A. Marcaţi interpretarea corectă a structurii frazelor de mai jos. (Propoziţiile sunt date în
ordinea în care se succedă predicatele lor [exprimate sau subînţelese] în frază.)
1. Acum, de-o fi vreunul din dumneavoastră de n-a ascultat ce-am spus, eu n-am ce-i face,
că a doua oară nu mai spun, să mă taie. a. circ. condiţională + atributivă + compl. directă +
principală + circ. de cauză + concesivă; b. circ. condiţională + circ. condiţională + compl. directă
+ principală + compl. directă + circ. de cauză + concesivă; c. circ. condiţională + atributivă +
compl. directă + principală + compl. indirectă + concesivă; d. altă interpretare.
2. Mă invitaţi sau nu, eu vin oricum şi poate că nici nu singur. a. principală + principală +
principală + principală + subiectivă; b. concesivă + concesivă + principală + principală +
subiectivă; c. principală + principală + principală + subiectivă; d. altă interpretare.
3. Desigur că mă interesa nu numai preţul, ci şi ce credea el despre această afacere, mai ales
că circulau tot felul de zvonuri. a. principală + subiectivă + subiectivă + circ. de cauză; b.
principală + subiectivă + principală + subiectivă + circ. de cauză; c. principală + subiectivă +
compl. directă + concesivă; d. altă interpretare.
4. După toate câte s-au spus, m-am decis să plec de acasă să-mi caut o slujbă. a. atributivă +
principală + compl. indirectă + circ. de scop; b. circ. de cauză + principală + compl. directă +
circ. de loc; c. atributivă + principală + compl. indirectă + circ. de cauză; d. altă interpretare.
5. Fiind convins că n-are ce vedea acolo, mai ales că totul era în ruină, a renunţat să-şi mai
ia două zile de concediu. a. circ. de cauză + compl. directă + circ. de cauză + principală + compl.
indirectă; b. circ. de cauză + concesivă + principală + compl. directă; c. compl. indirectă + circ.
de cauză + principală + compl. indirectă; d. altă interpretare.
B. Marcaţi răspunsul corect:
6. Se dau enunţurile: (1) Ai grijă ce vorbeşti acolo! (2) Tot ce-am aflat despre tine s-a
confirmat. (3) Cu ce tren vii? (4) De ce eşti supărată? Cuvântul subliniat este: a. pronume
relativ în (1), (2), pronume interogativ în (3), (4); b. pron. rel. în (1), adj. pron. rel. în (2), adj.
pron. int. în (3), pron. int. în (4); c. pron. rel. în (1), (2), adj. pron. int. în (3), pron. int. în (4); d.
altă interpretare.
7. Fie enunţurile: (1) Vă mai reţin un minut şi apoi plec. (2) Daţi-mi, vă rog, un kilogram de
mere. (3) În tot campionatul au câştigat un singur meci. (4) La examen ni s-a dat fiecăruia
câte o foaie pentru ciornă. Cuvintele subliniate sunt: a. num. card. în toate enunţurile; b. art.
nehot. în toate enunţurile; c. num. card. în (1), (2), (4), art. nehot. în (3); d. num. card. în (1), (2),
art. nehot. în (3), adj. pron. nehot. în (4).
8. Fie enunţurile: (1) Din păcate, şi anul acesta a rămas repetent. (2) Rămâne de văzut cum
vor evolua lucrurile. (3) Mi-au mai rămas doar câţiva prieteni. (4) Ion a rămas cum îl ştii.
Verbul subliniat este: a. copulativ în toate enunţurile; b. predicativ în toate enunţurile; c.
copulativ în (1), (4), predicativ în (2), (3); d. altă interpretare.
9. Fie enunţurile: (1) Lasă-l în pace pe frate-meu! (2) Nu miza pe calul acesta! (3) De ce eşti
mânios pe toată lumea? (4) Şi pe tine este supărat? (5) Pe ceilalţi nu i-a ascultat poezia.
Cuvintele subliniate au funcţia de: a. compl. directe în toate enunţurile; b. compl. indirecte în
toate enunţurile; c. compl. directe în (1), (5), compl. indirecte în (2), (3), (4); d. compl. directe în
(1), (2), (4), (5), compl. indirect în (3).
10. Fie enunţurile: (1) Vara aceasta n-am fost la mare. (2) Vara merg la munte. (3) Toată vara
a stat în casă. (4) La vară voi pleca în străinătate. Cuvântul subliniat este: a. adv. de timp în
toate enunţurile; b. subst. (Ac.) în toate enunţurile; c. adv. de timp în (2), (4), subst. (Ac.) în (1),
(3); d. altă interpretare.

C. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvintelor subliniate din enunţurile de
mai jos:
11. Nu i-a fost scris s-o ducă mai mult. a. verb, ind. perf. compus, d. pasivă / pred. verbal; b.
verb cop., impers. + nume pred. (adj. part., sg., masc., N.) / pred. nominal; c. verb cop., impers. +
nume pred. (adv. de mod, prov. din part.) / pred. nominal; d. loc. vb., ind. perf. compus, d. pasivă
/ pred. verbal.
12. Părerile celor din casă sunt altele decât ale celor de-afară. a. pron. dem. de dep., G. / atr.
pron. gen.; b. pron. dem. de dep., D. / atr. pron. datival (= în dativ); c. art. demonstrativ / fără
funcţie sintactică; d. adj. pron. dem. de dep., G. / atr. adj.
13. Oricât de mare ţi-ar fi durerea, trebuie în cele din urmă să ţi-o înfrângi. a. adj., N. /
nume predicativ; b. adj., Ac. cu prep. de / nume predicativ; c. adv. de mod / compl. circ. de mod;
d. altă interpretare.
14. Aşază-te în care bancă vrei să te aşezi, numai lasă-mă în pace! a. pron. rel., Ac. cu prep. /
atr. pron. prep.; b. pron. rel., Ac. cu prep. / compl. circ. de loc; c. adj. pron. rel., Ac. cu prep. / atr.
adj.; d. altă interpretare.
15. Date fiind împrejurările, nu mai puteam colabora. a. verb, gerunziu, d. pasivă / compl.
circ. de cauză; b. verb cop. (gerunziu) + adj. part., N. (nume predicativ) / compl. circ. de cauză; c.
verb, gerunziu, pers. a III-a, pl. d. pasivă / compl. circ. de cauză; d. altă interpretare.
16. Atenţia cu care mă asculţi lasă de dorit. a. pron. rel., Ac. cu prep. / compl. circ. de mod; b.
pron. rel., Ac. cu prep. / compl. indirect; c. pron. rel., Ac. cu prep. / atr. pron. prep.; d. adj. pron.
rel., N. (prin acord cu subst. atenţia) / atr. adj.
17. În zilele următoare au mai plecat dintre ei. a. pron. pers., Ac. cu prep. / compl. indirect; b.
pron. pers., N. / subiect; c. pron. pers., Ac. cu prep. / atr. pron. prep.; d. pron. pers., Ac. cu prep. /
subiect (excepţie reală de la subiectul în N.).
18. Subiectele de examen erau de două feluri, grele şi uşoare. a. adj., N. / nume predicativ; b.
adj., N. / atr. adj.; c. adj. substantivat, N. / nume predicativ; d. adj. substantivat, N. / apoziţie.
19. Un nepot al lui taică-meu a câştigat un miliard. a. pron. pers., G. / atr. pron. gen.; b. art.
hot. proclitic / fără funcţie sintactică; c. art. genitival (posesiv) / fără funcţie sintactică; d. altă
interpretare.
20. Dat fiind faptul că timpul e înaintat, lăsăm restul problemelor pe data viitoare. a. loc.
conj. subord. cauzală / fără funcţie sintactică; b. loc. conj. subord. (introduce o compl. indirectă) /
fără funcţie sintactică; c. verb la gerunziu, d. pasivă (compl. circ. de cauză) + subst., N. (subiect)
+ conj. subord.; d. altă interpretare.
21. Ţi-am subestimat eu vreodată meritele? a. pron. pers., f. neacc., D. / compl. indirect; b.
pron. pers., f. neacc., D. / atr. pron. datival (= în dativ); c. pron. pos., f. neacc., D. / atr. pron.
datival (= în dativ); d. altă interpretare.
22. De ce te agiţi atâta, n-ai ce face? a. verb, inf. prez., d. activă / compl. direct; b. verb, inf.
prez. cu val. de conj., d. activă / pred. verbal; c. verb, ind. prez., d. activă / pred. verbal; d. altă
interpretare.
23. Vă apreciaţi cam mult opera, domnule! a. pron. refl., D. / atr. pron. datival (= în dativ); b.
pron. refl., D. / compl. indirect; c. pron. refl., D. / fără funcţie sintactică; d. pron. pers., D
(posesiv) / atr. pron. datival (= în dativ).
24. Râul şerpuia leneş, iar de-a lungu-i îl urma şoseaua cenuşie. a. pron. pers., D. / atr. pron.
datival (= în dativ); b. pron. pers., D. / compl. indirect; c. pron. pers., G. / compl. circ. de loc; d.
pron. pers., D. / compl. circ. de loc.

25. O invitaţie ca a voastră mă onorează. a. pron. pos., Ac. cu prep. / compl. circ. de mod
(comparativ); b. pron. pos., Ac. cu prep. / atr. pron. prep.; c. adj. pron. pos., Ac. / atr. adj; d. adj.
pron. pos., N. / atr. adj.
26. Ne-am bucurat cu toţii de întoarcerea acasă a fiului rătăcitor. a. subst., neart., Ac. /
compl. circ. de loc; b. adv. de loc, Ac. / atr. adv.; c. adv. de loc / compl. circ. de loc; d. altă
interpretare.
27. Era de presupus că lucrurile nu puteau rămâne aşa. a. verb, ind. imperfect, d. pasivă /
pred. verbal; b. verb cop. + nume pred. (adj. part. cu prep., Ac.) / pred. nominal; c. verb cop. +
nume pred. (verb la supin, d. pasivă) / pred. nominal; d. altă interpretare.
28. N-a ţinut seama de părerea colegei ei. a. pron. pos., G. / atr. pron. gen.; b. adj. pron. pos., G.
(acordat cu colegei) / atr. adj.; c. pron. pers., G. / atr. pron. gen.; d. altă interpretare.
29. Nu poate fi mai în vârstă decât mine. a. loc. adj., N. / nume predicativ; b. loc. adj., Ac. /
nume predicativ; c. loc. adv. de mod / nume predicativ; d. altă interpretare.
30. Se bazează pe prieteni, cunoştinţe, rude şi pe atâţia alţii. a. pron. nehot., Ac. / compl.
direct; b. pron. nehot., Ac. / compl. indirect; c. adj. pron. nehot., Ac. / atr. adj.; d. altă interpretare.
31. Ale tale doruri toate/ Numai eu ştiu să le-ascult… (M. Eminescu) a. adj. pron. pos., G. /
atr. adj.; b. pron. pos. G. / atr. pron. gen.; c. adj. pron. pos., Ac. / atr. adj.; d. pron. pers., G. / atr.
pron. gen.
32. Ai văzut ce se mai agita aseară? a. pron. int., Ac. / compl. circ. de mod; b. pron. rel., Ac. /
compl. circ. de mod; c. adv. rel. de mod / compl. circ. de mod; d. adv. de mod / fără funcţie
sintactică.
33. Ion este de două ori mai şmecher decât tine. a. num. card. adv. (= de repetiţie), Ac. / atr.
adv.; b. num. card. adv. (= de repetiţie), Ac. / compl. circ. de mod; c. num. card. adv. (= de
repetiţie) / nume predicativ; d. altă interpretare.
D. Marcaţi varianta corectă de răspuns:
34. Cuvântul prolix este în raport de antonimie cu: a. ineficace; b. neproductiv; c. concis; d.
prolific.
35. Care dintre următoarele serii conţine numai paronime? a. cambie / cambiu, batard /
bastard, atriu / atrium; b. clamare / clamoare, diamantin / diamantină, heteronom / heteronim; c.
detraca / detracta, ectazie / extazie, codice / codicil; d. toate cele trei serii de mai sus.
36. Se dau următoarele cuvinte: nou-născuţii, genunchele, primii-secretari, primii-miniştri,
prim-procurorii. Sunt corect articulate: a. toate; b. numai primul şi al cincilea; c. numai primul,
al treilea şi al cincilea; d. toate, în afară de al doilea.
37. Fie enunţul: Crede-ţi-mă că i-i dor de voi dar şi de cuscrii voştri, nemaivorbind de
plimbările pe-noptate de-a lungul aleilor Timişorene. Acesta conţine: a. trei greşeli de
ortografie şi o greşeală de punctuaţie; b. patru greşeli de ortografie şi o greşeală de punctuaţie; c.
trei greşeli de ortografie şi nici una de punctuaţie; d. două greşeli de ortografie şi o greşeală de
punctuaţie.
38. Sensul adjectivului iconic este: a. care ţine de pictarea icoanelor; b. referitor la imagine, care
aparţine imaginii; c. care se închină la icoane; d. încadrat într-o ramă, care este înrămat.
39. Se dau următoarele perechi: (1) acrinie / acribie, (2) incizie / incizură, (3) hibernare /
hibernaţie, (4) ectazie / extazie, (5) crupon / cruton. Avem paronime în: a. toate; b. numai în
(1) şi (4); c. numai în (1); d. numai în (1), (4) şi (5).

40. Fie enunţul: Altădată n-o să mă mai speriu aşa de uşor, şi o să continui să-mi apăr
interesele, chiar dacă o să fii sau nu o să fi de acord cu mine. Acesta conţine: a. patru greşeli
de ortografie şi una de punctuaţie; b. trei greşeli de ortografie şi una de punctuaţie; c. trei greşeli
de ortografie şi nici una de punctuaţie; d. două greşeli de ortografie şi nici una de punctuaţie.
41. Sinonimul cuvântului delaţiune este: a. delapidare; b. delăsare; c. denunţare; d. neglijenţă.
42. Se dau următoarele expresii: paliativ aparent, picaj vertical, preaviz de concediere,
represalii drastice, sacrificiu voluntar. Care dintre ele constituie pleonasme? a. toate; b.
numai prima şi a treia; c. numai a treia; d. toate, în afară de a doua.
43. Fie enunţul: Fiţi mai aspri cu propriii copii, căci, altfel, au să vă creeze încontinuu aceleaşi
probleme. Acesta conţine: a. două greşeli de ortografie şi două greşeli de punctuaţie; b. trei
greşeli de ortografie şi două greşeli de punctuaţie; c. o greşeală de ortografie şi două greşeli de
punctuaţie; d. nici o greşeală.
44. Se dau următoarele expresii: altercaţie verbală, festivitate solemnă, memoriu scris, mentor
spiritual, pilon de susţinere. Care dintre ele constituie pleonasme? a. toate; b. numai a treia; c.
numai prima, a treia şi a cincea; d. nici una.
45. Litera i notează semivocala i în toate cuvintele din seria: a. bine, mine, iese, dai; b. şi-a
(dat), ciornă, sanie; c. băieţi, siamez, piaţă; d. iarnă, haimana, iepure, pai.
46. Care dintre următoarele serii conţine numai cuvinte corect despărţite în silabe? a. hema-tu-ri-e, te-trar-hi-e, dis-tinc-ţi-e, ma-chie-ze, pro-to-zoa-re, du-ra-cid; b. he-mat-u-ri-e, tetr-arhi-e, dis-tinc-ţi-e, ma-chi-e-ze, pro-to-zo-a-re, dur-a-cid; c. he-mat-u-ri-e, te-trar-hi-e, dis-tin-cţie, ma-chi-e-ze, pro-to-zo-a-re, du-ra-cid; d. he-ma-tu-ri-e, tetr-ar-hi-e, dis-tinc-ţi-e, ma-chie-ze,
pro-to-zoa-re, dur-a-cid.
47. Care dintre următoarele serii conţine numai forme verbale literare? a. ghiceşte!, (eu)
extirp, piei!, (el) descurajează, (să) gâtuie, (să) şovăie; b. ghici!, (eu) extirpez, piei!, (el)
descurajază, (să) gâtuiască, (să) şovăiască; c. ghiceşte!, (eu) extirp, pieri!, (el) descurajază, (să)
gâtuie, (să) şovăie; d. ghici!, (eu) extirp, pieri!, (el) descurajează, (să) gâtuie, (să) şovăiască.
48. Fie enunţul: Nu-mi priii că se grăbi să plece, după ce vorbise întruna despre cum ea înseşi
reuşise să mi ţi-i convingă de faptul că nu se merită să mă sprijine. Acesta conţine: a. trei
greşeli; b. două greşeli; c. o greşeală; d. patru greşeli.
49. Avem numai forme corecte de plural în: a. fenicsuri, decolteuri, tobogane, preavizuri,
gramofonuri, panacee; b. fenicişi, decoltee, toboganuri, preavize, gramofoane, panaceuri; c.
fencişi, decolteuri, tobogane, preavize, gramofoane, panacee; d. nici una dintre seriile de mai sus.
50. Sinonimul cuvântului deferent este: a. preocupat; b. condescendent; c. distinctiv; d. emfatic.
51. Sensul expresiei mixtum compositum este: a. amestec artificial şi nereuşit; b. eterogenitate;
c. operă aparţinând mai multor autori; d. alt sens.
52. Cuvântul inefabil este în raport de antonimie cu: a. banal; b. fezabil; c. exprimabil; d.
posibil.
53. Se dau următoarele serii: (1) tutore / tutor, (2) berbec / berbece, (3) itinerar / itinerariu, (4)
tangou / tango. Norma admite ca fiind corecte ambele variante formale: a. în toate seriile; b.
numai cele din prima serie; c. numai cele din a doua şi a treia serie; d. numai cele din prima, a
doua şi a treia serie.
54. Sensul substantivului complezenţă este: a. serviabilitate; b. de dragul situaţiei; c. de formă,
în aparenţă; d. adaptare momentană la o situaţie.
55. Cuvântul aripe reprezintă: a. un arhaism lexical; b. un arhaism fonetic; c. un arhaism
morfologic; d. un regionalism.

56. Avem numai forme corecte de genitiv-dativ în: a. ţepei, poienei, recreării, tindei, gâdelui;
b. ţepii, poienii, recreerii, tinzii, gâdei; c. ţepei, poienei, recreerii, tindei, gâdei; d. toate cele trei
serii de mai sus.
57. Sensul adjectivului pendinte este: a. subordonat cuiva, care depinde de ceva / cineva; b.
oscilant; c. părtinitor faţă de cineva, în mod condiţionat; d. sortit eşecului.
58. Care dintre următoarele serii conţine numai cuvinte corect despărţite în silabe? a. deza-mă-gi, de-ze-rta, gau-de-a-mus, ab-la-tiv, ab-re-vi-a, ab-ro-gă; b. dez-a-mă-gi, de-zer-ta, ga-ude-a-mus, ab-la-tiv, ab-re-vi-a, a-bro-gă; c. dez-a-mă-gi, de-zer-ta, gau-de-a-mus, ab-la-tiv, abre-vi-a, ab-ro-gă; d. dez-a-mă-gi, de-zer-ta, ga-u-de-a-mus, a-bla-tiv, a-bre-vi-a, ab-ro-gă.
59. Sunt corect scrise cuvintele din seria: a. înnoi, înnoda, înota, înnopta, înnegri, îneca; b.
înnoi, înoda, înota, înnopta, înnegri, îneca; c. înnoi, înnoda, înnota, înnopta, înnegri, înneca; d.
înoi, înoda, înota, înopta, înegri, îneca.
60. Substantivul blestem este format prin: a. derivare regresivă; b. derivare progresivă; c.
schimbarea valorii gramaticale; d. compunere.
61. Sensul substantivului lobby este: a. grup de presiune; b. grup de susţinere; c. grup
parlamentar; d. atitudine favorabilă (unui parlament).
62. Sensul expresiei státu –quó este: a. locul pe care îl ocupă un individ într-un sistem social
dat; b. stare care a existat, se menţine şi în raport cu care se apreciază efectele unui tratat; c. stare
care se poate interpreta în mai multe feluri, cu două înţelesuri; d. care nu variază câtva timp.
63. Se dau următoarele expresii: aversă de ploaie, legaţie diplomatică, mercurial de preţuri,
prâslea cel mic, retribuţie salarială. Care dintre ele constituie pleonasme? a. nici una; b. toate,
în afară de a patra; c. numai a doua, a treia şi a cincea; d. toate.
64. Se dau următoarele cuvinte: tra-la-la, tura-vura, Baia-de-Aramă, Baia-Sprie, sus-citat,
sus-menţionat. Sunt corect scrise cu cratimă: a. toate; b. numai al doilea, al patrulea, al cincilea
şi al şaselea; c. numai al cincilea şi al şaselea; d. numai primul şi al doilea.
65. Cuvintele ban (= a suta parte dintr-un leu) şi ban (= titlu şi funcţie de mare dregător în
evul mediu) sunt: a. omonime totale; b. omonime parţiale; c. omonime morfologice
(omoforme); d. nu sunt omonime.
66. Pe termen scurt, potrivit unei producţii lunare de 1.000 bucăţi, costul fix mediu este de 30.000
u.m./buc.. Care trebuie să fie nivelul producţiei lunare corespunzătoare unui cost fix mediu de
20.000 u.m./buc.: a. 1.500 bucăţi; b. 10.000 bucăţi; c. 6.000 bucăţi; d. 10 bucăţi.
67. Când riscul creditorului este ridicat: a. rata dobânzii va scădea; b. rata dobânzii va creşte; c.
rata dobânzii nu se va modifica, deoarece riscul creditorului n-o influenţează în nici un fel; d. rata
dobânzii se va modifica în sensul creşterii sau al scăderii, în funcţie de durata creditului.
68. Când calculul unui indicator include consumul de capital fix, este vorba despre: a. indicatori
de capital; b. indicatori macroeconomici în formă netă; c. indicatori macroeconomici în formă
brută; d. indicatori calitativi.
69. În general, cursul la termen este: a. mai ridicat decât cel la vedere; b. mai mic decât cel la
vedere; c. întotdeauna egal cu cel la vedere; d. practicat ilegal.
70. Care este cantitatea de produse ce asigură realizarea un profit anual de 30 milioane lei, cu un
cost fix global de 200 milioane lei şi un cost variabil mediu de 150.000 lei pe produs, la un preţ
unitar de 250.000 lei: a. 1.000 bucăţi; b. 2.500 bucăţi; c. 2.400 bucăţi; d. 2.300 bucăţi.
71. La momentul t, venitul unui consumator este 100.000 dolari şi scade la momentul t+1 cu
25%. Oferta pentru bunul A s-a redus, în timp, de la 100 la 50 bucăţi. Mărimea coeficientului de
elasticitate a ofertei în raport cu venitul este: a. 0,5; b. 2,5; c. 2; d. 2,66.

72. Puterea de cumpărare a banilor se determină ca: a. produs între volumul bunurilor şi
serviciilor în circulaţie – şi nivelul preţurilor; b. raport între masa monetară şi nivelul preţurilor;
c. sumă între totalitatea preţurilor mărfurilor aflate pe piaţă; d. diferenţă între masa monetară şi
volumul bunurilor aflate în circulaţie.
73. În cazul monopsonului: a. funcţionează atomicitatea cererii; b. există un singur producător; c.
poate exista un singur cumpărător; d. preţurile sunt stabilite de către stat.
74. În faza de depresiune a ciclului economic: a. are loc creşterea şomajului; b. oferta dintr-un
bun de consum depăşeşte cererea pentru alt bun; c. se ajunge la echilibru economic; d. se
înregistrează creşterea producţiei.
75. Dacă rata profitului (calculată la costul total) este 12,5%, atunci rata profitului la cifra de
afaceri este: a. 12,5%; b. 88,88%; c. 8%; d. 11,11%.
76. Factorii de producţie constau în: a. elementele care intră în componenţa bunurilor libere; b.
ansamblul elementelor care determină structura şi mărimea consumului; c. totalitatea resurselor
atrase şi utilizate în producerea de bunuri şi servicii; d. elementele atrase şi consumate de indivizi
şi societate.
77. În cazul măsurilor antiinflaţioniste, diminuarea cererii – având ca suport reducerea masei
monetare – se realizează prin: a. scăderea ratei dobânzii la creditele acordate de bănci; b.
creşterea ratei dobânzii la creditele acordate de bănci; c. majorarea numărului băncilor; d.
creşterea masei numerarului în circulaţie.
78. La preţul unitar de 100 dolari, din bunul N sunt cerute 300 bucăţi. Când preţul este redus,
promoţional, la 90 dolari, cererea pentru N devine 385 bucăţi, fiind: a. elastică; b. inelastică; c. cu
elasticitate unitară; d. toate variantele anterioare sunt false.
79. Fiind date relaţiile: CVM1 – CVM0 = 100 u.m., respectiv CFM0 – CFM1 = 99 u.m., care este
raportul corect dintre mărimile CTM1 şi CTM0: a. CTM1 = CTM0; b. CTM1 < CTM0; c. CTM1 >
CTM0; d. nu se poate deduce doar pe baza datelor de mai sus.
80. Între drepturile deţinătorilor de acţiuni specificăm: a. dreptul de a conduce firma; b. dreptul
de a primi o parte fixă din cifra de afaceri a societăţii, numită dobândă; c. dreptul de a primi o
parte din profitul societăţii pe acţiuni, numită dividend; d. dreptul de a primi o parte din
patrimoniul oricărei firme, numită dividend.
81. O întreprindere cu ciclu de producţie anual dispune de capital tehnic în valoare de 3 miliarde
lei, din care 80% capital fix, cu o durată de funcţionare de 10 ani. Expresia valorică a capitalului
tehnic consumat anual este: a. 2,4 miliarde lei; b. 240 milioane lei; c. 600 milioane lei; d. 840
milioane lei.
82. RASDAQ este: a. o piaţă ilegală; b. o piaţă extrabursieră; c. piaţa „neagră” a titlurilor de
valoare; d. o regie autonomă.
83. Masa monetară constituie: a. totalitatea monedelor divizionare dintr-o ţară; b. ansamblul
mijloacelor băneşti aflate în circulaţie într-o ţară, într-o anumită perioadă; c. emisiunea monetară
într-un interval de timp; d. ansamblul cererii şi ofertei de bani, în decursul unei perioade de timp.
84. După scăderea impozitului pe profit şi a altor taxe aferente din totalul profitului brut, rămâne:
a. masa profitului; b. rata profitului; c. profitul normal; d. profitul net.
85. În costurile variabile nu sunt incluse cheltuielile cu: a. materiile prime; b. materialele; c.
salariile personalului administrativ; d. combustibilul.

86. Conform legii generale a cererii, dacă toate celelalte împrejurări rămân neschimbate: a.
reducerea preţului unui bun determină întotdeauna creşterea proporţională a cererii pentru acest
bun; b. creşterea cererii pentru un bun determină majorarea preţului acestuia pe piaţă; c.
reducerea preţului unui bun determină creşterea cantităţii cerute din acest bun; d. reducerea
preţului unui bun determină, în general, scăderea cererii pentru acest bun.
87. Un individ achiziţionează şi consumă 6 unităţi din bunul omogen A, ale căror utilităţi
individuale (respectiv marginale) sunt: 10; 9; 7; 4; 1; 0. Dacă, în final, persoana cumpără şi
consumă a 7-a unitate din A (caz în care utilitatea marginală devine negativă şi ia valoarea Umg =
– 2), care afirmaţie este adevărată: a. Umg scade doar pentru ultima (a 7-a) unitate consumată din
bunul A; b. cu fiecare nouă unitate consumată, utilitatea totală UT creşte; c. datorită ultimei unităţi
consumate, UT scade; d. UT ajunge să ia valori negative.
88. Producţia unei firme este 6 milioane bucăţi din bunul X. Dacă nivelul costului total mediu
reprezintă 46 u.m./buc., iar rata profitului la cifra de afaceri ajunge la 8%, rezultă că masa
profitului înregistrat este: a. 300 milioane u.m.; b. 276 milioane u.m.; c. 24 milioane u.m.; d. 92
milioane u.m..
89. O bancă acordă într-un an, din sumele atrase de la clienţi, credite de 100.000.000 lei. Rata
dobânzii încasată de bancă este 50%, iar cea plătită clienţilor (pentru depozite de 100.000.000 lei)
este 45%. Câştigul anual al băncii respective este: a. 50.000.000 lei; b. 5.000.000 lei; c.
95.000.000 lei; d. nu se poate determina pe baza datelor oferite.
90. Modificarea mărimii preţului: a. influenţează doar cererea potenţială; b. influenţează direct
proporţional atât cererea, cât şi oferta; c. influenţează invers proporţional atât cererea, cât şi
oferta; d. determină modificarea cererii şi ofertei, în sens invers una faţă de cealaltă.
91. Partea din venit care depăşeşte consumul reprezintă: a. investiţiile directe; b. profitul; c.
consumul neproductiv; d. economiile.
92. Salariul este un venit care revine factorului de producţie: a. capital; b. individ; c. muncă; d.
angajat.
93. Cum se face aprecierea utilităţii unui bun: a. diferit de la un consumator la altul; b. exclusiv în
mod obiectiv; c. în mod abstract, în funcţie de preţul plătit pentru acel bun; d. identic, de către toţi
cumpărătorii acelui bun.
94. Multiplicatorul investiţiilor este: a. egal ca mărime cu mărimea investiţiilor brute; b.
întotdeauna egal cu rata (medie a) consumului; c. inversul înclinaţiei marginale spre economii; d.
inversul investiţiei nete.
95. Când cererea este inelastică, mărimea coeficientului de elasticitate a cererii în raport cu preţul
este: a. supraunitară; b. subunitară; c. unitară; d. negativă.
96. Reducerea stocurilor şi a cheltuielilor de stocare reprezintă o sursă de: a. reducere a
productivităţii muncii; b. scădere a producţiei; c. reducere a costurilor de producţie; d. scădere a
salariilor.
97. Care din următoarele afirmaţii este adevărată, pe termen scurt: a. costul fix este negativ; b.
mărimea costului variabil este mai mică decât cea a costului total; c. pentru producţia Q = 0,
costul variabil este mai mare decât costul fix; d. când ciclul de fabricaţie nu este încheiat, costul
total este zero.
98. Gradul de dificultate al activităţilor desfăşurate este element al: a. apropierii nivelelor de
salarizare pe plan mondial; b. determinării salariului real; c. sistemului de impozitare; d.
diferenţierii salariilor.

99. Într-o perioadă, în economia naţională E, masa monetară necesară tranzacţiilor a fost 20·108
u.m., iar nivelul general al preţurilor a fost egal cu 80.000 u.m.. Dacă viteza de rotaţie a banilor a
avut o valoare de 10 rotaţii/an, înseamnă că în economie, volumul tranzacţiilor a fost: a. 16·1012
bucăţi; b. 25 milioane bucăţi; c. 4.000.000 bucăţi; d. 250.000 bucăţi.
100. Produsul Intern Brut (PIB) se calculează: a. ca diferenţă între Produsul Global Brut (PGB) şi
Consumul Intermediar (CI); b. ca diferenţă între Produsul Naţional Brut (PNB) şi Consumul de
Capital Fix (CCF); c. ca sumă între Produsul Intern Net (PIN) şi Consumul Intermediar (CI); d.
ca diferenţă între Produsul Naţional Brut (PNB) şi Produsul Naţional Net (PNN).

