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SUBIECTUL I (30 de puncte)) 

A. Pentru fiecare item scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şi notaţi, în dreptul ei 

litera răspunsului pe care îl apreciaţi ca fiind corect: 

1.În economia de piaţă, independenţa decizională a întreprinzătorilor are ca fundament: 

a. libera iniţiativă 

b. proprietatea publică 

c. proprietatea privată 

d. orice formă de proprietate     3 puncte                                     

2.Când utilitatea totală a unui bun economic este în scădere, valoric utilitatea marginală poate fi: 

a. nulă 

b. negativă 

c. în creştere 

d. liniară       3 puncte                                     

3. Concurenţa directă dintre producători este eliminată pe piaţa: 

a.de oligopol 

b.de oligopson 

c. monopolistică 

d. de monopol        3 puncte                                     

4. Relaţia dintre salariul real şi câştigul real este: 

a. invers proporţională 

b. de la parte la întreg 

c. de egalitate 

d. de la întreg la parte      3 puncte                                     

5. Dacă X şi Y sunt două bunuri substituibile, iar preţul bunului Y scade, atunci: 

a.cererea bunului Y scade 

b.cererea bunului X scade 

c. oferta bunului Y creşte 

d. oferta bunului X creşte     3 puncte                                     

6. Bursa de valori nu poate asigura: 

a. transformarea capitalului bănesc în capital real 

b. vânzarea şi cumpărarea de titluri noi 

c. transferarea capitalurilor de la o firma la alta 

d.modalitatea de preluare a pachetului acţiunilor de control 3 puncte                                     

 

 

B. Pentru fiecare enunţ scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzăzoare şi notaţi în dreptul ei 

litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau, F, dacă apreciaţi că enunţul este fals: 

1. Orice nevoie existentă la un moment dat reprezintă cerere pe piaţă. 

2. Atunci când producţia este zero, costul producţiei este zero. 

3. Noţiunea de raritate exprimă faptul că oamenii nu pot avea tot ceea ce îşi doresc. 



4. Rentabilitatea unei activităţi economice se exprimă prin încasările obţinute din această 

activitate. 

5. Dobânda este un cost pentru creditor şi un venit pentru debitor. 

6. Într-o operaţiune la termen, în care cursul acţiunilor tranzacţionate a crescut, câştigă 

societatea pe acţiuni care a emis titlul.   12 puncte 

 

SUBIECTUL AL II- LEA (40 de puncte) 

1.Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos: 

 

Cantitatea (unităţi)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Utilitatea marginală (bun A)  X  90  80  70  60  50  40  30  20  2  1 

Utilitatea marginală (bun B)  19  17  12  8  5  4  3  2  1  0,75  Y 

 

a) Precizați valorile X și Y din tabel, știind că utilitatea totală a bunului A la prima unitate 

consumată este 100, iar utilitatea totală a bunului B este maximă la unitatea cu nr. 11 consumată. 

b) Verificați explicit faptul că programul de achiziţii pentru care va opta un consumator raţional 

este de 9 unităţi din bunul A și 4 unități din bunul B, știind că preţul bunului A este de 10 u.m., 

preţul bunului B este de 4 u.m., iar venitul disponibil este de 106 u.m. 

c) Reprezentaţi, în acelaşi sistem de axe,utilităţile marginale ale celor doua bunuri A şi B, 

utilizând valorile prezentate in tabel.                                                                      18 puncte 

                                                                                                                     

2. O bancă acordă împrumuturi dintr-un capital de 14.000 u.m. din depuneri. Rata dobânzii la 

credite este de 45%, iar cheltuielile de funcţionare sunt de 200 u.m. pe an. Profitul reprezintă 

75% din câştigul băncii. 

a. Precizaţi: 

 - valoarea ratei dobânzii active; 

 - cuantumul creditelor acordate de către bancă. 

b. Determinaţi, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând semnificaţia 

notaţiilor din formulele utilizate: 

 - câştigul bancar; 

 - rata anuală a dobânzii la depuneri . 

Notă: Calculele se efectuează cu două zecimale.                                                  22 puncte 

 

SUBIECTUL AL III-LEA (20 de puncte) 

Răspundeţi la fiecare dintre cerinţe: 

1.a. Formulaţi idea principlaă a următorului text:  În cazul cumpărării unei obligaţiuni, 

obligatarul, conform contractului încheiat, are dreptul de a i se restitui la scadenţă împrumutul 

acordat şi dobânda aferentă care poate fi diferită ca mărime faţă de dividendul ce l-ar primi 

dacă  ar achiziţiona o acţiune. 

b. Enumeraţi patru noţiuni economice din textul dat la subpunctul a. 

c. Menţionaţi câte o caracteristică pentru două dintre noţiunile enumerate la subpunctul b.12 

puncte 

2. Ştiind că modificările intervenite pe o anumită piaţă afectează şi pieţele corelate acesteia, 

precizaţi ce efecte va avea creşterea ratei dobânzi la depozite comparativ cu preţul titlurilor la 

bursă, asupra plasamentelor de economii pe piaţa monetară şi asupra cererii de titluri de valoare 

la bursa de valori.                                                                                                  8 puncte 



 

 

 

                                     BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 1c, 2b, 3d, 4b, 5b, 6b.          6x3p=18p 

B. Câte 2 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 1F, 2F, 3A, 4F, 5F, 6F.     6x2p=12p 

SUBIECTUL II (40 de puncte) 

1.  a. Câte 3 puncte pentru precizarea corectă a valorilor celor două necunoscute,  respectiv 

x=100 si y=0                                                                                                        2x3p=6p 

b. 6 puncte pentru verificarea explicita a programului de consum – 9A si 4B        6p 

c. 6 puncte pentru reprezentarea corecta a celor doua utilitati marginale               6 p 

   2.   Câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cei doi indicatori ceruţi, astfel: rata 

dobânzii active= 45% şi cuantumul creditelor acordate= 14 000 u.m.                      2x3p=6p 

Câte 5 puncte pentru scrierea corectă a algoritmului iîn vederea determinării celor doi indicatori 

ceruţi: algoritm complet în care se face precizarea semnificaţiilor notţtiilor utilizate – 5 puncte/ 

algoritm complet, fără a preciza notaţiile făcute – 4 puncte/ precizarea corectă a tuturor 

formulelor de calcul,  dar fără corelarea corectă a valorilor – 3 puncte/ scrierea corectă doar a 

unor formule disparate, dar fără ca acestea să se constituie într-un algoritm de lucru – 2 puncte                                                                        

2x5p=10p 

- Câştigul bancar=800 u.m. şi rata dobânzii la depuneri = 39,28%       2x3p=6p 

Nota: În situţtia în care candidatul nu obţine valorile din barem, din cauza unor erori de calcul, 

se acordă 1 punct din cele 3 posibile. 

SUBIECTUL III (20 de puncte) 

a. Formularea ideii principale a textului                                                                              2p 

b. Câte 1 punct pentru formularea oricăror patru noţiuni economice din textul dat 4x1p=4p 

c. Câte 3 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici corecte                          2x3p=6p 

2. Câte 4 puncte pentru precizarea efectelor în condiţiile date, astfel: plasamentele de economii 

pe piaţa monetară cresc, iar cererea de titluri la bursa de valori scade.                              

2x4p=8pSe acordă 10 puncte din oficiu 

 


