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Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:    
Itemi cu valoare de 2 puncte 
 
1. Dacă ȋnsumăm valoarea tuturor bunurilor existente la nivelul unei economii, obţinem: 

a. Produsul intern net 
b. Venitul national 
c. Produsul global brut 
d. Venitul personal 

2. Menajele, în cadrul sistemului economic, au funcţia predominant de: 
a. Producţie  
b. Consum   
c. Transfer de lichidităţi  
d. Economisire   

3. Întotdeauna, cererea exprima nevoi:  
a. Primare  
b. Solvabile  
c. Frecvente .  
d. Substituibile  

4. Un indicator al creșterii economice la nivelul unei ţări poate fi: 
a. Creșterea gradului de satisfacere a nevoilor 
b. Scăderea PIB real/locuitor 
c. Reducerea investiţiilor ȋn bunuri de folosinţă ȋndelungată 
d. Eliminarea risipei de resurse 

5. În funcţie de gradul de complexitate, nevoile pot fi: 
a. Permanente, periodice, rare și singulare 
b. Individuale, colective și sociale 
c. Elementare și complexe 
d. Solvabile și nesolvabile 

6. Dacă o nevoie se poate înlocui una cu alta, spunem despre ea că este: 
a. Inferioară 
b. Solvabilă 
c. Substituibilă 
d. Complementară  

7. “Întotdeauna nevoile cresc mai repede decȃt resursele” este o afirmaţie care evidenţiază caracterul nevoilor 
de a fi: 
a. Substituibile  
b. Complementare 
c. Specific umane  
d. Dinamice  

8. Resursele sunt rare pentru că: 
a. Sunt utilizate deficient  
b. Nu pot fi exploatate în totalitate 
c. Sunt insuficiente în raport cu nevoile 
d. Au o utilizare extensivă 

9. Cea mai importantă caracteristică a bunurilor economice este: 
a. Utilitatea intrinsecă 
b. Utilitatea economică 
c. Raritatea lor 
d. Invariabilitatea 
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10. După forma de existenţă, bunurile sunt: 
a. Primare și derivate 
b. Libere și economice 
c. Marfare şi nemarfare 
d. Produse  și servicii 

11. Un bun liber este: 
a. Aerul de munte pentru locuitorii Bucurestiului 
b. Aerul de munte pentru locuitorii Poianei Brasov 
c. Apa oceanului Atlantic pentru locuitorii Elveţiei 
d. Orice bun care există în natura, indifferent că este sau nu la dispoziţia noastră imediat; 

12. Un bun economic: 
a. Are întotdeauna utilitate economică 
b. Are întotdeauna utilitate intrinsecă 
c. Satisface doar nevoi superioare 
d. Satisface doar nevoi primare  

13. În orice acţiune economică eficientă, raportul efort-efect trebuie să fie: 
a. Subunitar 
b. Supraunitar 
c. Unitar 
d. Nul  

14. Coșurile de gunoi amplasate pe stradă sunt: 
a. Bunuri libere 
b. Bunuri nemarfare 
c. Bunuri marfare 
d. Utilităţi netangibile 

15. Un bun tranzacţionat pe piaţă la un anumit preţ este un bun: 
a. Material  
b. De tip serviciu 
c. Final 
d. Marfar 

16. Bunul destinat consumului se numeşte: 
a. Marfar  
b. Nemarfar  
c. Satisfactor 
d. Prodfactor  

17. Economia naturală permite satisfacerea nevoilor prin:  
a. Schimb  
b. Accesarea subvenţiilor 
c. Autoconsum 
d. Producţie de masă 

18. Economia naturală nu mai poate fi eficientă azi pentru că: 
a. Nu permite accesul la noi tehnologii 
b. Planeta e suprapopulată 
c. Generează poluare excesivă 
d. Depăşeste cadrul economic legal actual  

19. Dacă o firmă cumpără utilaje şi plăteşte muncitorii, ea realizează: 
a. Un flux de bani 
b. Un flux de bunuri 
c. Un flux real şi unul monetar 
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d. Un flux de prodfactori 
20. Între agentii economici, în cadrul unei economii, au loc fluxuri de bunuri şi bani. Ansamblul acestor fluxuri 

se numeşte: 
a. Flux de productie 
b. Sector tertiar  
c. Circuit economic 
d. Flux real 

21. Dacă s’ = 0,9, atunci ȋnclinaţia marginală spre consum este: 
a. 0.2 
b. 1.11 
c. 0.1 
d. 1 

22. La o creștere a venitului: 
a. Sporul economiilor va depasi sporul consumului 
b. Procentul de creștere al economiilor va fi mai mare decȃt cel al consumului 
c. Sporul consumului va ȋnregistra o creștere mai mare decȃt cel al economiilor 
d. Multiplicatorul investiţiilor va fi egal cu 1 

23. Dacă s’ = 0,8, atunci multiplicatorul investiţiilor e: 
a. 5 
b. 1.25 
c. 2.5 
d. 2.25 

24. Rata medie a consumului exprimă: 
a. Ponderea investiţiilor ȋn venit 
b. Ponderea consumului ȋn venit 
c. Procentul de creștere al economiilor 
d. Ponderea economiilor ȋn venit 

25. s’+c’ este ȋntotdeauna:  
a. nul 
b. 1 
c. Mai mare ca 1 
d. Mai mic ca 1 

26. Printre monedele cu convertibilitate externă nelimitată nu regăsim: 
a. Yenul japonez 
b. Francul elveţian 
c. Dolarul american 
d. Euro  

27. O monedă cu convertibilitate externă limitată este: 
a. Euro 
b. Yenul japonez 
c. Coroana norvegiană 
d. Dolarul american 

28. În cadrul pieţei valutare, casele de schimb: 
a. Au o pondere redusă 
b. Au cea mai mare pondere 
c. Nu percep niciodată comisioane 
d. Tranzacţionează exclusiv monede cu convertibilitate externă nelimitată 

29. Trecerea la convertibilitatea monedei noastre naţionale nu ar ȋnsemna: 
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a. Alinierea preţurilor pe piaţa romanească la cele ale UE 
b. Asigurarea condiţiilor egale pentru agenţii economici aflaţi ȋn concurenţă 
c. Obţinerea unei creșteri economice durabile ȋn prealabil 
d. Fixarea preţurilor pe piaţă ȋn funcţie de puterea de cumparare a consumatorilor 

30. Cursul de schimb valutar este expresia: ‘ 
a. Raportului dintre puterile de cumparare a monedelor care se schimbă 
b. Expresia inflaţiei din ţara la care raportăm moneda respectivă 
c. Fixării lui de către banca centrală 
d. Semnul distinctiv al monedei ţării respective 

31. Dacă rata inflaţiei la nivelul unei economii creşte, atunci rata dobȃnzii la credite: 
a. Scade ;  
b. Creşte ;  
c. Nu se modifică; 
d. Creşte, scade sau se menţine constantă; 

32. Când ȋn calculul unui indicator se include amortizarea, este vorba despre:  
a. indicatori de eficienţă;  
b. indicatori macroeconomici neţi;  
c. indicatori macroeconomici bruţi;  
d. indicatori cantitativi 

33. Cursul la vedere faţă de cel la termen este:  
a. mai mic;  
b. mai mare;  
c. mereu identic;  
d. e rezultatul unor speculaţii; 

34. Dacă adăugăm taxele și impozitele pe profit la suma reprezentȃnd profitul admis, obţinem: 
a. Dividendele totale;  
b. Expresia valorică a rentabilităţii;  
c. profitul normal;  
d. profitul brut; 

35. Gradul de complexitate/dificultate a muncii este un criteriu pentru:  
a. Salarizarea identică a forţei de muncă;  
b. Determinarea salariului colectiv;  
c. Stabilirea cotei de impozitare;  
d. Diferenţiereea salariilor. 

36. Bugetul de stat excedentar: 
a. Este expresia estimării corecte a veniturilor și cheltuielilor anuale ale statului 
b. Prejudiciază agenţii economici ȋn sensul că ȋi priveaza de realizarea unor investiţii 
c. Are efecte pozitive asupra economiei de ansamblu 
d. Servește la creearea unor rezerve ȋn valută 

37. Deficitul bugetului de stat: 
a. Oferă soluţii viabile pentru susţinerea unor sectoare economice defavorizate 
b. Se referă la situaţia ȋn care cheltuielile statului sunt devansate de venituri 
c. Fortează ȋntotdeauna banca naţională să emită monedă 
d. Determină realizarea unor ȋmprumuturi  

38. Printre rolurile statului ȋn economie nu se numară: 
a. Asigurarea repartiţiei secundare a veniturilor 
b. Producţia de bunuri 
c. Asigurarea echilibrului economic 
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d. Stabilirea modului ȋn care se vor utiliza resursele naţionale 
39. Statul intervine ȋn economie: 

a. Pentru a elimina orice tendintă de administrare a preţurilor 
b. În mod direct, prin intermediul preţurilor administrate 
c. Pentru a stimula și susţIne politicile de cartel 
d. Pentru a impune cursul de schimb valutar 

40. Faţă de cererea de muncă, nevoia de muncă: 
a. Este mai mică 
b. Este mai mare 
c. Se identifică 
d. Nu pot fi comparate 

41. Firma care emite obligaţiuni este pentru cel care cumpără obligaţiunile: 
a. Partener  
b. Asociat 
c. Creditor 
d. Debitor  

42. Nu influenţeaza indirect mărimea și dinamica salariilor este: 
a. Capacitatea salariaţilor de a se organiza în sindicate; 
b. Legea somajului 
c. Nivelul preţurilor 
d. Migraţia internatională a muncii 

43. Dacă o persoană economiseste 300 lei, iar preţurile se triplează, atunci: 
a. Preţurile au crescut cu 300% 
b. Puterea de cumpărare a banilor a scăzut cu 200% 
c. Valoarea reală a banilor e de 3 ori mai mică 
d. Niciunul din răspunsurile de mai sus 

44. O piaţa cu concurenţa perfectă este: 
a. Piaţa bunurilor material si a serviciilor 
b. Piaţa monetară 
c. Piaţa financiară secundară 
d. Nu există 

45. Cuponul unei obligaţiuni: 
a. Este dependent de politicile băncii centrale privind cursul de schimb 
b. Rezultă din raportul cerere ofertă de titluri pe piaţă 
c. Este un procent din valoarea nominală a obligaţiunii 
d. E determinat de nivelul cursului de schimb 

46. La bursa de valori nu se poate realiza: 
a. Contractarea la termen a titlurilor 
b. Transformarea capitalului real ȋn lichidităţi 
c. Vȃnzarea-cumpărarea de titluri la vedere 
d. Tranzacţionarea titlurilor de valoare nou emise 

47. Obligaţiunile: 
a. Au risc redus, dar cȃstigul real e nul 
b. Nu se vȃnd pe piaţa primară 
c. Permit obţinerea unui credit de către orice persoană fizică 
d. Se vȃnd si se cumpără numai prin licitaţie publică 

48. Dividendul reprezintă: 
a. Un cost pentru firmă 
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b. Un procent din profitul net al firmei 
c. Un venit al furnizorilor firmei 
d. Diferenta între veniturile şi cheltuielile firmei, în cotă parte 

49. Numerarul se transformă în scriptural atunci cȃnd:          
a. Se depun bani in contul bancar 
b. Banca naţională decide creşterea masei monetare; 
c. Se decide retragerea numerarului din circulaţie 
d. Se acordă o prelungire a perioadei de creditare 

50. Dacă rata dobȃnzii pe piaţa monetară crește și venitul titlului se menţine constant, cursul titlului de valoare: 
a. Creşte dependent de rata dobȃnzii 
b. Creşte  
c. Se apreciază moneda naţională în raport cu valuta 
d. Scade  

51. Firma emitentă de obligaţiuni: 
a. Dispune de lichidităţi şi le acordă sub formă de obligaţiuni 
b. Poate fi orice firmă 
c. Nu poate fi o bancă 
d. Are nevoie de finanţare 

52. Deciziile privind activitatea unei firme pot fi luate şi de:: 
a. Furnizorii de materii prime 
b. Obligatari 
c. Acţionarii minoritari 
d. Angajaţi  

53. Se consideră o dobȃndă: 
a. Salariul  
b. Chiria 
c. Venitul garantat  
d. Subvenţiile  

54. Preţul unui titlu de valoare pe piaţa financiară secundară reprezintă: 
a. Un prêţ administrat de stat 
b. Preţul la care se tranzactionează titlul 
c. Se numeste curs la termen 
d. Valoarea nominală 

55. Gradul de îndatorare al unei firme creşte cȃnd: 
a. Atrage noi acţionari;  
b. Emite obligaţiuni;  
c. Inchide o linie de creditare;  
d. Profitul net e pozitiv;  

56. Scăderea productivităţii muncii determină:  
a. Reducerea costurilor firmei cu salariile;  
b. Un indice al producţiei mai mare ca 1;  
c. Creşterea exponenţială a productivităţii marginale;  
d. Creșterea costurilor la nivel de firmă;  

57. În costurile materiale variabile nu se regasește:  
a. consumul anual de capital fix;  
b. consumul de curent electric din secţia de producţie 
c. materia primă destinată producţiei 
d. apa utilizată pentru finisajul chimic; 

58. Principiul raţionalităţii economice înseamnă: 
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a. Sa se realizeze producţie maximă cu consum maxim;  
b. Să se satisfaca cȃt mai multe nevoi cu maxim de efort  
c. Să se produca cȃt mai mult cu un consum cȃt mai mic;  
d. Să se folosească prodfactori ieftini; 

59. Formula dobȃnzii simple se aplică ȋn urmatorul caz: 
a. Daca perioada de creditare este mai mare de un an;  
b. La un depozit la termen pe un an și jumatate;  
c. La un credit pe o perioadă mai mare de un an, dar care se returnează în rate anuale egale;  
d. La un depozit în valoare mai mare de 10000 ron 

60. O obligaţiune se vinde pe piaţa financiară secundară la 280 lei. Dobȃnda sa e 20 lei. Dacă deţinătorul ei o 
vinde ulterior cu 350 lei, ce venit suplimentar i-a adus obligaţiunea?                                                                                                                                                                   
a. 290 lei;  
b. 70 lei;  
c. 90 lei; 
d. 50 lei; 

61. Pe piaţa de capital se tranzactionează: 
a. Valute aparţinȃnd diferitelor ţări 
b. Active mobiliare 
c. Titluri de ipotecă 
d. Produse unicat  

62. Atunci cȃnd firmele au nevoie de bani se pot autofinanţa din: 
a. Majorarea capitalului social 
b. Majorarea contribuţiilor acţionarilor  
c. Emisiunea de obligaţiuni 
d. Rezervele pe care și le creează la un moment dat 

63. Finanţarea firmelor fără creșterea gradului de ȋndatorare: 
a. Presupune suplimentarea rezervelor legale 
b. Implică majorarea capitalului social prin atragerea de noi investitori 
c. Presupune obtinerea de credite cu dobȃndă preferentială şi plata la scadenţă 
d. Se poate realiza prin emisiunea de obligaţiuni; 

64. Capitalul social al unei firme: 
a. Exprimă suma contribuţiilor fiecărui asociat/acţionar la constituirea firmei 
b. Se divide numai în acţiuni 
c. E impărţit ȋn părţi de interes care revin acţionarilor 
d. Este criteriul de bază ȋn determinarea nivelului impozitului datorat statului 

65. În baza dreptului patrimonial, acţionarul, în caz de lichidare a firmei, poate: 
a. Sa îşi însusească registrele contabile ale firmei; 
b. Să convoace Adunarea Generală  Acţionarilor; 
c. Să primească o parte dintre bunurile şi banii societăţii; 
d. Să deschidă o alta firmă cu acelasi nume; 

66. Piaţa financiară primară:  
a. Este speculativă;  
b. Se caracterizează prin oscilaţia cursului titlurilor;  
c. Titlurile se vȃnd pentru prima dată;  
d. Valoarea nominală e mai mare decȃt cursul; 

67. Dividendul poate fi:  
a. O sumă garantată a fi primită anual;  
b. un venit nul;  
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c. o dobȃnda la un depozit;  
d. un impozit ;  

68. Agenţii economici preferă întotdeauna: 
a. Lichiditatea 
b. Banii virtuali 
c. Scripturalul 
d. Numerarul  

69. Oferta de monedă se exprimă prin formula:  
a. M *v 
b. P*Q 
c. (M*v)/p 
d. (P*Q)/v 

70. Identificaţi formula corectă pentru cererea de monedă: 
a. M *v 
b. P*Q 
c. (M*v)/p 
d. (P*Q)/v 

71. Între masa monetară şi viteza de rotaţie a banilor există o relaţie: 
a. Direct proporţională 
b. Pozitivă  
c. Negativă 
d. Subunitară  

72. Dacă un individ a renunţat la un salariu de 3000 lei şi a decis înfiinţarea unei firme, profitul normal pe care 
firma sa trebuie sa îl inregistreze este: 
a. 6000 lei 
b. Minim 3000 lei 
c. O sumă de cel putin 2 ori mai mare decăt 3000 lei 
d. Imposibil de determinat 

73. Combustibilul, energia, apa, ca elemente de capital circulant:  
a. Se consumă in mai multe cicluri de producţie ca urmare a uzurii;  
b. Se regăsesc şi în costul fix;  
c. Fac parte doar din structura costului variabil;  
d. Nu pot fi parte a cheltuielilor materiale ; 

74. Amortizarea:                 
a. Este parte a costului fix de producţie 
b. se ȋnregistrează cantitativ si valoric;  
c. este un profit normal;  
d. e parte din costul material variabil; 

75. Dacă la o firmă se produc 6 bunuri cu 3 muncitori şi productivitatea marginal a celui de-al 4-lea muncitor 
este 3 bucăţi, se poate spune că:                                                                                                                                            
a. Angajarea celui de-al 4-lea lucrător e o decizie gresită ;  
b. Cel de-al 4-lea lucrător contribuie la creşterea productivităţii medii a muncii;   
c. Productivitatea marginală e în creştere;    
d. Producţia scade; 

76. Cȃnd cererea este rigidă, coeficientul de elasticitate a cererii ȋn funcţie de preţ este:  
a. 1;  
b. mai mic decȃt 1;  
c. mai mare decȃt 1; 
d. 0 
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77. Piaţa nu este: 
a. Locul de întȃlnire a cumpărătorilor cu vȃnzătorii 
b. Destinată tranzacţionării bunurilor 
c. Cadrul de formare a preţului 
d. În mod necesar un spaţiu localizat geografic 

78. Cererea exprimă: 
a. Cantitatea cerută dintr-un bun la un moment dat  
b. Doar o parte a nevoilor consumatorilor  
c. Ansamblul nevoilor consumatorilor la un moment dat 
d. Ceea ce ar cumpăra consumatorii 

79. Dacă venitul scade cu 30%, iar cantitatea cerută creşte cu 10%, putem afirma că: 
a. Cererea e elastică la venit 
b. E o cerere pentru bunuri inferioare 
c. Cererea e perfect elastică la venit 
d. E o cerere de bunuri normale si superioare 

80. Dacă venitul creşte cu 80% si cantitatea cerută creşte cu 100%: 
a. Cererea e elastică la venit 
b. E o cerere specifică bunurilor inferioare 
c. Cererea e perfect inelastică 
d. Consumul scade  

81. Dacă cola si pepsi sunt bunuri substituibile şi creşte pretul la cola, atunci:  
a. Creșterea cererea pentru pepsi 
b. Nu se înregistrează modificări în comportamentul de consum 
c. Crește cererea pentru cola 
d. Scade cererea pentru pepsi 

82. Dacă se anunţă dublarea preţului la carne, atunci: 
a. Crește cererea prezentă pentru carne 
b. Cererea nu poate creşte pentru ca nu exista carne suficientă pe piaţă 
c. Se produce o criză de supraproducţie în perioada prezentă 
d. Se recurge la un bun substituibil 

83. Încasările vȃnzătorilor pe o piaţă cu cerere elastică: 
a. Scad, cand creşte preţul 
b. Scad, cȃnd scade preţul 
c. Se modifică direct proporţional 
d. Nu se înregistrează modificări majore 

84. O piaţă pe care abundă bunuri substituibile este:                       
a. O piaţă cu cerere inelastică;  
b. Un spaţiu economic unde cumpăratorul are o plajă redusă de opţiuni;                   
c. O piaţă cu cerere elastică;   
d. Indicatorul unei situaţii de subproducţie; 

85. Cantitatea oferită a crescut de la 25 la 50 bucăţi, iar preţul a crescut de la 75 la 150  lei. Se poate spune ca 
oferta, în raport cu preţul este: 
a. Cu elasticitate unitară 
b. Elastică 
c. Perfect elastică 
d. Inelastică  

86. Cererea este constantă și preţurile factorilor de producţie scad. Atunci preţul de echilibru și cantitatea de 
echilibru: 
a. Se modifică ȋn sens invers unul faţă de celalalt 
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b. Ambele scad 
c. Ambele cresc 
d. Preţul de echilibru crește și cantitatea de echilibru scade 

87. Cererea e constantă și costul de producţie al firmelor creşte. Atunci preţul și cantitatea de echilibru: 
a. Se modifică ȋn sens invers unul faţă de celălalt 
b. Ambele scad 
c. Ambele cresc 
d. Scade, respectiv crește 

88. Oferta e constantă și nevoile consumatorilor se intensifică. Atunci preţul și cantitatea de echilibru: 
a. Ambele cresc 
b. Ambele scad 
c. Se modifică ȋn sens invers 
d. Crește, respectiv scade 

89. Dacă oferta e constantă și cererea preţurile bunurilor cresc, preţul și cantitatea de echilibru: 
a. Ambele scad 
b. Ambele cresc 
c. Se modifică ȋn sens invers 
d. Crește, respectiv scade 

90. Dacă cererea şi oferta cresc cu 10%, preţul și cantitatea de echilibru: 
a. Scad ambele 
b. Cresc ambele 
c. Nu se modifică, respectiv crește 
d. Se modifică ȋn sens invers 

91. Dacă cererea şi oferta scad cu 10%, preţul și cantitatea de echilibru: 
a. Scad 
b. Cresc 
c. Nu se modifică, respectiv scade  
d. Scade, respectiv crește 

92. Dacă coeficientul de elasticitate a cererii în raport de preţ este zero, creşterea preţului va determina: 
a. Creşterea cantităţii cerute; 
b. Creşterea ulterioară a preţului; 
c. Nemodificarea cantităţii cerute;  
d. Scăderea cantităţii cerute; 

93. Consumatorul, pe o piaţă cu concurenţă perfecta:  
a. Are posibilitatea de a influenţa preţul;  
b. Nu are niciun motiv să aleagă un vȃnzător sau altul, bunurile fiind perfect omogene;  
c. Cumpără bunuri pentru care utilitatea marginală e mai mică decȃt preţul;  
d. Decide în condiţii de incertitudine, piaţa fiind opacă; 

94. Omogenitatea perfectă a bunurilor comercializate pe piaţă este specifică: 
a. Concurenţei monopsonice 
b. Oligopolului 
c. Oligopsonului 
d. Concurenţei perfecte 

95. Transparenţa perfectă a pieţei specifică concurenţei pure și perfecte: 
a. Arată existenţa unui numar mare de vănzatori și cumpărători  
b. Permite luarea deciziilor ȋn condiţiile unei incertitudini reduse 
c. Semnifică existenţa unei bune comunicări ȋntre consumatori pe aceeaşi piaţă 
d. Permite obţinerea echilibrului masei monetare 
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96. Dacă pe piaţa unui bun, costul marginal e mai mic decȃt preţul, atunci: 
a. Firma va considera că e oportun sa intre pe acea piaţă 
b. Consumatorul va considera ca este o piata avantajoasă pentru el 
c. Consumatorul e sigur că îşi va maximize satisfacţia 
d. Firma iese de pe piaţa respectivă  

97. Pe o piaţă există un singur cumpărător A şi mai multe firme care vȃnd bunul X. În această situaţie, vorbim 
despre o piaţă de:  
a. Monopol  
b. Monopolistic  
c. Monopson  
d. Oligopson  

98. Dacă pe o piaţă exista o singură firmă care ofera bunul X şi o multitudine de cumpărători, atunci piaţa 
respectivă este o piaţă de: 
a. Oligopol 
b. Monopol  
c. Monopson  
d. Oligopol contrat  

99. Preţul se formează absolut liber pe piaţa: 
a. Monopolistică 
b. De monopol contrat 
c. Cu concurenţă perfectă 
d. Monopsonică  

100. Preţul pe o piaţă reală, imperfectă: 
a. Este rezultatul exclusiv al raportului dintre cerere și ofertă 
b. Poate fi fixat de către stat 
c. Este un preţ maxim sau unul minim 
d. Este expresia deciziilor la nivel de stat 

 
Itemi cu valoare de 3 puncte 
 
101. Cartelul: 

a. Este un grup de filiale ale aceleiaşi firme 
b. Este sancţionat de lege 
c. Aduce avantaje consumatorilor 
d. Pot funcţiona pe termen lung  

102. Se consideră că un consumator este în echilibru atunci cȃnd: 
a. obţine maximum de utilitate adiţională 
b. alege bunuri doar în funcţie de preferinţe 
c. ȋși reduce cheltuielile 
d. ȋși maximizează satisfactia totală 

103. Are utilitate intrinsecă : 
a. Un medicament destinat vindecării unei afectiuni 
b. Tigările, pentru cei care şi le permit 
c. Drogurile  
d. Praful de pe stradă  

104. Utilitatea marginală este egală cu utilitatea totală: 
a. cand utilitatea marginală e negativă 
b. la prima bucata/doză din bunul respectiv 
c. cand se atinge maxim de satisfacţie  
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d. cȃnd utilitatea marginală este zero 
105. Cȃnd utilitatea marginală este negativă, iar cantitatea consumată dintr-un bun creşte:  

a. Utilitatea totală crește cu o rată descrescătoare 
b. Utilitatea marginală crește cu o rată descrescătoare 
c. Utilitatea totală scade cu o rată crescătoare 
d. Atȃt utilitatea totală, cȃt și cea marginală sunt pozitive și crescătoare 

106. Cȃnd satisfacţia suplimentară estimată a fi obtinută dintr-un bun este negativă: 
a. Utilitatea totală crește cu o rată crescătoare 
b. Utilitatea marginală este crescătoare 
c. Satisfacţia totală a consumatorului scade cu o rată crescătoare 
d. Utilitatea totală este negativă 

107. Utilitatea marginală este: 
a. Pozitivă  
b. Negativă 
c. Descrescătoare și pozitivă 
d. Descrescătoare 

108. Cȃnd utilitatea totală e crescătoare, utilitatea marginală este: 
a. pozitivă și crescătoare 
b. negativă și descrescătoare 
c. nulă pȃna la pragul de saturaţie 
d. descrescătoare și pozitivă pȃnă cȃnd Umg=0 

109. Utilitatea intrinsecă: 
a. Este expresia proprietăţilor reale ale bunurilor 
b. Permite fundamentarea deciziilor de achizitie a bunurilor de către consumatori 
c. Depinde de intensitatea nevoilor consumatorilor 
d. Variază ȋn funcţie de preţurile bunurilor şi venitul disponibil al consumatorului 

110. Dacă raportul Umgx/Px este 0.15, iar preţul bunului Y este 10, atunci satisfactia suplimentară înregistrată de 
consummator este: 
a. 66.66 utili 
b. 0.015 utili 
c. 1.5 utili 
d. 15 utili 

111. Pȃnă la pragul de saturaţie, utilitatea totală se reprezintă grafic ca: 
a. O curbă ascendentă  
b. O dreaptă paralelă cu axa cantităţii 
c. Ca o dreaptă paralelă cu axa OY 
d. O curbă descrescătoare pȃnă cȃnd Umg>0 

112. Se dau urmatoarele utilităţi individuale a 6 doze din bunul x: 9, 6, 4, 2, 1, -2. Care dintre urmatoarele enunţuri 
este adevărat? 
a. Utilitatea marginală a celei de-a 3-a doze e 2 utili 
b. Utilitatea totală maximă este 22 utili 
c. Utilitatea totală crește ȋn cazul tuturor dozelor 
d. Utilitatea marginală a celei de-a 3-a doze este -2 utili 

113. Se dă funcţia Utx = 8x + 9. Utilitatea marginală este: 
a. 9 
b. 5 
c. 8 
d. -1 
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114. Stiind că raportul utilitate marginală – preţ al bunului x este 4 și preţul bunului y este 6 um, ce valoare 
trebuie să aibă utilitatea marginală a bunului y pentru ca un consumator dat să ȋși maximizeze utilitatea 
totală? 
a. 0,66 utili 
b. 24 utili 
c. 1,5 utili 
d. 10 utili 

115. Utilitatea marginală a bunului x se definește prin funcţia Umgx = 20 – 4x. Utilitatea totală a primelor 3 doze 
consumate succesiv din acest bun este: 
a. 16 
b. 12 
c. 8 
d. 36 

116. Stiind ca preţul lui x este egal cu preţul lui y, ȋn cazul consumului a două bunuri x si y, conditia echilibrului 
consumatorului devine: 
a. Umgx = Umgy 
b. Utx = Umgy 
c. Px/Umg x = Umg y/Py 
d. Umgx * Umgy = Px * Py 

117. Legea lui Gossen indică:  
a. Legea lui Keynes 
b. Legea utilităţii marginale descrescȃnde 
c. Reducerea inclinaţiei marginale spre consum 
d. Reducerea cu o unitate a satisfacţiei la creșterea cantităţii consumate dintr-un bun 

118. Are caracter subiectiv: 
a. Evaluarea consumului naţional 
b. Aprecierea utilităţii economice 
c. Estimarea veniturilor unei firme la un moment dat 
d. Evaluarea producţiei la nivel de sector economic 

119. La nivelul unei firme are loc o creștere a producţiei cu 30% faţă de perioada precedentă, iar volumul 
factorilor de producţie nu se modifică. În această situaţie: 
a. Se ȋnregistrează o creștere extensivă 
b. Are loc o creștere intensivă 
c. S-a redus calitatea factorilor de producţie 
d. Firma a crescut salariile angajatilor 

120. Subvenţiile primite de firme de la stat sunt: 
a. Sume nerambursabile 
b. Ieşiri pentru firme 
c. Credite pe termen scurt 
d. Credite pe termen lung 

121. Taxele si impozitele plătite la stat: 
a. Se aplică doar persoanelor fizice 
b. Se calculează ca procent din costul firmelor 
c. Sunt plătite doar de firme 
d. Taxele și impozitele sunt platite de toţi agentii economici 

122. Următoarele concepte nu se identifică: 
a. Profit admis şi profit net 
b. Capital social şi capital fix 
c. Capitalul tehnic total şi capitalul consumat 
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d. Bunuri de producţie si capital utilizat 
123. Constituie capital circulant: 

a. Autoturismele firmei 
b. Mobilierul folosit în secţiile de producţie 
c. Stofa folosită pentru fabricarea costumelor 
d. Calculatoarele  

124. Cota de amortizare reprezintă: 
a. Valoarea amortizată anual din capitalul fix 
b. Valoarea procentuală a recuperarii lunare de capital fix 
c. Valoarea procentuală a elementelor de capital fix supuse casării 
d. Expresia procentuală a recuperarii anuale a investiţiei ȋn capital fix 

125. Scopul oricarui întreprinzător este: 
a. Creşterea costului de producţie 
b. Maximizarea profitului 
c. Minimizarea cheltuielilor cu îmbunătăţirea calităţii materiilor prime 
d. Creşterea calificării forţei de muncă 

126. Dacă la o firmă se utilizează capital circulant în valoare de 120 mil um şi deprecierea capitalului fix a fost de 
30 mil um, capitalul consumat a fost de: 
a. 90 mil 
b. 40 mil 
c. 150 mil 
d. 240 mil 

127. Capitalul fix are ca elemente componente unul dintre elementele de mai jos: 
a. Costul fix 
b. Salariile fixe 
c. Cheltuielile cu chiria 
d. Niciun element din cele de mai sus 

128. Care dintre situaţiile de mai jos caracterizează o creștere de tip extensiv? 
a. Producerea de bunuri cu resurse din ce ȋn ce mai puţine; 
b. Creșterea specifică numai perioadei de expansiune economică 
c. Dezvoltarea economică de ansamblu ca urmare a creșterii economice durabile; 
d. Creșterea volumului de factori de producţie utilizaţi urmată de creșterea producţiei;  

129. Un muncitor lucrează 8 ore pe zi si realizează 200 de piese.  Se reduce timpul de muncă la 6 ore. În această 
situaţie, din punct de vedere economic, este eficient dacă muncitorul realizează: 
a. mai puţin de 25 piese pe oră 
b. în total, mai putin de 150 piese pe zi 
c. mai putin de 100 piese pe zi 
d. cel putin 25 piese pe oră 

130. Suprafaţa arabilă este: 
a. Poluabilă 
b. Nelimitată 
c. Nedegradabilă  
d. Se uzează treptat 

131. Dacă se împrumuta 1000 lei de la bancă şi se returnează dupa 6 luni 1200 lei, cat a fost rata anuală a 
dobȃnzii? 
a. 200%  
b. 20% 
c. 40% 
d. 140%; 
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132. În structura capitalului fix al unei firme de producţie agricolă se includ/e: 
a. Seminţele de grȃu 
b. Banii obtinuţi din vȃnzarea grȃului 
c. Tractorul 
d. Apa utilizată pentru irigaţii  

133. La nivelul unei economii, creșterea productivităţii are drept consecinţă: 
a. Creșterea deficitului balanţei de plăţi 
b. Devalorizarea monedei naţionale ȋn raport cu euro 
c. Creșterea gradului de satisfacere a nevoilor 
d. Reducerea generală a timpului liber 

134. Pluralismul formelor de proprietate: 
a. Constituie o deficienţă a economiilor 
b. Este o trăsătură specifică a economiei de piaţă 
c. Reprezintă o reminiscenţă a economiei naturale; 
d. Constituie premisa revenirii la economia centralizată 

135. În economia de comandă, decidentul este: 
a. Intreprinderea privată 
b. Statul  
c. Gospodăria 
d. Societatea de asigurări 

136. Pentru a defini corect conceptul de proprietate, este necesar sa luam ȋn calcul: 
a. Numai subiectul proprietăţii 
b. Numai obiectul proprietăţii 
c. Pluralismul formelor de proprietate 
d. Subiectul și obiectul proprietăţii 

137. Înstrainarea parţială a atributelor proprietăţii se poate face prin: 
a. Moștenire 
b. Vȃnzare-cumpărare 
c. Arenda 
d. Donaţie  

138. Renunţarea totală la atributelor proprietăţii se poate realiza prin: 
a. Vanzare-cumparare 
b. Arenda 
c. Locaţie ȋn gestiune 
d. Chirie  

139. Într-o economie, libera iniţiativă a agenţilor economici se fundamentează pe: 
a. Proprietatea publică 
b. Proprietatea mixtă 
c. Proprietatea privată 
d. Pluralismul formelor de proprietate 

140. Dacă un individ obtine maxim de satisfactie la a 7-a doză dintr-un bun, consumul celei de a 8-a va genera:  
a. Creşterea utilităţii totale 
b. Creşterea utilităţii suplimentare 
c. Reducerea utilităţii totale 
d. Constanta satisfacţiei totale 

141. Costul unitar ȋn To a fost de 2000, iar producţia și costul total ȋnregistrează o creștere cu 40 de procente, 
respectiv 40%. În această situaţie: 
a. Costul marginal este mai mare decȃt costul unitar 
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b. Costul marginal și cel unitar sunt egale  
c. Costul marginal e mai mic decȃt cel unitar 
d. Costul marginal e egal cu costul variabil mediu 

142. Costul variabil a crescut cu 40%, ȋn timp ce producţia a ȋnregistrat o creștere cu 10%. În aceasta situaţie: 
a. Costul marginal a fost de 4 ori mai mare decȃt costul variabil mediu  
b. Costul fix mediu a scăzut cu 10% 
c. Costul variabil mediu a crescut cu 27,22% 
d. Costul unitar a scăzut 

143. Costul total al primei unităţi dintr-un bun a fost de 30 um, iar costurile marginale ale urmatoare lor bucăţi au 
fost, in ordine: 35, 40, 52, 68, 71. Costul unitar al primelor 5 unităţi din acest bun a fost de: 
a. 45  
b. 59,2 
c. 53,2 
d. 31.4 

144. Se dă funcţia costului total: CT = 6Q + 4. ȋn această situaţie: 
a. Costul variabil mediu e egal cu costul marginal 
b. Costul unitar e mai mic decȃt costul marginal 
c. Costul fix mediu este crescător 
d. Costul marginal e egal cu costul fix mediu 

145. Dacă costul variabil creşte cu 30% si producţia creşte cu 5%, atunci costul variabil mediu  şi costul fix 
mediu:  
a. Creşte, respective scade  
b. Scad amȃndoua 
c. Cresc amȃndoua 
d. Scade, respective creşte 

146. Dacă costul variabil crește cu 10 % si producţia creşte cu 50%, atunci costul variabil mediu si costul unitar: 
a. Creşte, respective scade 
b. Scad amȃndouă 
c. Cresc amȃndouă 
d. Scade, rămȃne constant 

147. Dacă costul variabil scade cu 30% si producţia scade cu 65%, atunci costul variabil mediu si costul fix 
mediu:  
a. Scade, respective creşte 
b. Cresc amȃndouă 
c. Creşte, respective scade 
d. Nu se poate preciza 

148. Dacă costul variabil scade cu 10% si producţia creşte cu 100%, costul fix mediu: 
a. Scade    
b. Creşte   
c. Nu se modifică 
d. Nu se poate preciza evoluţia acestuia 

149. Dacă productia creşte cu 300%, costul fix mediu: 
a. Scade cu 66,66% 
b. Scade cu 33,33% 
c. Creşte cu 300% 
d. Scade cu 75%  

150. Dacă costul marginal este 30 um si CTM este 20, creşterea productiei generează: 
a. Scăderea costului unitar 
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b. Creşterea costului unitar 
c. Creşterea costului fix mediu 
d. Scăderea costului variabil mediu 

151. Atunci cȃnd costul marginal este mai mic decȃt costul total mediu, iar producţia crește: 
a. Costul fix mediu scade  
b. Costul unitar creşte 
c. Productivitatea medie scade 
d. Costul marginal e constant 

152. Atunci cȃnd costul variabil mediu e mai mic decȃt costul marginal, iar producţia crește: 
a. Costul unitar este egal cu costul fix mediu 
b. Costul fix scade 
c. Costul variabil mediu scade 
d. Costul variabil unitar crește 

153. Producţia la nivelul unei firme a fost de 300 buc. Costul fix mediu a fost de 100 um. In momentul de faţă, 
productia a ajuns la 400 buc. În această situaţie, costul fix mediu:  
a. A crescut cu 25% 
b. Este de 1,25 ori mai mare decȃt in To 
c. A scăzut cu 25% 
d. A crescut cu 125% 

154. Atunci cȃnd producţia este maximă: 
a. Productivitatea marginală e crescătoare şi negativă 
b. Productivitatea marginală e egală cu zero  
c. Productivitatea medie e egală cu cea marginală 
d. Productivitatea marginală e mai mare decȃt productivitatea medie 

155. Cȃnd producţia este 20 bucati, numărul de salariaţi este 4, iar productivitatea marginală a muncii e 5 buc. 
Atunci: 
a. Productivitatea medie e mai mică decȃt cea marginală 
b. Productivitatea marginală e negativă 
c. Productivitatea medie e maximă 
d. Producţia e maximă 

156. Atunci cȃnd producţia scade cu 40% si numărul de lucrători scade cu 5% : 
a. Productivitatea marginală a muncii e  negativă 
b. Productivitatea medie a muncii creşte 
c. Productivitatea medie a muncii scade cu cu 60% 
d. Costul mediu scade 

157. Dacă un individ decide sa depună la bancă 400 lei, la o rată a dobȃnzii de 30%, după jumătate de an, el va 
dispune de: 
a. 460 lei  
b. 520 lei 
c. 676 lei 
d. 120 lei 

158. Costul unitar la o firmă a fost de 400, iar costul fix 30% din acesta. Producţia a fost de 2 buc. Costul variabil: 
a. 680 lei 
b. 560 lei 
c. 240 lei 
d. 120 lei 

159. Productivităţile marginale a 4 salariaţi sunt 10, 7, 4, 1. Sa se determine productivitatea medie a muncii pentru 
primii 3 salariaţi: 
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a. 7 buc/salariat 
b. 7.33 buc/salariat 
c. 5.66 buc/salariat 
d. Nu se poate determina 

160. Dacă randamentul unui titlu creşte cu 70% şi cursul scade cu 40%, atunci: 
a. Venitul sau a crescut cu 2%  
b. Dividendul a crescut cu 102% 
c. Venitul sau scade cu 2% 
d. Venitul garantat a crescut cu 102% 

161. Cȃnd producţia e zero: 
a. Costul total e egal cu costul fix 
b. Costul fix e zero 
c. Costul variabil e egal cu costul fix 
d. Costul variabil e egal cu costul total 

162. În structura costurilor materiale sunt incluse: 
a. Salariile directe 
b. Salariile indirecte 
c. Cheltuieli cu dividende 
d. Cheltuielile cu utilităţile  

163. Capitalul circulant poate fi găsit în: 
a. costul fix  
b. costul variabil 
c. costul salarial 
d. ambele costuri 

164. Capitalul tehnic utilizat de firma intra ȋn structura: 
a. Cheltuielilor materiale de producţie 
b. Costului total 
c. Costului variabil 
d. Nici un raspuns nu e corect 

165. Dacă producţia la o firmă creşte de la 20 la 40 de bucăti: 
a. Costul variabil creşte 
b. Costul fix scade 
c. Costul fix mediu creşte 
d. Cheltuielile salariale indirecte scad 

166. Alegere enunţul corect: 
a. Costul variabil creşte întotdeauna direct proporţional cu producţia 
b. Utilitatea economică a unui bun este aceeași pentru toţi consumatorii 
c. Utilitatea intrinsecă diferă de la consummator la consumator 
d. Costul de oportunitate e generat de raritatea resurselor 

167. Dacă masa monetară depășește valoarea bunurilor existente pe piaţă: 
a. Se produce inflaţia 
b. Indicele preţurilor e subunitar 
c. Se incurajează economiile 
d. Se devalorizează moneda străină ȋn raport cu moneda naţională 

168. Banca centrală decide reducerea ratei dobȃnzii la credite. Atunci: 
a. Masa scripturală scade 
b. Masa monetară crește 
c. Numararul scade 
d. Rezerva obligatorie rămȃne la decizia bancii comerciale 
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169. Dacă rata dobȃnzii la depozite scade: 
a. Se incurajează economiile 
b. Valoarea depozitelor bancare crește 
c. Crește deficitul balanţei de plăţi 
d. Scade disponibilul de creditare al băncilor 

170. În Romania, creatia monetară poate fi realizată: 
a. Atȃt de banca naţională, cȃt și de băncile comerciale 
b. Numai de banca centrală 
c. De trezorerie 
d. De instituţiile administrative ale statului 

171. Dacă băncile acordă credite în valoare de 4 mld lei, atunci: 
a. Restrȃng masa monetară cu 4 mld lei 
b. Creează monedă 
c. Reduc rezervele obligatorii la jumătate 
d. Creeaza rezerve pentru viitoarele credite pe termen lung 

172. Dacă rata rezervelor obligatorii crește de la 10% la 25%, la un capital al băncii de 2 mld lei 
a. Rata rezervelor obligatorii creşte cu 250% 
b. Rezerva a crescut cu 200 mil lei 
c. Rezerva a crescut cu 150% 
d. Rezerva iniţială a fost 20 mil lei 

173. Dacă rata rezervelor obligatorii crește, atunci: 
a. Suma destinată creditării se va diminua 
b. Scade cursul valutar 
c. Cursul valutar nu se modifică 
d. Rata dobȃnzii active scade 

174. La o creștere a volumului marfurilor pe piaţă, restul condiţiilor ramȃnȃnd la fel: 
a. Se retrage numerar de pe piaţă 
b. Cererea de credite scade 
c. Se face emisiune de numerar 
d. Statul va limita producţia 

175. Spre deosebire de bănci, instituţiile financiare nonbancare: 
a. Nu se supun reglementarilor băncii centrale 
b. Nu au dreptul să atragă depozite 
c. Acordă credite cu rate de dobandă semnificativ mai mici  
d. Au capitalul mai mare 

176. Dacă rata dobȃnzii la credite e 20% si rata rentabilităţii unei firme e 8%, firma decide: 
a. Sa crească gradul de îndatorare 
b. Sa contracteze creditul 
c. Să negocieze rata dobȃnzii 
d. Să nu contracteze creditul  

177. Raportul dobȃndă activă-dobȃndă pasivă este: 
a. subunitar 
b. supraunitar 
c. unitar 
d. nu se poate preciza 

178. Rata dobȃnzii se ajustează cu rata inflaţiei: 
a. În cazul ȋn care depozitele realizate sunt ȋn valută 
b. Dacă rata dobanzii active este mai mare decȃt cea a dobȃnzii pasive 
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c. Dacă rata dobȃnzii de echilibru scade 
d. Pentru a proteja valoarea banilor din depozitele la termen 

179. Dacă indicele general al preţurilor crește: 
a. rata rezervelor obligatorii rămȃne constantă 
b. rata reala a dobȃnzii scade 
c. valoarea banilor creşte 
d. rata nominală a dobȃnzii crește 

180. Stiind că rata nominală a dobȃnzii este 60% si rata inflaţiei a crescut de la 10% la 25%: 
a. Rata reala a dobȃnzii scade cu 5% 
b. Rata reală a dobȃnzii s-s redus la 35% 
c. Rata reală a dobȃnzii scade cu 25% 
d. Rata reală a dobȃzii creşte cu 5% 

181. Instituţia care poate emite moneda este: 
a. Trezoreria 
b. IFN-ul 
c. Banca centrală 
d. Statul  

182. Reglementările băncii centrale se aplică: 
a. Trezoreriei 
b. Instituţiilor financiare nonbancare 
c. Tuturor instituţiilor financiare 
d. Băncilor 

183. Salariile anagajaţilor bancii cresc. Atunci: 
a. Creşte cȃştigul bancar 
b. Scade puterea de cumpărare a salariului 
c. Crecs cheltuielile administrative ale băncii 
d. Creşte profitul brut al băncii 

184. Dacă depozitele atrase de bancă sunt egale cu creditele acordate, la o diferenţă de 5% şi credite în valoare 
de 10 mld: 
a. Profitul băncii scade 
b. Banca obtine un cȃştig bancar de 500 mil um 
c. Profitul bancar a fost de 500 mil um 
d. Banca înregistrează pierderi 

185. La un credit pe un an, rambursat în rate lunare fixe: 
a. Se aplică dobȃnda compusă 
b. Rata dobȃnzii e variabilă 
c. Se aplică principiul dobȃnzii capitalizate 
d. Se calculează dobȃnda simplă 

186. Realizarea unui depozit pe o perioada de 2 ani de către un individ: 
a. Il privează de lichiditatea imediata 
b. Ii confera un venit suplimentar apropiat de valoarea depozitului 
c. Permite băncii să acorde suma depusa sub forma de ȋmprumut pe o perioadă de cel puţin 3 ani 
d. Reduce disponibilul de fonduri de ȋmprumut al bancii 

187. O banca ȋncasează din creditele acordate o dobȃndă de 15 mil um și acordă deponentilor o dobȃndă de 10 
mil um. Stiind că profitul bancar a reprezentat 60% din cȃstigul realizat de banca, cheltuielile de funcţionare 
au fost de: 
a. 3 mil um 
b. 2 mil um 
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c. 5 mil um 
d. 0,6 mil um 

188. O bancă acordă un credit ȋn valoare de 2 mil, rambursabil ȋn 2 tranșe anuale egale, cu o rată a dobȃnzii de 
20%. Suma plătită de debitor ȋn primul an a fost de: 
a. 1,4 mil um 
b. 2,8 mil um 
c. 0,6 mil um 
d. 2,88 mil um 

189. Dacă viteza de rotaţie a banilor sporește de 4 ori, iar valoarea bunurilor tranzacţionate pe piaţă sporește de 5 
ori, masa monetară:                                                                                                                            
a. a scăzut cu 25%;  
b. a crescut de 1,25 ori; 
c. a crescut cu 125%;  
d. a ajuns la 75%; 

190. Venitul garantat este cȃstigat de deţinătorul: 
a. Unei acţiuni;  
b. Unui depozit bancar curent;  
c. Acţiunii şi obligaţiunii;  
d. Unei obligaţiuni; 

191. Suma pe care la finalul unei luni de muncă o primeşte un salariat este:                                        
a. Salariul brut;  
b. Salariul net; 
c. Salariul colectiv;  
d. Salariul social; 

192. La un salariu de 2000 lei, se plateste un impozit de 20%. Putem afirma:                                                                                                               
a. Salariul net este 1600 lei;  
b. Impozitul este 500 lei ;  
c. Salariatul ramȃne cu 75% din venitul său;  
d. Salariatul contribuie la sistemul de impozitare cu 40 lei; 

193. Bunul marfar: 
a. se referă la toate bunurile materiale;  
b. este bunul cu cea mai mare utilitate economică; 
c. este ȋntotdeauna  un serviciu;  
d. poate fi atȃt bun material, cȃt și serviciu; 

194. Presupunȃnd că o actiune are un curs de 2000 lei şi randamentul sau este de 50%, atunci dividendul este:                                                                                                                 
a. 1500 lei;  
b. 1000 lei; 
c. 400 lei ;  
d. 100 lei; 

195. Valoarea banilor este dată de: 
a. Hartia din care sunt realizaţi 
b. Metalul utilizat la realizarea monedelor 
c. Metalul preţios din care sunt realizaţi 
d. Bunurile pe care le putem cumpăra cu o unitate monetară 

196. Viteza de rotaţie a banilor exprimă: 
a. Numărul de tranzacţii de valuta din economie 
b. Gradul de acoperire a balanţei de plăţi 
c. Numărul de zile legal de păstrare a lichidităţilor ȋn casierie 
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d. Numarul mediu de operaţiuni de vȃnzare-cumpărare și plăţi mijlocite de o unitate monetară ȋntr-o anumită 
perioadă 

197. Dreptul de uzufruct poate fi:  
a. Fructele unei livezi ;  
b. plata concesiunii la un imobil;  
c. exercitat numai de stat;  
d. atȃt un bun material, cȃt și un bun tangibil; 

198. Dacă o persoană are o economie de 1000 lei si preţurile se dublează, care este valoarea economiilor in 
momentul T1::                                                                                                                                                                     
a. 2000 lei;  
b. 4000 lei;  
c. ramane constantă;  
d. 500 lei;  

199. Stiind că o obligaţiune aduce deţinătorului ei un venit garantat de 40% şi valoarea ei nominal este de 300 lei, 
care este venitul anual încasat de obligator?                                                                                                                                                         
a. 120 lei;  
b. 75 lei;  
c. Suma nu poate fi estimată;  
d. Este de 4 ori mai mică; 

200. Cererea de locuri de muncă poate creşte într-una dintre următoarele condiţii:                                                                                        
a. Creşte populaţia aptă de muncă disponibilă;  
b. Scade nivelul salariului oferit;  
c. Firmele îşi extind activitatea;  
d. Scade rata natalităţii;  

201. O dobȃndă variabilă la un credit pe termen lung este riscantă pentru că:  
a. Banca poate decide rambursarea mai rapidă a împrumutului;  
b. Debitorul va plăti per total cu siguranţă o sumă mai mare decȃt dacă dobȃnda era fixă;  
c. Poate creste rata retragerilor la bancă;  
d. Preţurile pot creşte şi banca va creşte rata dobȃnzii; 

202. Dacă randamentul unui titlu este 20% si rata dobȃnzii la depozite este 15%, cel care dispune de lichidităţi, va 
prefera: 
a. Să investeasca în titluri;  
b. Să depună banii la bancă;  
c. Să păstreze lichidităţile;  
d. Să cumpere un bun de folosinţă indelungată 

203. Se incheie un contract de vanzare cumparare a 1000 actiuni la un curs de 1000 um. La scadenta, cursul 
titlurilor a atins 600 um. In aceasta situaţie: 
a. Castigă vȃnzătorul 400 um/acţiune, el fiind un speculator a la hausse 
b. Pierde cumparătorul 400000 um 
c. Castiga cumparătorul 400 um/acţiune, el fiind un speculator a la hausse 
d. Pierde vȃnzătorul 400000 um 

204. Se cumpără acţiuni la 7000 lei/actiune printr-un contract la termen. La scadenţă, cursul ajunge 5000 um. 
Vȃnzătorul : 
a. Pierde 4000 um 
b. Cȃștiga 2000 um 
c. Cȃștiga 5000 um 
d. Pierde 2000 um 
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205. Puterea de cumparare a banilor a scăzut de 1,25 ori, iar salariul nominal a crescut cu 60%. În această 
situaţie, salariul real: 
a. S-a dublat 
b. A scăzut cu 21,87% 
c. A crescut cu 28% 
d. S-a redus la 86% 

206. Stiind că populaţia totală la nivelul unei economii a fost de 40 mil, populaţia ocupata de 30 mil, iar 1/4 din 
populatia aptă neocupată reprezintă şomeri, rata șomajului calculată la populaţia ocupată a fost de: 
a. 25% 
b. 33,33% 
c. 12% 
d. 14% 

207. Cererea de muncă nu este: 
a. Ofertă de locuri de muncă 
b. Nevoie de forţă de muncă la un anumit salariu  
c. Cerere de locuri de muncă 
d. Dependentă de nivelul  salariului 

208. Salariul mediu la nivelul unei economii creşte de la 2000 la 6000 lei, iar preturile cresc cu 100%:: 
a. Salariul real a crescut cu 150% 
b. Salariul real scade 
c. Salariul real nu se modifică 
d. Oferta de muncă creşte 

209. Oferta de muncă: 
a. Necesită timp pentru a se constitui 
b. Nu depinde de nivelul ratei de schimb  
c. E oferta de locuri de muncă 
d. Scade pe măsură ce salariul crește 

210. Se crește salariul fără a genera inflaţie atunci cȃnd crește: 
a. Productivitatea 
b. Costul unitar 
c. Gradul de ocupare 
d. Rata de activitate 

211. Șomajul este: 
a. Expresia proceselor inflaţioniste pe piaţa internaţională a factorilor de producţie  
b. Un dezechilibru macroeconomic pe piaţa factorilor de producţie 
c. ȋntotdeauna preferat ȋn raport cu inflaţia 
d. o stare pozitivă a economiei ȋn perioada de criză 

212. Nu este cauză a inflaţiei: 
a. Creșterea excesivă a cererii agregate 
b. Reducerea ofertei agregate 
c. Importarea de factori de producţie din tări afectate de inflaţie 
d. Creșterea puterii de cumpărare a banilor 

213. Perioada dintre două crize economice desemnează: 
a. Recesiunea economică 
b. Depresiunea economică 
c. Criza  
d. Ciclul economic 

214. Declanșarea crizei economice se resimte imediat la nivelul: 
a. Pieţei factorilor de producţie 
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b. Pieţei valutare 
c. Bursei de valori 
d. Bursei de mărfuri 

215. Scopul politicilor adoptate de stat ȋn perioada de recesiune este: 
a. Reducerea șomajului 
b. Ţinerea sub control a migraţiei forţei de muncă 
c. Creșterea cererii agregate prin creșterea veniturilor disponibile 
d. Reducerea fiscalităţii pentru a stimula oferta de muncă 

216. Printre măsurile adoptate de economiile moderne ȋn perioada de recesiune, distingem: 
a. Reducerea preţurilor 
b. Creșterea ratei dobȃnzii 
c. Reducerea șomajului 
d. Creșterea achiziţiilor publice 

217. Reducerea fiscalităţii ȋn perioada de recesiune: 
a. Se datorează cheltuielilor ȋn regim de austeritate ale statului 
b. Permit apariţia unor venituri suplimentare destinate economiilor sterile 
c. Se concretizează ȋn creearea de rezerve la nivel de stat 
d. Vizează stimularea cererii agregate prin creșterea veniturilor 

218. În perioada de boom economic, una dintre masurile des ȋntalnite este:  
a. Reducerea ratei dobȃnzii la creditele de consum 
b. Creșterea cheltuielilor statului 
c. Reducerea taxelor și impozitelor 
d. Creșterea ratei dobȃnzii la credite 

219. Ciclul economic cuprinde două faze distincte: 
a. Boomul și expansiunea  
b. Depresiunea și expansiunea 
c. Recesiunea și boomul 
d. Recesiunea și expansiunea 

220. Reflectă valoarea brută a bunurilor finale realizate de agentii economici rezidenţi pe o perioadă determinată, 
de obicei un an:  
a. Produsul national net 
b. Venitul national 
c. Produsul intern net 
d. Produsul intern brut 

221. Pentru a obţine PIN, respectiv PNN  din indicatorii macroeconomici bruti corespunzatori lor: 
a. Se adaugă investitia neta 
b. Se exclude consumul de capital fix 
c. Se ajustează cu veniturile de transfer 
d. Se adaugă consumul public 

222. Un utilaj fabricat ȋn Romania, dar de către o firma germană va fi cuprins ȋn: 
a. PIB-ul Romaniei 
b. PIB-ul Germaniei 
c. Veniturile de transfer ale ambelor tari 
d. PIB-ul ambelor ţări 

223. Exportul net este supraunitar dacă: 
a. Exportul e devansat de import 
b. Importul devansează exportul 
c. Raportul export/import e unul supraunitar 
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d. Raportul export import e subunitar 
224. În componenţa indicatorilor macroeconomici neţi nu se regăsește: 

a. Investiţia netă 
b. Consumul de capital fix 
c. Valoarea adaugată 
d. Consumul privat 

225. Dacă soldul contului de venituri ȋn relaţie cu strainatatea este pozitiv, atunci: 
a. PIB>PNB 
b. PNB>PIB 
c. PIN>PIB 
d. PNN>PNB 

226. Produsul Global Brut (PGB): 
a. Cuprinde doar bunurile finale 
b. Cuprinde toate bunurile, indiferent că sunt finale sau intermediare 
c. Se obţine prin agregarea PIN cu consumul intermediar 
d. Se include ȋn PNB 

227. Produsul global brut (PGB): 
a. Cuprinde ȋnregistrări repetate ȋn contabilitatea macroeconomică 
b. Nu include PIN 
c. Nu constituie un indicator macroeconomic real 
d. Exprimă valoric producţia de bunuri finale realizate pe teritorul unei tari 

228. Legea utilităţii marginale descrescânde ȋi apartine lui: 
a. Heinrich Gossen;  
b. Paul Samuelson;  
c. John K. Galbraith 
d. Alfred Marshall 

229. Nu  e funcţie a profitului:  
a. Crește eficiența;  
b. Este o sursă de finanțare directă sau indirectă;  
c. Realocă resursele;  
d. Elimină risipa de resurse 

230. Statul poate acorda anumite sume nerambursabile producătorilor pentru a-i ajuta sa îşi realizeze producţia . 
Acestea sunt denumite:  
a. Impozite;  
b. Alocatii   
c. Achiziții;  
d. Subvenții. 

231. Ştiinţa economică nu studiază:  
a. Tensiunea nevoi umane – resurse;  
b. Comportamentul uman în activitatea de alocare şi utilizare a resurselor;  
c. Comportamentul omului pe parcursul întregii sale existenţe;  
d. Utilizarea raţională a resurselor limitate cu întrebuinţări alternative. 

232. Raportul dintre nevoile consumatorului şi cerere este: 
a. Parte - întreg;  
b. subunitar   
c. supraunitar   
d. extensiv  

233. Proprietatea privată semnifică:  
a. O economie de comandă  
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b. Posesiunea absoluta a factorului muncă 
c. Exercitarea parţială a unor drepturi;  
d. Baza liberei iniţiative. 

234. Educaţia religioasă este: 
a. Un prodfactor 
b. Un bun marfar 
c. Un bun nemarfar 
d. Un bun destinat autoconsumului 

235. Cȃstigul nominal exprimă puterea de cumpărare a: 
a. salariului nominal;  
b. venitului total primit de salariat 
c. banilor 
d. salariului real 

236. Banii de cont reprezintă: 
a. Lichidităţi 
b. Bani scripturali 
c. Bitcoin  
d. Monedă virtuală 

237. Raportul ȋntre caștigul real și cel salarial este unul: 
a. Supraunitar 
b. Subunitar 
c. Unitar 
d. Nu poate fi determinat 

238. În raport cu acţiunile nominative, cele la purtator au avantajul de a: 
a. Nu pot fi obligaţiuni 
b. Permit o tranzactionare mai rapidă 
c. Se tranzacţionează doar la bursa 
d. Genereazăa venituri suplimentare 

239. Identificați afirmația adevărată.  
a. Bursa este un indicator sensibil al stării economiei.  
b. Creșterea bruscă a cursurilor este semnalul unei crize.  
c. Scăderea bruscă a cursurilor poate anticipa un reviriment.  
d. Volumul tranzacțiilor reacționează brusc la stagnarea conjuncturii economice. 

240. Nu este un factor care a favorizat globalizarea:  
a. Liberalizarea circulației bunurilor și serviciilor între țări; 
b. Reducerea cheltuielilor cu cercetarea 
c. Creșterea costului transporturilor 
d. Dezvoltarea telecomunicaţiilor 

241. Valoarea adaugată: 
a. Este un impozit pe veniturile rezultate din vȃnzări  
b. Este decisă de stat ȋn funcţie de nevoile acestuia 
c. Este valoarea nou creată de agentii economici 
d. Se referă la procesele de agregare a cererii și ofertei pe piaţă 

242. Inclinaţia marginală spre consum este 0.8. Un spor al investiţiilor de 200 um va avea ca rezultat un spor al 
venitului de: 
a. 800 um 
b. 160 um 
c. 200  um 
d. 1000 um 
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243. Înclinaţia marginală spre economii, ȋn conformitate cu datele prezentate ȋn tabel a fost de: 

Per. V C 
To 1000 900 
T1 1200 1000 

a. 100 
b. 200 
c. 0.5 
d. 1 

244. Venitul și consumul ȋn mld um sunt prezentate ȋn tabelul de mai jos. În această situaţie: 
Anul V C 

I 100 100 
II 200 190 

a. s’>c’ 
b. c’>s’ 
c. s’ = 1  
d. c’ = 0,1 

245. În perioada curentă, venitul este de 1.000 um și reprezintă o creștere cu 25% faţă de venitul din perioada 
precedentă. Înclinaţia marginală spre consum este de 0.6.  Înclinaţia marginală spre economii și sporul 
economiilor a fost de: 
a. 0,4; 80 
b. 0,2, 40 
c. 0,15; 42,5 
d. 0,8; 160 

246. Venitul suplimentar obţinut ȋn urma unei investiţii suplimentare de 2000 um a fost de 4000 um. În acest caz, 
ȋnclinaţia marginală spre consum, ȋnclinaţia marginală spre economii și multiplicatorul investiţiilor 
ȋnregistrează urmatoarele valori: 
a. 0,5; 0,8; 5 
b. 0,8; 0,2; 1/5 
c. 0,5; 0,5; 2 
d. 0,3; 0,7; 6 

247. În perioada curentă faţă de perioada anterioară, venitul a crescut cu 400 um, iar consumul a crescut de la 
5600 um  la 5700 um. Înclinaţia marginală spre consum și multiplicatorul investiţiilor au fost de: 
a. 0,25; 2. 
b. 0.25; 4 
c. 0,25; 1.33 
d. 0,75; 1.33 

248. Dacă consumul reprezintă 80% din venitul unui agent economic, iar economiile sunt de 4000 um, atunci 
venitul și consumul au urmatoarele valori: 
a. 20000; 16000; 
b. 12000; 8000; 
c. 10000; 6400 
d. 32000; 12800 

249. La un venit suplimentar de 100 mil lei, un agent economic are cheltuieli suplimentare de 60 mil lei. Înclinaţia 
marginală spre consum și ȋnclinaţia marginală spre economii au fost de: 
a. 0.6; 0.4 
b. 0.4; 0.6 
c. 0.5;0.5 
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d. Nu se poate determina 
250. În perioada curentă, venitul a crescut cu 40%, iar consumul cu 20%, ȋn momentul initial fiind de 2000 mld 

um. Rata consumului ȋn To a fost de 0.8. Sporul absolut al venitului naţional a fost de: 
a. 1000 mld um 
b. 2000 mld um 
c. 500 mld um 
d. 400 mld um 

 
 
Itemi cu valoare de5 puncte 
 
251. Se dă urmatorul tabel: 

Q (doze) 1 2 3 4 5 
Umg x 15 12 7 2 -1 
Umg y 12 7 2 -1 -2 

Progamul de achiziţii și consum care asigură consumatorului maxim de UT ȋn valoare de 57 utili ȋn limitele unui buget dat 
este: 

a. 2x + y 
b. 3x + 2y 
c. 4x + 3y 
d. 5x + 4y 

252. Să se calculeze valorile corespunzătoare literelor A, B si C din tabelul de mai jos: 
Q (doze) UT Umg 

1 8 A 
2  B 5 
3 15 C 

 
a. A = 0; B = 10; C = 23 
b. A = 8; B = 13; C = 2 
c. A = 3; B = 8; C = 7 
d. A = 1; B = 14; C = 1 

253. Se dau urmatoarele funcţii ale utilităţilor marginale a doua bunuri x si y: Umgx = 3y și Umgy = 3x. Știind că 
venitul disponibil este 16 um, preţul lui x e 1 um, iar preţul lui y e 2 um, ecuaţia programului de achiziţii și 
consum care asigură consumatorului maxim de satisfacţie ȋn limitele bugetului dat este:  
a. 8x + 4y 
b. 4x + 6y 
c. 6x + 5y 
d. 2x + 7y 

254. Raportul dintre resurse și factori de producţie este unul: 
a. Pozitiv și subunitar 
b. Întreg-parte 
c. Subunitar și negativ 
d. Negativ  

255. Nu sunt factori de producţie: 
a. Resurse folosite pentru producţie 
b. Resurse atrase in activitatea economică 
c. Resurse neexploatate 
d. Utilajele firmei 
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256. În structura capitalului fix al unei firme se regăsește: 
a. Apa folosită pentru ȋntreţinerea spaţiului de producţie 
b. Materia primă prelucrată pentru obţinerea bunurilor 
c. Mobilierul aflat ȋn proprietatea firmei 
d. Combustibilul utilizat de o firma de transport 

257. Știind că rata amortizării unui utilaj este de 12,5%, durata normală de funcţionare a utilajului a fost: 
a. 5 ani 
b. 12,5 ani 
c. Sub 1 an 
d. 8 ani 

258. După 6 ani, valoarea amortizată din capitalul fix al unei firme a fost de 12 milioane, iar cota de amortizare a 
fost de 5%. Valoarea de achiziţie a capitalului fix a fost: 
a. 20 mil um 
b. 40 mil um 
c. 12.8 mil um 
d. 34.6 mil um 

259. Capitalul tehnic consumat al unei firme a fost ȋntr-un an de 20 mil um, iar cheltuielile cu materii prime și 
materiele au fost ȋn valoare de 14 mil um. Rata amortizării capitalului fix a fost de 20%. Știindu-se că acesta a 
fost pus ȋn funcţiune ȋn urmă cu 3 ani, valoarea capitalului fix rămas de amortizat a fost de: 
a. 3,6 mil um 
b. 2,4 mil um 
c. 18 mil um 
d. 12 mil um 

260. Capitalul circulant utilizat de o firmă a fost de 150 mil um și reprezintă 75% din capitalul real consumat. 
Durata normată de funcţionare a elementelor de capital fix a fost de 4 ani. Capitalul fix utilizat de firmă a fost 
de: 
a. 200 mil um 
b. 300 mil um 
c. 50 mil um 
d. 600 mil um 

261. Productivitatea medie a capitalului ȋn To a fost de 3000 u.c. Avȃnd ȋn vedere că producţia s-a triplat și 
elementele de capital au crescut cu 50%, ȋnseamnă că productivitatea marginală a capitalului a fost de: 
a. 20000 u.c. 
b. 6000 u.c. 
c. 18000 u.c. 
d. 12000 u.c. 

262. Producţia  la nivelul unei firme a crescut de 1,2 ori ȋn timp ce productivitatea medie a capitalului a ȋnregistrat 
o diminuare de 40 de procente faţă de situaţia anterioară. În această situaţie, capitalul: 
a. A crescut cu 200% 
b. A scăzut de 85,71 ori 
c. A ajuns la 200% 
d. A scăzut cu 140% 

263. Eficienţa medie a factorului de producţie muncă a ȋnregistrat o creștere de 300% faţă de perioada anterioară, 
ȋn timp ce factorul de producţie muncă a scăzut cu 40%. În această situaţie, producţia obtinută de firmă: 
a. A crescut de 6,66 ori 
b. A ajuns la 75% 
c. A crescut cu 80% 
d. A crescut cu 140% 
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264. Rata marginală de substituţie tehnică a capitalului prin muncă la nivelul unei firme a fost 3, ȋn timp ce 
productivitatea marginală a factorului capital a fost de 60 u.c. Productivitatea marginală a factorului muncă a 
fost de: 
a. 180 
b. 0,18 
c. 20 
d. Nu se poate determina 

265. O firma achiziţionează un utilaj nou și obţine o creștere a producţiei de 40 bucăţi. Capitalul a avut o 
productivitate marginală de: 
a. 5 u.c 
b. 20 u.c. 
c. 100 u.c. 
d. 40 u.c. 

266. Dacă productivitatea marginală a capitalului este mai mică decȃt cea a muncii, iar firma decide substituirea 
capitalului prin muncă, rata marginală de substituţie tehnică este: 
a. Subunitară 
b. Supraunitară 
c. Unitară 
d. Nulă  

267. Știm că la nivelul unei firme productivitatea medie a muncii ȋn anul curent a fost de 1000 u.c. Producţia a 
inregistrat o creștere cu 60 procente, iar numărul de lucrători a crescut de 1,6 ori. Productivitatea marginală 
a muncii a fost de: 
a. 375 u.c. 
b. 960 u.c. 
c. 240 u.c. 
d. 1000 u.c. 

268. Se dau urmatoarele productivităţi marginale a 5 unităţi din factorul de producţie muncă: 42, 36, 20, 11, 2, -4. 
În această situaţie, eficienţa medie a utilizării a 4 unităţi din factorul de producţie muncă a fost de: 
a. 22 buc 
b. 28 buc 
c. 27 buc 
d. 26 buc 

269. Se dă urmatorul tabel: 
L  0 1 2 3 4 5 
WmgL - 25 20 12 7 4 

La a 4-a unitate de muncă, producţia realizată și productivitatea medie a muncii au urmatoarele valori: 
a. 45, 22 
b. 20, 22 
c. 20, 64 
d. 64, 16 

270. Cota anuală de amortizare la nivelul unei firme a fost de 12,5%, iar capitalul fix amortizat ȋn cei 4 ani de la 
achiziţionare a fost de 4 mil um. În această situaţie, preţul de achiziţie al capitalului fix a fost de: 
a. 8 mil um 
b. 40 mil um 
c. 20 mil um 
d. 16 mil um 
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271. Raportul dintre productivităţile marginale ale factorului capital și muncă a fost 4/3, iar numărul de muncitori 
a scăzut cu 6. Știind că numărul de utilaje de care dispunea firma ȋn momentul To a fost de 8, numărul 
acestora ȋn momentul actual este de:  
a. 8 
b. 16 
c. 48 
d. 2 

272. O firmă ȋnregistrează o cifra de afaceri de 20 mil și o rată a profitului egală cu cea la capital de 20%. Cota 
anuală de amortizare a fost de 20%, iar cheltuielile firmei cu materiile prime și materialele au fost de 15 mil 
um. Deprecierea anuală a capitalului fix a fost de: 
a. 1 mil um  
b. 5 mil um 
c. 4 mil um 
d. 1,5 mil um 

273. Rata rentabilităţii unei firme a fost de 25%. Preţul unitar de vȃnzare a bunurilor a fost de 1000. În această 
situaţie, costul unitar a fost de: 
a. 1250 um 
b. 800 um 
c. 1200 um 
d. 400 um 

274. La o firmă, cheltuielile materiale și cele salariale au fost egale, iar capitalul consumat a fost de 28 mil.  Știind 
că firma ȋnregistrează o rată a profitului calculată la cifra de afaceri de 30%, atunci costul total al firmei a fost 
de: 
a. 56 mil um 
b. 84 mil um 
c. 40 mil um 
d. 38 mil um 

275. Costul unitar la o firma a fost de 800 um. Rata rentabilităţii a fost de 25%. În această situaţie, preţul a fost de: 
a. 1000 um  
b. 1200 um 
c. 900 um 
d. Nu se poate determina 

276. O firmă utilizează un capital de 80 mil um din care 50% reprezintă capital fix și plăteste salarii de 10 mil um, 
obţinȃnd o producţie anuală ȋn valoare de 60 mil um. Capitalul fix se amortizeaza ȋn 10 ani. În această 
situaţie, costul anual al producţiei și masa profitului au fost de: 
a. 50 mil um; 10 mil um 
b. 54 mil um; 6 mil um 
c. 90 mil um; - 30 mil um 
d. 44 mil um; 16 mil um 

277. O fabrică de textile posedă un capital fix ȋn valoare de 10 mil um, cu o durată normată de funcţionare de 5 
ani. Salariile plătite angajaţilor sunt ȋn sumă de 500.000 um. Profitul realizat ȋn anul respectiv a fost de 2 mil 
um. Capitalul circulant al fabricii este de 50% din costuri. Valoarea producţiei realizate și vȃndute a fost de: 
a. 5 mil um 
b. 6 mil um 
c. 7.5 mil um 
d. 7 mil um 

278. Firma are urmatoarele variante de producţie și trebuie să decidă pentru una dintre ele. Varianta optima este: 
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Var  Producţia fizica (buc) Preţul unitar (u.m) Costul unitar (u.m.) 
A 1000 10 8 
B 2000 7.6 6 
C 3000 7 6 

 
a. A 
b. B 
c. C 
d. Si A, si B 

279. Capitalul consumat de o firmă ȋntr-un an a fost de 4000 um, iar cheltuielile cu materii prime și materiale au 
fost de 2000 um. Știind că rata amortizării a fost de 25%, valoarea capitalului fix a fost de: 
a. 4000 um 
b. 8000 um  
c. 6000 um 
d. 10000 um 

280. Capitalul fix rămas de recuperat dupa 2 ani a fost de 2400 lei. La o cotă de amortizare de 12,5%, valoarea 
iniţiala a capitalului fix a fost de :                                                                                                                                       
a. 9600;  
b. 4000;  
c. 5000;  
d. 3200; 

281. Atunci cȃnd firma dominantă pe piaţa de oligopol decide stabilirea preţului la nivelul la care Cmg = Vmg: 
a. Toate celelalte firme preiau preţul și vor obtine profit egal 
b. Firmele mici vor fi cele mai avantajate preluȃnd preţul acesteia 
c. Firmele mari vor obţine profit identic 
d. Nu toate firmele vor fi egal avantajate 

282. La un moment dat, masa monetară la nivelul unei ţări a fost de 5000 mld um, din care 20% numerar. În 
situaţia ȋn care se constituie depozite bancare ȋn valoare de 500 mld um: 
a. Masa monetară scade la 4500 mld um 
b. Masa scripturală ajunge la 4000 mld și depozitele 1000 mld um 
c. Masa monetară nu se modifică 
d. Scripturalul scade cu 500 mld um 

283. În momentul To, la nivelul unei economii, valoarea mărfurilor supuse tranzacţionării pe piaţă a fost de 300 
mld, iar viteza de rotaţie a banilor a fost de 2. În T1, preţurile cresc cu 20%, iar volumul mărfurilor crește cu 
30%, viteza de rotaţie crescȃnd cu 50%. Masa monetară ȋn momentul curent a fost de: 
a. 312 mld um 
b. 150 mld um 
c. 156 mld um 
d. 200 mld um 

284. Preţul mediu la nivelul unei economii naţionale a fost de 500 um, iar numărul tranzacţiilor a fost 2000. Știind 
că o unitate monetară a intermediat 5 tranzacţii și plăţi anual, masa monetară a fost de: 
a. 200000 um 
b. 1000000 um 
c. 20 um 
d. 2500 um 
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285. Masa monetară la nivelul unei economii a fost de 400 mld um, iar numărul de tranzacţii intermediate de o 
unitate monetară a fost de 2. Știind că 20% dintre tranzacţii s-au realizat pe credit comercial, iar ȋn anul 
respectiv nu s-au ȋnregistrat scadenţe, valoarea bunurilor supuse tranzacţionării pe piaţă a fost de: 
a. 800 mld um 
b. 300 mld um 
c. 1000 mld um 
d. 600 mld um 

286. Tranzacţiile realizate pe credit la nivelul unei economii au fost de 300 mld, iar creditele ajunse la scadenţă ȋn 
anul respectiv au fost de 400 mld. Știind că valoarea totală a bunurilor supuse tranzacţionarii pe piaţa a fost 
de 900 mld, iar viteza de rotaţie a banilor a fost 2, masa monetară a fost: 
a. 400 mld um 
b. 450 mld um 
c. 1000 mld um 
d. 500 mld um 

287. Indicele general al preţurilor la nivelul unei economii a fost de 400%. În această situaţie, puterea de 
cumpărare a banilor: 
a. A crescut de 1.25 ori 
b. A scăzut cu 25% 
c. A scăzut cu 75% 
d. A scăzut de 1.4 ori 

288. Știind că puterea de cumpărare a banilor a scăzut cu 20%, preţurile: 
a. Au crescut cu 20% 
b. Au ajuns la 125% 
c. Au ajuns la 120% 
d. Au crescut de 0,2 ori 

289. Dacă preţurile s-au dublat, puterea de cumpărare a banilor: 
a. A scăzut de 3 ori 
b. A scăzut cu 50% 
c. A scăzut cu 100% 
d. A rămas constantă 

290. Masa monetară a crescut cu 100%, iar nivelul preţurilor a ȋnregistrat o scădere de 50 %. În această situaţie, 
puterea de cumparare a masei monetare: 
a. A crescut cu 300% 
b. A crescut de 3 ori 
c. A crescut de 2 ori 
d. A crescut cu 200% 

291. Știind că viteza de rotaţie a banilor a ȋnregistrat o creștere de 50%, ȋn timp ce volumul marfurilor a crescut 
cu 20%, iar preţurile au crescut de 2 ori, masa monetară: 
a. A scăzut cu 60% 
b. A crescut cu 25% 
c. A crescut cu 60% 
d. A crescut de 2,6 ori 

292. Ponderea numerarului ȋn masa monetară a fost de 30%, iar masa scripturală a fost de 490 mld um. Știind că 
masa monetară a ȋnregistrat ȋn momentul T1 o creștere de 20%, iar viteza de rotaţie a banilor a fost 5, 
valoarea mărfurilor pe piaţă a fost de: 
a. 500 mld um 
b. 3200 mld um 
c. 8166,66 mld um 
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d. 4200 mld um 
293. Un individ contractează un credit pe 3 ani, la o rata a dobȃnzii de 10%, ȋn valoare de 1 mil um. Dobanda 

plătită de debitor a fost de: 
a. 0,1 mil um 
b. 0,3 mil um 
c. 0,331 mil um 
d. 0, 133 mil um 

294. Un debitor plătește o dobȃndă de 400000 um la un credit contractat pe 3 luni la o rată a dobȃnzii de 20%. 
Creditul iniţial a fost de: 
a. 4 mil um 
b. 8 mil um 
c. 2 mil um 
d. 4,2 mil um 

295. Populaţia apta de muncă dintr-o ţară a fost de 20 mil. Populaţia ocupată a fost de 15 mil. Doar 20% dintre cei 
neocupaţi caută loc de muncă. Raportul şomeri - populaţia aptă de muncă a fost de: 
a. 1/15 
b. 5/15 
c. 1/20 
d. 2/20 mil 

296. Populaţia aptă a fost 20 mil, cea ocupată 10 mil si jumătate dintre cei neocupaţi nu caută loc de muncă. Rata 
somajului la populaţia ocupată: 
a. 50% 
b. 20% 
c. 40% 
d. 10% 

297. La un PIB de 30 mld lei, consumul de capital fix a fost de 4 mld lei. In această situatie, PIN: 
a. 34mld lei 
b. 46 mld lei 
c. 26 mld lei 
d. 45 mld lei 

298. Valuta necesară unui import se cumpără cu 4.7 lei/$, iar Cri= 5.7 lei/$. Profitul pe unitatea valutară este de: 
a. Se ȋnregistrează pierdere 
b. 1 leu/$ 
c. Nu se poate determina 
d. 27.26 lei 

299. Se cumpără 2000 euro cu 9000 lei. Cursul euro raportat la leu a fost: 
a. 4,5 lei/euro 
b. 4 lei/euro 
c. 5 lei/euro 
d. 3 lei/euro 

300. Dacă o firmă are de făcut o plată in euro de 3000 si ea dispune de 9000 lei, la ce curs trebuie sa obţină  de la 
bancă un euro?: 
a. 3.33 lei/euro 
b. 3 lei/euro 
c. 4 lei/euro 
d. 4.3 lei/euro 
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