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Programe şcolare şi bibliografii  
 

LIMBA ROMÂNĂ 
1. Total poziţii: 60, din care: 
 a. Gramatică (morfosintaxa propoziţiei şi sintaxa frazei): 20 
 b. Exprimarea corectă: 40, din care: 
  b1. Ortografie, ortoepie, punctuaţie şi forme gramaticale: 20 
  b2. Aspecte lexico-semantice: 20 
2. Detalieri (pe capitole): 
 2.1. Sintaxa frazei: segmentarea propoziţiilor, felul acestora şi relaţiile dintre ele. 
 2.2. Morfosintaxa propoziţiei: 
  – clase lexico-gramaticale: definiţii, tipuri, categorii gramaticale; 
  – funcţii sintactice. 
 2.3. Structura morfologică a cuvintelor flexibile şi implicaţiile ortografice: rădăcină/radical, 
prefixe, sufixe lexicale, sufixe gramaticale (verbale: de mod, de mod + timp), desinenţe (verbale: de 
număr + persoană; nominale: de gen + număr + caz), articole (hotărâte şi nehotărâte). Ordinea liniară a 
acestor componente în structura cuvântului. 
 2.4. Ortografie, ortoepie, punctuaţie şi forme gramaticale (inventar aproximativ / selectiv de 
probleme): 

– accentuarea verbelor de conj. a III-a, pers. a II-a plural; 
– accentul; 
– acordul adjectivului / participiului; 
– adjectivele pronominale de întărire (sg. şi pl., N., Ac. / G., D., toate persoanele); 
– despărţirea în silabe; 
– forme de genitiv (dativ) la substantive (adjective); 
– forme de plural la substantive (adjective); 
– formele conjuncte (dativ, acuzativ, dativ + acuzativ) ale pronumelor personale 
(reflexive) în acuzativ în combinaţie cu verbe; 
– formele conjuncte (dativ, acuzativ, dativ + acuzativ) ale pronumelor personale 
(reflexive) postpuse verbelor; 
– formele conjuncte ale pronumelor personale în dativ cu verbul a fi; 
– formele verbului a fi; 
– gerunzii pasive (dat, -ă, -i, -e fiind...); 
– imperativul afirmativ / negativ al verbelor (a face, a zice, a duce etc.); 
– ori şi or; 
– ori..., ori...; sau..., sau...; nici..., nici...; şi..., şi....; nu numai..., ci şi...; 
– perfectul simplu (pers. I şi a II-a sg.) al verbelor de conj. a IV-a (terminate la 
infinitiv în –i sau –ii); 
– pronumele / adjectivele pronominale demonstrative (N., Ac., N.-Ac. sg. şi pl. / G.-D.,  
G., D. sg. şi pl.); 
– reguli de utilizare a virgulei / perechii de virgule (virgulă exclusă, virgulă obligatorie – 
situaţii); 
– relativul care în acuzativ – complement direct; 
– scrierea cu 1 i / 2 i / 3 i la final de cuvânt (şi motivaţie gramaticală şi/sau fonetică); 
– verbe de tipul a continua...; 
– verbele a şti, a scrie, a veni, a ţine etc. 

 2.5. Aspecte lexico-semantice: 
  – pleonasme; 
  – sensul cuvântului; 
  – sinonime, antonime, omonime, paronime. 
3. Bibliografie 
 – manualele de Limba română pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a, precum şi cele 

de Limba şi literatura română pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, oricare dintre 
cele avizate şi aprobate de M.E.N., indiferent de editură şi / sau anul apariţiei, dar nu înainte de 
2008 (conform listelor publicate pe site-ul M.E.N. – www.edu.ro). EDITURA P
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 – Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), Editura 
Academiei, ediţia 2005 – ortografie, ortoepie, punctuaţie şi forme gramaticale. 

 – DEX – Dicţionarul explicativ al limbii române, editat de Academia Română şi Institutul de 
Lingvistică „Iorgu Iordan–Al. Rosetti”, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura 
Univers Enciclopedic Gold, 2009 – aspecte lexico-semantice.  

 – Dicţionar de sinonime, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Enciclopedică, 1993 (autori: 
Luiza Seche, Mircea Seche, Irina Preda) (sau ediţii ulterioare) 

 – Marele dicţionar de neologisme, ediţia a X-a, revăzută, augmentată şi actualizată, Editura 
Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu) (sau ediţii ulterioare). 

Precizări: 
 – din manualele de Limba şi literatura română pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a se 

vor reţine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie, 
precum şi elementele referitoare la nivelul limbii – fonetic, lexico-semantic şi morfosintactic. 

 

ECONOMIE 
PROGRAMA 
1. Consumatorul şi comportamentul său raţional 
 • Nevoi şi resurse 
 • Cererea  

• Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică) 
2. Producătorul / întreprinzătorul şi comportamentul său raţional 
 • Proprietatea şi libera iniţiativă 
 • Oferta 
 • Factorii de producţie şi combinarea acestora 
 • Costurile, productivitatea, profitul, eficienţa economică  
3. Piaţa – întâlnire a agenţilor economici 
 • Relaţia cerere–ofertă–preţ în economia de piaţă 
 • Mecanismul concurenţial  
 • Forme ale pieţei: Piaţa monetară, Piaţa capitalurilor, Piaţa muncii 
 
NOTĂ: Subiectele pentru examenul de admitere se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează 
conţinutul unui manual anume. 
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LIMBA ROMÂNĂ 
 

I. Fonetică şi ortografie 
 
 
     TESTUL  1      cbcdddddddddddddddddddddddddddddddddddnmnggggggggg                                         
 
Marcaţi varianta corectă de răspuns: 

1. Există hiat în cuvântul: a) creion; b) portocaliu; c) aiurit; d) speolog. 
2. În cuvântul zmeoaică există un triftong cu structura fonetică: a) semivocală + 
vocală + semivocală; b) semivocală + semivocală + vocală; c) vocală + semivocală + 
semivocală; d) semivocală + vocală + vocală. 
3. Cuvintele mieros, fiică, staţionare, cheag, îndoiai conţin: a) 2 diftongi, 1 triftong,  
2 hiaturi; b) 2 diftongi, 1 triftong, 1 hiat; c) 1 diftong, 2 triftongi, 1 hiat; d) 1 diftong,  
1 triftong, 3 hiaturi. 
4. Conţine un diftong ascendent cuvântul: a) aortă; b) naţional; c) tumoare; d) haihui. 
5. Este corectă prima formă în: a) tutti-frutti / tuti-fruti; b) viching / viking; c) ski / schi; 
d) basket / baschet. 
6. Conţine hiat cuvântul: a) dicţionar; b) leucă; c) maiestate; d) corăbioară. 
7. Sunt atâtea litere câte sunete în toate cuvintele din seria: a) fii, el, actual; b) ticsit, 
răscruce, victorie; c) unchi, extinctor, vişiniu; d) eraţi, solemn, narcise. 
8. În cuvântul chiciură sunt: a) 8 litere şi 9 sunete; b) 8 litere şi 8 sunete; c) 8 litere şi 
7 sunete; d) 8 litere şi 6 sunete. 
9. Litera e constituie vocală în toate cuvintele din seria: a) sentiment, cearcăn, ridiche; 
b) seară, geamuri, eroi; c) chei, mecena, epopee; d) iepuri, mea, reci. 
10. Litera i este semivocală în toate cuvintele din seria: a) specie, iad, chimir; b) ciudat, 
senior, auriu; c) ghilotină, fraţi, minciună; d) papucei, îndoială, fiestă. 
11. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: a) ponei, trândav, rucsac, comando; 
b) ponei, trândav, rucsac, comando; c) ponei, trândav, rucsac, comando; d) ponei, 
trândav, rucsac, comando. 
12. Cuvântul trafic se accentuează: a) doar trafic; b) doar trafic; c) trafic şi trafic; d) trafic 
şi trafic, în funcţie de sens. 
13. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: a) simbol, duminică, intim, bolnav; 
b) simbol, duminică, intim, bolnav; c) simbol, duminică, intim, bolnav; d) simbol, 
duminică, intim, bolnav. 
14. Sunt dublete accentuale admise de norma literară cuvintele din seria: a) buldog / 
buldog; b) vultur / vultur; c) suntem / suntem; d) aduserăm / aduserăm. EDITURA P
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15. Sunt dublete accentuale admise de norma literară toate cuvintele din seria: a) aripă / 
aripă; b) picnic / picnic; c) fenomen / fenomen; d) călugăriţă / călugăriţă.  
16. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: a) situaţie-limită, play-boy, mediteranean, 
primul război mondial; b) situaţie limită, playboy, mediteranean, primul Război Mondial; 
c) situaţie limită, play-boy, mediteraneean, Primul Război Mondial; d) situaţie-limită, 
playboy, mediteraneean, Primul Război Mondial. 
17. Este corect despărţit în silabe primul cuvânt din seria: a) fa-nion / fa-ni-on; b) re-dem-
pţi-u-ne / re-demp-ţi-u-ne; c) ke-tchup / ketch-up; d) abs-tract / ab-stract. 
18. Este corect despărţit în silabe primul cuvânt din seria: a) bei-za-dea / be-i-za-dea; 
b) fe-brua-ri-e / fe-bru-a-ri-e; c) o-bi-ect / o-biect; d) fix-i-ta-te / fi-xi-ta-te. 
19. Este corect despărţit în silabe primul cuvânt din seria: a) au-tum-nal / a-u-tum-nal; 
b) con-do-le-an-ţe / con-do-lean-ţe; c) fa-mi-lia-ri-ta-te / fa-mi-li-a-ri-ta-te; d) mi-csan-dră / 
mic-san-dră. 
20. Enunţul În ultimile ore ale celei de-a treia zi au venit destui de mulţi protestatari. 
conţine: a) o greşeală; b) două greşeli; c) trei greşeli; d) nu conţine nicio greşeală. 
21. Se dă enunţul: În ceea ce privesc proiectele, nu sunt mulţumit, dar, dacă se are în 
vedere rezultatele, ve-ţi reuşi datorită tenacităţii şi a hărniciei. Există: a) o greşeală; 
b) două greşeli; c) trei greşeli; d) patru greşeli. 
22. Se dă enunţul: Nu va mai apare nimic nou până în martie, pentru că nici unul, 
nici celălalt nu a anunţat o lansare. El conţine: a) o greşeală; b) două greşeli; c) trei 
greşeli; d) nu conţine nicio greşeală. 
23. Există: a) o greşeală; b) două greşeli; c) trei greşeli; d) patru greşeli; în enunţul 
Celebrii arbitrii au fost unanimi de acord în problema partidei transmisă de 
televiziune. 
24. Enunţul Mă sfii să afirm că efortul muncii depusă pentru înălţarea construcţiei a 
fost zadarnic, fiindcă înseşi managerul era acolo. conţine: a) o greşeală; b) două 
greşeli; c) trei greşeli; d) nu conţine nicio greşeală. 
25. Există: a) o greşeală; b) două greşeli; c) trei greşeli; d) patru greşeli; în enunţul 
Tigriii aceia arată-ii lui, că altfel nu se va sfiii să spună tuturor că i-i s-a luat dreptul 
de a face fotografii. 
 
     TESTUL  2      cbcdddddddddddddddddddddddddddddddddddnmnggggggggg                                         
 
Marcaţi varianta corectă de răspuns: 

1. Sunt dublete accentuale acceptate de norma literară cuvintele din seria: a) editor / editor; 
b) penurie / penurie; c) lipie / lipie; d) eden / eden. 
2. Sunt dublete accentuale acceptate de norma literară cuvintele din seria: a) acatist / 
acatist; b) regizor / regizor; c) cobalt / cobalt; d) gerberă / gerberă. 
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ECONOMIE 
 
     TESTUL  1      cNevoi şi bunuri. Proprietatea şi libera iniţiativă   ggggg ggggg                                        
 
1. Satisfacerea nevoilor presupune întotdeauna: a) consumul de resurse nelimitate;  
b) consumul de bunuri sau utilităţi; c) consumul de bunuri libere; d) consumul de 
bunuri economice. 
2. Caracteristica esenţială a bunurilor libere este: a) abundenţa; b) aspectul virtual 
nelimitat; c) aspectul obiectual, material; d) permanenţa. 
3. Aerul de munte pentru un locuitor de la câmpie: a) este un bun liber; b) este un bun 
economic pentru că rezultă dintr-un proces de producţie; c) este un bun substituibil; 
d) este un bun economic. 
4. Costul de oportunitate: a) este pozitiv deoarece veniturile pot fi nelimitate; b) este 
maxim dacă venitul este maxim; c) este minim dacă venitul este minim; d) este zero 
dacă venitul este nelimitat. 
5. Caracterul limitat al resurselor derivă din: a) lipsa de potenţial a planetei; b) ritmul 
lent de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii; c) insuficienţa faţă de nevoile limitate;  
d) tensiunea nevoi-resurse. 
6. Costul real al alegerilor reprezintă: a) cea mai scumpă alternativă sacrificată;  
b) alternativa sacrificată cu utilitatea economică maximă; c) a doua opţiune sacrificată 
după cea la care s-a renunţat; d) satisfacţia pierdută prin neachiziţionarea primei 
alternative. 
7. Reprezintă o formă de risipă: a) bunurile produse şi destinate autoconsumului;  
b) achiziţia de capital fix când producţia este nulă; c) bunurile produse; d) consumul 
excesiv de resurse naturale create de om. 
8. Bunurile libere sunt: a) virtual nelimitate în raport cu nevoile; b) obţinute prin 
prelucrarea naturii; c) insuficiente în raport cu nevoile; d) rezultatul unei activităţi 
non-economice. 
9. Menajele reprezintă unităţi: a) în care are loc consumul, dar care participă şi la 
activitatea economică; b) omogene de consum; c) de distribuire a venitului; d) ce fac 
investiţii din profitul obţinut. 
10. Ştiinţa economică este utilă deoarece: a) este interesată de satisfacerea unui maxim 
de nevoi; b) încearcă să folosească eficient resursele limitate cu întrebuinţări 
alternative; c) este interesată de folosirea unui minim de resurse; d) este interesată de 
creşterea producţiei în orice condiţii. 
11. Atributul dispoziţiei relevă dreptul: a) de a înstrăina o proprietate prin donaţie;  
b) de a folosi bunul; c) de a da un împrumut fără dobândă; d) de a stăpâni în mod 
mijlocit un bun economic. EDITURA P
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12. Dreptul de uzufruct relevă: a) subiectul proprietăţii; b) dreptul de a beneficia de 
rodul unui bun; c) dreptul de a fi proprietar deplin; d) unul din cele cinci drepturi ale 
proprietăţii.  
13. Proprietatea se defineşte ca o relaţie între: a) oameni şi bunuri libere; b) oameni şi 
bunuri economice; c) oameni şi bunuri materiale; d) oameni şi bunuri existente în 
societate sau obţinute prin activităţi economice. 
14. Obiectul proprietăţii e format întotdeauna numai din: a) servicii; b) bunuri primare 
şi intermediare; c) bunuri de consum şi pentru producţie; d) bunuri. 
15. Fundamentul libertăţii de acţiune îl reprezintă: a) concurenţa; b) proprietatea 
privată; c) formarea liberă a preţurilor; d) pluralismul drepturilor proprietăţii. 
16. În economia de piaţă, libera iniţiativă exprimă: a) exercitarea dreptului de a poseda 
bunuri, de a le utiliza, de a dispune de ele şi de uzufructul lor; b) urmărirea în orice 
condiţii a propriului interes; c) un principiu al economiei de comandă; d) coexistenţa 
formelor de proprietate. 
17. Resursele refolosibile într-o economie: a) au caracter util şi pot fi reintroduse în 
activitatea economică; b) sunt regenerabile; c) sunt resurse primare; d) satisfac nevoi 
derivate. 
18. Diminuarea tensiunii dintre nevoi şi resurse presupune: a) maximizarea resurselor; 
b) minimizarea nevoilor; c) economisirea resurselor care nu poluează mediul; d) folosirea 
raţională a resurselor limitate. 
19. Este o resursă irecuperabilă: a) plasticul; b) timpul necesar producerii de bunuri 
într-un ciclu de producţie anual; c) sticla; d) cauciucul. 
20. În primă instanţă, indicatorul de măsurare a eficienţei muncii este: a) timpul liber 
rămas; b) timpul de vacanţă; c) timpul muncit efectiv; d) reducerea timpului de 
muncă. 
21. Bunurile libere sau create de om care servesc la activităţi economice şi/sau la 
satisfacerea unor nevoi individuale şi colective sunt: a) bunuri economice; b) resurse; 
c) produse; d) mărfuri. 
22. Limitarea resurselor: a) creează o tensiune între nevoi şi resurse; b) are caracter 
permanent, dar este fluctuantă; c) ţine de limitarea nevoilor; d) nu este o problemă 
care să afecteze mediul; A) (a, b); B) (a, b, c); C) (a, c); D) (b, c). 
23. Sunt considerate virtual nelimitate în raport cu nevoile: a) bunurile libere; b) bunurile 
economice; c) serviciile; d) informaţiile. 
24. Proprietatea într-o economie de piaţă: a) limitează agenţii economici; b) este doar 
privată sau publică; c) presupune exercitarea parţială a unor drepturi; d) este fundamentul 
libertăţii de acţiune. 
25. Dreptul de uzufruct poate fi înţeles ca: a) venitul unei moşteniri; b) chiria unei 
locuinţe; c) dobânda unui împrumut; d) toate răspunsurile sunt corecte. 
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