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EXAMEN DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2013
SPECIALIZAREA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE / SPECIALIZAREA PUBLICITATE
PROBA DE ECONOMIE
GRILĂ DE CORECTARE
Subiectul nr. 1 - Definiţi şi detaliaţi categoriile de agenţi economici. Prezentaţi caracteristicile
acestora.
- Definiţia agenţilor economici – 0,25 p;
- Tipologii ale agenţilor economici: enumerare şi caracteristici generale – 0,50 p;
- Caracteristicile agenţilor economici întreprinderi – 0,50 p;
- Caracteristicile agenţilor economici menaje – 0,50 p;
- Caracteristicile agenţilor economici administraţii – 0,50 p;
- Caracteristicile agenţilor economici bănci şi alte instituţii financiare – 0,50 p;
- Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p.
Total subiectul 1 – 3 puncte.
Subiectul nr. 28 - Prezentaţi comparativ şi exemplificaţi piaţa de oligopol şi cea de monopol.
- Definiţia pieţei de monopol – 0,50 p;
- Caracteristicile pieţei de monopol: cererea, concurenţa, formarea preţului, intrarea pe piaţă –
0,75 p;
- Definiţia pieţei de oligopol – 0,50 p;
- Caracteristicile pieţei de oligopol: interdependenţele între ofertanţi, formele de înţelegere pe piaţă,
concurenţa – 1,00 p;
- Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p.
Total subiectul 28 – 3 puncte.
Subiectul nr. 50 - Identificaţi, în textul de mai jos, principalele aspecte care prezintă corelaţia
dintre salarii şi inflaţie. Comentaţi impactul inflaţiei şi al stadiului economiei asupra deciziilor de
salarizare şi de motivare a angajaţilor pe care le iau firmele.
Începutul acestui an a întărit convingerea că deşi majoritatea companiilor au sperat că recesiunea a
trecut, ritmul de creştere este unul extrem de scăzut. Majoritatea companiilor alături de care lucrăm sunt
extrem de preocupate de atragerea, retenţia şi motivarea oamenilor cheie, preocupare cunoscută
deja…dar acestea se luptă din ce în ce mai mult cu detaliile. Organizaţiile pot depăşi zonele dureroase
sau periculoase prin atenţia sporită pe care o acordă talentelor, plăţii pentru performanţă, comunicării,
segmentării angajaţilor şi obţinerii angajamentului acestora.Mai mult, sunt organizaţii pentru care apar
noi ameninţări, cum ar fi creşterea inflaţiei sau problemele de retenţie a talentelor.
În urma ultimului sondaj Mercer, din martie 2012, am identificat câteva tendinţe care descriu deciziile
companiilor pentru acest an. În Europa de Vest sunt bugetate creşteri salariale medii de 2,7%,
consistente în pieţele mai puternice ca Norvegia, Germania sau Suedia şi evident mai restrânse în ţările
care încă au dificultăţi economice, cum sunt Irlanda, Portugalia şi Spania. În Grecia s-au revizuit în
minus planurile de anul trecut, salariile fiind crescute cu un maxim de 2%. Am mai remarcat şi o creştere
a numărului de companii care vor îngheţa salariile faţă de o abordare mult mai optimistă în toamna
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anului trecut. Pe de altă parte, în toate ţările din Europa de Vest aceste creşteri salariale sunt mai mici
decât ratele de creştere a inflaţiei, care ia valori între 2% şi 2,9%. Aceste valori ale inflaţiei, coroborate
cu majorările estimate ale bunurilor de larg consum conduc la o creştere reală mai mică – în Italia, de
exemplu, de doar 1.5%, faţă de 3%, cât vor acorda de fapt companiile. Ca structură a pachetelor de
recompensare, în aproape toate ţările din Europa de Vest salariul de bază reprezintă 80% din totalul
pachetului, iar beneficiile sunt pe locul al doilea după pondere.
(Cariere, ediţia online, 3 august 2012, http://www.cariereonline.ro/articol/cresteri-salariale-vs-inflatiecine-castiga-batalia-2012 )
-

Prezentarea corelaţiei dintre salarii şi inflaţie, aşa cum reiese din text – 0,75 p;
Impactul inflaţiei asupra deciziilor de salarizare şi de motivare a angajaţilor – 1,00 p;
Impactul stadiului economiei asupra deciziilor de salarizare şi de motivare a angajaţilor – 1,00 p;
Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p.
Total subiectul 50 – 3 puncte.

Din oficiu – 1 punct
TOTAL – 10 puncte

Preşedintele Comisiei de Admitere
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