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CONCURS ECONOMICUS NAPOCENSIS 2013 
– SECŢIUNEA I - ECONOMIE GENERALĂ –  

MODEL DE SUBIECT 
 

 
NUME…………………………………........................................PRENUME.........…….……………………………………….. 
LICEUL ………………………………………………………….LOCALITATEA ………………………….............................. 
CLASA………………PROFIL …………………………………  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Tabelul se completează cu MAJUSCULE! 
 
PUNCTAJ: 

ÎNTREBĂRI-GRILĂ:     10 x 4.5p  = 45p 
PROBLEMA 1:   1 x 20p  = 20p 
PROBLEMA 2:    1 x 25p  = 25p 
OFICIU:        10p 

TOTAL:      100p 
  
ÎNTREBĂRI-GRILĂ 
1. Caracterul de marfă al unor bunuri economice se datorează faptului ele sunt: a) limitate, deci insuficiente pentru acoperirea 

tuturor trebuinţelor; b) utile, satisfăcând, prin consum, anumite trebuinţe; c) destinate autoconsumului; d) utile şi destinate 
pieţei prin vânzare-cumpărare. 

2. Pe măsura consumării unor unităţi suplimentare dintr-un bun oarecare: a) utilitatea totală, marginală şi individuală vor 
creşte; b) utilitatea totală şi utilitatea marginală vor creşte, în vreme ce utilitatea individuală scade; c) utilitatea totală 
creşte iar utilitatea individuală şi cea marginală scad; d) utilitatea totală, marginală şi individuală vor descreşte. 

3. Starea de echilibru în consum se realizează la nivelul: a) egalităţii raportului dintre utilitatea marginală şi preţ, pentru 
fiecare bun consumat; b) egalităţii diferenţei dintre utilitatea marginală şi preţ, pentru fiecare bun consumat; c) preţului 
plătit pentru bunul consumat; d) raportului dintre preţ şi utilitatea totală, pentru fiecare bun consumat. 

4. În cazul cererii elastice în raport cu preţul: a) modificarea relativă a preţului este mai mare decât cea a cantităţii cerute; 
b)modificarea relativă a cantităţii cerute e mai mare decât cea a preţului; c) modificarea preţului e mai mare decât 
modificarea venitului; d) modificarea venitului este mai mică decât modificarea cantităţii cerute. 

5. Dacă cererea pentru un bun X creşte în condiţiile în care preţul unui alt bun Y creşte, atunci bunurile X şi Y sunt: a)bunuri 
complementare; b) bunuri substituibile; c) bunuri indiferente; d) nu poate fi stabilită o relaţie între cele două bunuri. 

6. Identificaţi afirmaţia falsă: a) relaţia de calcul a dobânzii compuse este D = C(1+d’)n – C  (unde C – mărimea creditului; d’ 
– rata anuală a dobânzii; n – perioada pentru care se acordă creditul); b) atât acţiunile cât şi obligaţiunile reprezintă titluri 
de valoare; c) dobânda simplă nu se numeşte dobândă capitalizată; d) monopolul presupune existenţa unui singur 
cumpărător al bunurilor fabricate de producătorii unei pieţe. 

7. Pe termen scurt, în condiţiile în care producţia rămâne constantă, profitul unei firme creşte dacă: a) veniturile firmei scad, 
iar costurile ei cresc; b) preţul produsului creşte, rămânând superior costului total mediu; c) costul de producţie creşte, iar 
venitul total rămâne neschimbat; d) scade nivelul preţului. 

8. Atunci când se determină productivitatea medie a unui factor de producţie, se ia în calcul: a) diferenţa dintre producţie şi 
consumul de factori de producţie; b) raportul dintre rezultatele obţinute şi profit; c) raportul dintre producţia totală şi 
cantitatea totală utilizată din factorul de producţie respectiv; d) suma productivităţii tuturor muncitorilor. 
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9. În situaţia în care numărul agenţilor economici ofertanţi ai unui bun este mare şi există un singur reprezentant al cererii 

(consumator), pe piaţa respectivă se manifestă un: a) oligopol; b) oligopson; c) monopson; d) monopol. 
10. Salariul real este: a) forma bănească a salariului nominal; b) expresia bănească a preţurilor bunurilor ce pot fi achiziţionate 

la un moment dat într-o economie; c) expresia valorică a salariului anual; d) cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi 
cumpărată la un moment dat cu ajutorul salariului nominal. 

 
PROBLEME 
1. La preţul unitar de 800 u.m. cantitatea achiziţionată dintr-un bun este de 600 bucăţi, acest nivel al cererii fiind cu 20% mai 

mare decât cel iniţial. În condiţiile în care celelalte elemente ale pieţei rămân neschimbate, se cere: a) să se determine 
preţul iniţial (în u.m.), dacă cererea pentru bunul respectiv are elasticitate unitară; b) să se reprezinte grafic curba cererii 
pentru bunul respectiv. 

2. La momentul t0 o firmă înregistrează o cifră de afaceri anuală de 100 milioane u.m., rata profitului calculată la această 
cifră de afaceri fiind de 12%. La momentul t1, dorind să-şi dubleze rata profitului în condiţiile obţinerii unei cifre de 
afaceri constante, firma procedează la o reducere a costului de producţie. Calculaţi: a) cu cât trebuie redus (în milioane 
u.m., respectiv în procente) costul de producţie, pentru ca firma să poată atinge obiectivul propus; b) mărimea profitului la 
momentul t1; c) rata profitului calculată în raport cu costul total, la momentele t0 şi t1. 


