut este 10000 miliarde lei şi valoarea 

importului este de 100 miliarde lei, care este ponderea exportului în produsul intern brut: 
a) 5% 
b) 4% 
c) 10% 
d) 3% 
e) 0,4% 
f) nu există suficiente date pentru a putea realiza calculul cerut 

 


