
..........

 

 

Facultatea de 
Comunicare şi Relaţii 

Publice  

 

 1

   MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice 
Str. Povernei Nr. 6, Bucureşti, România 

Tel.:(40)-21-318.08 .81; Fax: (40)-21-311.71.48; e-mail: info@comunicare.ro; 
www.comunicare.ro 

 
 
22.07.2012 

 
EXAMEN DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2012 

SPECIALIZAREA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE / SPECIALIZAREA PUBLICITATE 
PROBA DE ECONOMIE 
GRILĂ DE CORECTARE 

 
Subiectul nr. 3 – 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 3: 3 puncte 
 
Subiectul nr. 67 – Prezentaţi raportul existent între productivitate şi preţ. Detaliaţi pe baza unor 
exemple. 

 
- Definiţia productivităţii – 0,50 p; 
- Caracteristicile productivităţii – 0,50 p; 
- Definiţia preţului – 0,50 p; 
- Caracteristicile preţului şi formarea acestuia – 0,50 p; 
- Analiza şi exemplificarea raportului productivitate-preţ – 0,75 p; 
- Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p. 
 

Total subiectul 67: 3 puncte 
 
Subiectul nr. 98 - Identificaţi în textul de mai jos raportul existent între rata dobânzii şi rata 
inflaţiei. Arătaţi posibilele consecinţe negative ale cheltuielilor publice expansioniste. 
 
„BNR a decis majorarea dobânzii de politică monetară, de la 7,5% la 8% - a doua majorare din ultimele 
două luni. Dobânda de referinţă (calculată pe seama tranzactiilor efective ale băncii centrale) s-a 
menţinut  în  ultimele  luni  la  nivelul  dobanzii de politică monetară, după ce în vara anului trecut era cu  
aproape un punct procentual mai mică decât aceasta - ceea ce arată inasprirea efectivă a politicii 
monetare.  Nici  tonul  comunicatului  Băncii  Naţionale  nu  mai  este  chiar  liniştitor,  ceea  ce  pare  să  
confirme sentimentul pieţei că BNR  va  continua  să  mărească  dobânzile  şi  în  lunile  următoare. Nici 
nu ar avea alternativă la această conduită. Pericolul cel mai mare în acest moment este inflaţia, iar 
banca centrală a fost lăsată iar singură în această luptă.. 
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Problemele nu au apărut din senin. Încă din 2006 unii analişti erau alarmaţi de semnele supraîncălzirii 
economiei, iar în prima jumătate a anului 2007 creşterea puternică a deficitului extern a arătat ca 
dezechilibrele se adâncesc. Într-un asemenea context, un guvern responsabil ar fi pus binişor piciorul pe 
frână: ar fi ţinut în frâu cheltuielile administrative, ar fi evitat creşterea salariilor în sectorul public şi în 
general ar fi avut o conduită mai prudentă. 
 
Majorarea foarte puternică a salariilor în administraţia publică, creşterea cheltuielilor bugetare, 
majorarea pensiilor au fost, fiecare în parte, forme de creştere a cererii agregate într-o economie ce 
oricum gâfâia sub povara decalajului între cerere şi ofertă. Cum deficitul extern atinsese pragul de 
finanţabilitate, iar criza de pe piaţă financiară internaţională a redus semnificativ interesul investitorilor 
străini pentru plasamente în România, dezechilibrul intern s-a "spart" în creşterea ratei inflaţiei.” 
 
(Sursa: Ziarul Financiar, ediţia online, 11.01.2008, 
http://www.zf.ro/articol_156139/eugen_radulescu__de_ce_cresc_dobanzile.html) 
 

- Identificarea elementelor din text care arată motivele care au dus la creşterea ratei              
dobânzii – 0,75 p; 

- Analiza corelaţiei rata dobânzii – rata inflaţiei, aşa cum este reflectată în textul supus           
analizei – 1 p; 

- Identificarea posibilelor consecinţe negative ale cheltuielilor publice expansioniste – 1 p; 
- Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p. 

 
 

Total subiectul 98: 3 puncte 
 
Din oficiu – 1 punct 
TOTAL – 10 puncte 

                  Preşedintele Comisiei de Admitere 
Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu 
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