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. De azi înainte nu voi mai fi pentru tine ce-am fost în vremurile când erai prea mic să
înţelegi anumite lucruri. a. principală + predicativă + atributivă + consecutivă; b. principală +
compl. directă + atributivă + circ. de scop; c. principală + subiectivă + circ. de timp +
consecutivă; d. altă interpretare.
2. E adevărat că în ultima vreme n-am prea dat pe la voi, dar asta pe motivul că am fost
destul de bolnav. a. principală + subiectivă + principală + atributivă; b. principală + subiectivă +
circ. de cauză; c. principală + subiectivă + atributivă; d. altă interpretare.
3. De câte ori ne-am întâlnit, v-am avertizat că nu mă tentează să-mi depun candidatura. a.
circ. de mod + principală + compl. indirectă + subiectivă; b. circ. de timp + principală + compl.
indirectă + compl. directă; c. circ. de timp + principală + compl. directă + subiectivă; d. altă
interpretare.
4. În zilele acestea, când scandalurile se ţin lanţ, nu-i pe cine conta cu certitudine şi nici n-ai
cum te apăra în faţa minciunilor de tot felul. a. atributivă + principală + principală; b. circ. de
timp + principală + subiectivă + principală + subiectivă; c. circ. de timp + principală + principală
+ compl. directă; d. altă interpretare.
B. Marcaţi răspunsul corect:
5. Fie enunţurile: (1) În casa care e vopsită în alb am stat şi eu cândva. (2) În ultima vreme
fumează foarte mult, lucru care mă cam supără. (3) S-a întâlnit cu un vechi prieten din
copilărie, care prieten e acum mare patron. (4) Care maşină îţi place mai mult? Cuvintele
subliniate sunt: a. pronume relative în toate enunţurile; b. adjective pronominale relative în toate
enunţurile; c. pronume relative în (1) şi (2), adjectiv pronominal relativ în (3) şi adjectiv
pronominal interogativ în (4); d. altă interpretare.
6. Fie enunţurile: (1) În locul dulapului a mutat biroul. (2) În jurul profesorului erau
studenţii. (3) În caz de incendiu anunţaţi pompierii. (4) Învaţă peste măsură de mult. Cuvintele
subliniate sunt: a. loc. prep. în toate enunţurile; b. loc. adv. în toate enunţurile; c. loc. prep. în
(2), (3), loc. adv. în (1), (4); d. altă interpretare.
7. Fie enunţurile: (1) Iar ai venit, şmecherule? (2) Unii ne-am dus la meci, iar alţii, la cinema.
(3) Ştiai că nici nu mă salută? (4) L-au arestat iar şi de data asta nu mai scapă. Cuvintele
subliniate sunt: a. conj. coord. în toate enunţurile; b. adv. în toate enunţurile; c. adv. în (1), (3),
conj. coord. în (2), (4). d. adv. în (1), (3), (4), conj. coord. în (2).
8. Fie enunţurile: (1) Ion nu pare ce este. (2) Îmi pari cam distrat. (3) După cele întâmplate,
părea că lucrurile se vor schimba în bine. (4) Îmi pare că te ştiu de undeva. (5) Se pare că n-ai
înţeles nimic. (6) Ţi se pare cumva că exagerez? Verbul subliniat este: a. copulativ în toate
enunţurile; b. predicativ în toate enunţurile; c. copulativ în (1), (2), predicativ în (3), (4) (5), (6);
d. copulativ în (1), (2), (4), predicativ în (3), (5), (6).
C. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvintelor subliniate din enunţurile de
mai jos:
9. Lăudat fie Domnul pentru toate câte sunt. a. verb, conj. prez., d. pasivă / pred. verbal; b.
verb cop. (conj. prez.) + nume pred. (adj. part., sg., masc., N.) / pred. nominal; c. verb, imperativ,
d. pasivă / pred. nominal; d. verb cop. (imperativ) + nume pred. (adj. part., sg., masc., N.) / pred.
nominal.
10. După prinderea alaltăseară a periculosului infractor, populaţia oraşului a răsuflat
uşurată. a. subst. compus, neart., Ac. / compl. circ. de timp; b. adv. compus de timp, Ac. / atr.
adv.; c. adv. compus de timp / compl. circ. de timp; d. altă interpretare.

11. Spune-mi în dreptul cărei case ţi-ai lăsat maşina. a. pron. rel., G. cu loc. prep. / compl.
circ. de loc; b. adj. pron. rel., G. / atr. adj.; c. pron. rel., G. / atr. pron. gen.; d. adj. pron. rel., D. /
atr. adj.
12. Cu toate aceste lipsuri ale voastre, şansele vă mai surâd. a. adj. pron. pos., G. / atr. adj.; b.
pron. pos., G. / atr. pron. gen.; c. adj. pron. pos., Ac. / atr. adj.; d. pron. pers., pers. a II-a pl., G. /
atr. pron. gen.
13. Fiind cinstit în relaţiile cu clienţii, a atras simpatia tuturor. a. verb, gerunziu, d. pasivă /
compl. circ. de cauză; b. verb cop. (gerunziu) + adj. part., N. (nume pred.) / compl. circ. de cauză;
c. locuţiune verbală, gerunziu / compl. circ. de cauză; d. altă interpretare.
14. În stânga restaurantului "Capitol" s-a produs un accident. a. subst. propriu, G. / atr.
subst. gen.; b. subst. propriu, G. cu loc. prep. / compl. circ. de loc; c. subst. propriu, G. (acordat
cu subst. restaurantului) / atr. subst. apoziţional (= apoziţie neizolată); d. subst. propriu, N. / atr.
subst. apoziţional (= apoziţie neizolată).
15. În asemenea condiţii, devine imposibil un acord între noi. a. adv. de mod / compl. circ. de
mod; b. adv. de mod, impers. / nume predicativ; c. adj., sg., N. / nume predicativ; d. altă
interpretare.
16. Au fost invitaţi prietenii, vecinii, colaboratorii şi mulţi alţii. a. adj. pron. nehot., N. / atr.
adj.; b. pron. nehot., N. / subiect; c. adj. pron. nehot., Ac. / atr. adj.; d. altă interpretare.
17. Oamenii din juru-i erau amabili. a. pron. pers., G. cu loc. prep. / atr. pron. gen. cu prep.; b.
pron. pers., G. / atr. pron. gen.; c. pron. pers., D. / compl. indirect; d. altă interpretare.
18. Pe toţi i-a felicitat, şi pe învinşi, şi pe învingători. a. subst. (prov. din adj.), Ac. / compl.
direct; b. subst., Ac. / apoziţie; c. adj., Ac. / atr. adj.; d. subst., Ac. / atr. subst. prep.
19. Ţi-ai închiriat cabana unor maramureşeni. 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. (posesiv) / atr.
pron. datival (= în dativ); d. altă interpretare.
20. Ai grijă cum te comporţi cu el, că e extrem de sensibil. a. adj., N. / nume predicativ; b.
adj., Ac. cu prep. de / nume predicativ; c. adv. de mod / nume predicativ; d. adv. de mod / compl.
circ. de mod.
21. Se spun atâtea despre el, că nu mai ştiu ce să cred. a. pron. nehot., Ac. / compl. direct; b.
adj. pron. nehot. (pe lângă un subst. eliptic), N. / atr. adj.; c. pron. nehot., N. / subiect; d. altă
interpretare.
22. Întoarcerea la ai săi a fost pentru el ca un balsam. a. pron. pos., G. cu prep. / atr. pron.
prep.; b. pron. pos., Ac. cu prep. / atr. pron. prep.; c. pron. pos., Ac. cu prep. / compl. circ. de loc;
d. pron. pos., Ac. cu prep. / compl. indirect.
23. Când e minte, nu-i ce vinde. a. verb, inf. prez., d. activă / subiect; b. verb, inf. prez. cu val.
de conj., d. activă / pred. verbal; c. verb, inf. prez., d. activă / compl. direct; d. verb, ind. prez.,
formă pop., d. activă / pred. verbal.
24. De bună seamă că voi reuşi. a. loc. adv. de mod / compl. circ. de mod; b. loc. adv. de mod /
nume predicativ; c. loc. adv. (de mod) pred. / pred. verbal; d. altă interpretare.
25. Spre sfârşitul lui decembrie a fost un frig nemaipomenit. a. art. genitival (posesiv) / fără
funcţie sintactică; b. art. hot. proclitic / fără funcţie sintactică; c. pron. pers., G. / atr. pron. gen.;
d. altă interpretare.
26. De zăpăcit ce este, era să piardă trenul. a. pron. rel., N. / nume predicativ; b. pron. rel., N. /
subiect; c. adv. rel. de mod / nume predicativ; d. altă interpretare.

27. Pe ce pune mâna, praful se alege. a. pron. rel., Ac. / compl. circ. de loc; b. pron. rel., Ac. /
compl. indirect; c. pron. rel., Ac. / compl. direct; d. altă interpretare.
28. Au mai fost premiaţi şi dintre ceilalţi. a. pron. nehot., Ac. cu prep. / subiect (excepţie reală
de la subiectul în N.); b. pron. dem., N. / subiect; c. pron. dem., Ac. cu prep. / atr. pron. prep.; d.
pron. dem., Ac. cu prep. / subiect (excepţie reală de la subiectul în N.).
29. Ai putea fi în stare de aşa ceva? a. subst., Ac. cu prep. / nume predicativ; b. loc. adj., Ac. /
nume predicativ; c. loc. adj., N. / nume predicativ; d. altă interpretare.
30. Mă deranjează felul cum te comporţi. a. adv. de mod / compl. circ. de mod; b. adv. de mod
cu val. conjuncţională / fără funcţie sintactică; c. adv. de mod / atr. adverbial; d. altă interpretare.
31. Astâmpără-te, măi copile! a. pron. pers., V. / fără funcţie sintactică; b. interjecţie, V. / fără
funcţie sintactică; c. interjecţie, V. / atribut; d. altă interpretare.
32. Cum se face că mereu întârzii? a. adv. de mod interogativ / nume predicativ; b. adv. de mod
interogativ / compl. circ. de mod; c. adv. de mod cu val. cauzală / compl. circ. de cauză; d. altă
interpretare.
D. Marcaţi varianta corectă de răspuns:
33. Auxialiarul de perfect compus la pers. a III-a din (el) o (= a) venit reprezintă: a. un
regionalism fonetic; b. un arhaism lexical; c. un regionalism gramatical; d. altă variantă.
34. Fie enunţul: Nu fi impacientat dacă nu l-i găsi acasă pe Ion; poate că i-i dor de părinţi şi sa dus să şi-i vadă. Acesta conţine: a. nicio greşeală; b. o greşeală; c. două greşeli; d. trei greşeli.
35. Sensul expresiei ad libitum este: a. oricum; b. la limită; c. din voinţă; d. alt sens.
36. Se dau următoarele expresii: obelisc comemorativ, nobleţe aristocratică, hit de mare
succes. Care dintre ele constituie pleonasme? a. niciuna; b. numai a doua şi a treia; c. numai a
treia; d. toate.
37. Cuvântul prezumţios este în raport de antonimie cu: a. bănuitor; b. cert; c. modest; d.
estimat.
38. Avem numai forme corecte de plural în: a. madrigale, tunele, politeţi; b. madrigaluri,
tuneluri, politeţuri; c. madrigale, tuneluri, politeţuri; d. toate cele trei serii de mai sus.
39. Fie enunţul: Dacă li-i găsi, zii-i că n-i indiferent dacă vine cu aceiaşi suită de miniştri,
care, deşi se pretind a fi integrii, nu agrează implicaţiile acelei idei inovatoare promovată de
mine. Acesta conţine: a. cinci greşeli; b. şase greşeli; c. patru greşeli; d. şapte greşeli.
40. Avem triftongul cu structura "semivocală + semivocală + vocală" în cuvintele din seria:
a. vreau, iau, leoarcă; b. creioane, lăcrimioară, leoarcă; c. suiau, aripioară, iei; d. vreau,
măduvioară, mi-au (dat).
41. Care dintre următoarele serii conţine numai paronime? a. eludare / elidare, fiabil / friabil;
b. mobiliar / mobilier, inapt / inept; c. fiabil / friabil, alocuţiune / elocuţiune; d. toate cele trei serii
de mai sus.
42. Sensul expresiei modus vivendi este: a. compromis; b. persoană vivace; c. existenţă modică;
d. alt sens.
43. Avem numai forme corecte de genitiv-dativ în: a. cetăţuii, găocii, izbânzii, mămicăi,
panglicii; b. cetăţuiei, găocii, izbânzii, mămicii, panglicei; c. cetăţuii, găoacei, izbândei, mămicii,
panglicii; d. cetăţuiei, găoacei, izbândei, mămicăi, panglicei.
44. Substantivul botez este format prin: a. derivare regresivă; b. derivare progresivă; c.
schimbarea valorii gramaticale; d. compunere.

45. Se dau următoarele cuvinte: can-can, prim-viceprim-ministru, copy-right, co-autor, cocoşde-munte, cocoş-sălbatic. Sunt corect scrise cu cratimă: a.toate; b. toate, în afară de al şaselea;
c. numai al doilea, al treilea şi al şaselea; d. numai al doilea, al cincilea şi al şaselea.
46. Care dintre următoarele serii conţine numai forme literare ale cuvintelor date? a.
oprobriu, sfeştanie, binefacere, macrameu; b. oprobriu, feştanie, binefacere, macrame; c. oprobiu,
feştanie, bine-facere, macrameu; d. oprobiu, sfeştanie, binefacere, macrame.
47. Cuvintele botez (= ritual creştin) şi botez (= verb, indic. prez., pers. I, sg.) sunt: a.
omonime totale; b. omonime parţiale; c. omonime morfologice (omoforme); d. nu sunt omonime.
48. Avem numai forme corecte de plural în: a. maratonuri, vergi, ocheane; b. maratoane, vărgi,
ochene; c. maratonuri, vărgi, ocheane; d. toate cele trei serii de mai sus.
49. Se dau următoarele cuvinte: basma, cafea, prim-procurorii, nou-veniţii, relei-credinţe.
Sunt corect articulate: a. toate; b. toate, în afară de al patrulea; c. numai al treilea, al patrulea şi
al cincilea; d. numai primul, al doilea şi al treilea.
50. Fie enunţul: Când citii scrisoarea de la acei arbitri integri, crezui că am vedenii şi paremise că am şi mototolit-o, file-ar corectitudinea de pomină să le fie! Acesta conţine: a. trei
greşeli; b. o greşeală; c. două greşeli; d. patru greşeli.
51. Sinonimul cuvântului cerbicie este: a. atenţie; b. încrâncenare; c. tenacitate; d. acuitate.
52. Se dau următoarele perechi: (1) sonet / sonetă, (2) suveranitate / suzeranitate, (3) venust /
vetust, (4) palmier / palmieră, (5) loţiune / poţiune. Avem paronime în: a. în toate; b. în
niciuna; c. numai în (1); d. numai în (1) şi (2).
53. Sensul substantivului catilinară este: a. adeptă a lui Cicero; b. apostrofă vehementă la
adresa cuiva; c. adeptă a lui Catilina; d. tip de vers specific unor scrieri antice.
54. În cuvintele: excesiv, expedia, exil, executa, extras, litera x redă grupul de sunete cs: a. în
toate cuvintele; b. în primul, al doilea şi al cincilea cuvânt; c. în primul şi al doilea cuvânt; d. în al
treilea şi al patrulea cuvânt.
55. Sensul substantivului contumacie este: a. absenţă nejustificată de la judecată a inculpatului;
b. judecare în lipsă de probe; c. regulă de purtare impusă de o societate; d. alt sens.
56. Care dintre următoarele serii conţine numai forme verbale literare? a. (eu) îngăim, (se)
înveşmântează, (se) învolbură; b. (eu) îngaim, (se) înveşmântă, (se) învolburează; c. (eu) îngaim,
(se) înveşmântează, (se) învolburează; d. toate cele trei serii de mai sus.
57. Fie enunţul: Deşi se înnorase, mă sfiii să le cer să plecăm, de vreme ce nu o dată mi s-a
părut că nu li-i pe plac să fie întrerupţi, că li-i dor să înoate, uitând de toate evenimentele
acestea care se succedă întruna. Acesta conţine: a. trei greşeli; b. două greşeli; c. o greşeală; d.
nicio greşeală.
58. Sinonimul cuvântului desuet este: a. demodat; b. indecent; c. insinuant; d. superficial.
59. Care dintre următoarele serii conţine numai cuvinte corect despărţite în silabe? a. im-pie-gat, im-pi-e-ta, viet-na-mez, tra-u-mă; b. im-pie-gat, im-pi-e-ta, viet-na-mez, trau-mă; c. im-piegat, im-pi-e-ta, vi-et-na-mez, trau-mă; d. im-pie-gat, im-pie-ta, vi-et-na-mez, tra-u-mă.
60. Cuvântul caduc este în raport de antonimie cu: a. şubred, pieritor; b. trainic, durabil; c.
dur, grosolan; d. gentil.
61. Dacă impozitul pe profit scade, iar pe piaţă există cerere susţinută pentru produsul creat de ei,
producătorii: a. îşi vor micşora oferta; b. vor proceda la majorarea ofertei; c. vor fi dezavantajaţi;
d. nu vor face nici o schimbare în mărimea ofertei, deoarece faptul nu-i afectează.

62. Fiind date mărimile: Pi (preţul – în RON – al produsului pe piaţa internă), Cc (cheltuielile
interne de circulaţie – în RON – până la frontieră), Pe (preţul în valută, la frontieră, al mărfii
exportate), cursul de revenire la export (Cre) se calculează astfel: a. Cre = (Pi – Cc) / Pe; b. Cre =
(Pe + Cc) / Pi; c. Cre = (Pi + Cc) / Pe; d. Cre = (Cc – Pi) / Pe.
63. Totalitatea schimburilor economice de bunuri şi servicii, de capitaluri şi alte transferuri
valorice – realizate între agenţi economici din toate ţările lumii – formează: a. economia
naţională; b. economia de piaţă; c. economia naturală; d. economia mondială.
64. Utilitatea marginală ajunge să fie egală cu zero, când: a. utilitatea totală scade; b. nevoile de
consum nu sunt, încă, pe deplin satisfăcute; c. preţul bunului creşte; d. nevoile de consum sunt
integral satisfăcute (corespunzător stării de saturaţie).
65. Costul de producţie reflectă: a. consumul în expresie bănească al factorilor de producţie; b.
expresia bănească a cheltuielilor fixe şi materiale; c. timpul de muncă umană, necesar pentru
producerea unui bun economic; d. expresia cantitativă a consumului de capital propriu.
66. Notând prin KC/P mărimea coeficientului de elasticitate a cererii în raport cu preţul, o cerere
inelastică presupune: a. KC/P = –1; b. KC/P = 0; c. KC/P = 1; d. KC/P < 1.
67. Dacă, pe termen scurt, producţia unei întreprinderi sporeşte cu 25%, costul fix mediu: a. scade
cu 80%; b. creşte cu 25%; c. scade cu 20%; d. creşte cu 20%.
68. La un profit anual de 8 milioane, rata profitului (calculată la cifra de afaceri) este de 20%.
Ştiind că s-au cheltuit sume egale pentru salarii şi capital circulant – şi sume de două ori mai mari
pentru plata amortizării, să se determine suma cheltuielilor cu salariile: a. 25%; b. 8 milioane; c.
20%; d. 12 milioane.
69. În cazul în care dobânda se capitalizează, având date mărimile S (suma împrumutată), d’ (rata
dobânzii) şi n (perioada pentru care se acordă creditul), putem calcula dobânda compusă D în
felul următor: a. D = S(1+d’)n; b. D = S – S(1+d’)n; c. D = S – (1+d’)n; d. D = S(1+d’)n – S.
70. Care din următoarele elemente influenţează nivelul costului total mediu: a. costul marginal; b.
costul variabil; c. timpul necesar producţiei; d. viteza de rotaţie a banilor.
71. Dacă multiplicatorul investiţiilor are valoarea 4, înclinaţia marginală spre consum este: a. 3/4;
b. 2/4; c. 1/4; d. 1.
72. Evoluţia utilităţii totale în cazul unui consumator, în funcţie de numărul dozelor adiţionale
consumate de el din produsul M, se regăseşte în tabelul următor. În această situaţie, sporul de
utilitate adus de consumul celei de-a 7-a doze din bunul respectiv (măsurat în unităţi de utilitate)
este: a. 154; b. 151; c. 103; d. 3.
Nr. unităţi (doze)

1

2

3

4

5

6

7

Utilitate totală UT

51

89

116

134

145

151

154

73. Dacă volumul producţiei sporeşte prin atragerea unei cantităţi suplimentare din factori de
producţie de aceeaşi calitate, creşterea economică este: a. de tip extensiv; b. de tip intensiv; c.
preponderent intensivă; d. preponderent calitativă.
74. Partenerii unei societăţi pe acţiuni cu activitate economică: a. nu vor suporta nimic din
pierderile înregistrate de firmă (dacă rezultatul economic al societăţii este negativ), întrucât
răspunderea lor este limitată; b. sunt destinatarii unor cote din profitul societăţii, în cazul în care
ea obţine profit; c. nu-şi asumă nici un risc, la fondarea capitalului social al firmei; d. transferă
statului suportarea pierderilor, dacă societatea pe acţiuni înregistrează rezultate economice
negative.
75. Pe o piaţă concurenţială, preţul unui bun tinde spre: a. mărimea sa anticipată; b. nivelul său de
echilibru; c. valoarea bunului de substituţie; d. profitul realizat.

76. Rata profitului în raport cu capitalul folosit, respectiv cea în raport cu costurile totale, se
aseamănă prin aceea că: a. amândouă se calculează ca diferenţă între anumite mărimi; b. prima
depinde invers proporţional de cealaltă; c. reprezintă indicatorii cu ajutorul cărora se evidenţiază
mărimea absolută a profitului; d. amândouă au ca bază de calcul masa profitului.
77. Venitul anului curent este 800 miliarde u.m.. Care este mărimea cheltuielilor pentru consum
în anul curent, dacă rata (medie a) consumului este 0,7: a. 76%; b. 650 miliarde u.m.; c. 560
miliarde u.m.; d. nu se poate determina doar pe baza datelor oferite.
78. Instrumentul care măsoară inflaţia prin intermediul creşterii generalizate a preţurilor este: a.
indicele preţului pentru un bun sau serviciu; b. indicele general al preţurilor; c. dinamica masei
monetare; d. nivelul anticipat al preţurilor.
79. În general, se admite că: a. nevoile sunt mai reduse – ca număr şi diversitate – decât resursele;
b. între nevoi şi gradul lor de acoperire prin resurse există o egalitate perfectă; c. resursele nu pot
acoperi în totalitate nevoile manifestate; d. nu există o relaţie între resurse şi nevoi.
80. Banii îndeplinesc funcţia de mijloc de plată atunci când: a. are loc stingerea unor datorii
legate de vânzarea pe credit a unor bunuri libere; b. servesc la evaluarea şi achitarea (stingerea)
unor drepturi şi obligaţii; c. are loc un proces de intermediere a vânzărilor de către firme
specializate; d. se înregistrează un excedent al bugetului de stat.
81. Mărimea în expresie absolută a profitului este reflectată de: a. masa profitului; b. rata
profitului; c. cifra de afaceri; d. venitul total.
82. Un credit de 408 milioane u.m., preluat pe 6 luni, a fost contractat în condiţiile achitării unei
dobânzi de 61,2 milioane u.m.. În această situaţie, rata anuală a dobânzii a fost: a. 15%; b. 30%;
c. 150%; d. 3%.
83. În general, utilitatea marginală ia o valoare: a. mai mare decât utilitatea totală
corespunzătoare unităţilor consumate; b. pozitivă şi crescătoare; c. pozitivă şi descrescătoare; d.
negativă şi descrescătoare.
84. Viteza de rotaţie a banilor relevă: a. numărul de zile necesare pentru recuperarea valutei
cheltuite cu importul unor bunuri; b. numărul mediu de plăţi pe care le mijloceşte doar valuta
convertibilă; c. numărul mediu de operaţiuni de vânzare-cumpărare şi de plăţi pe care le
mijloceşte o unitate monetară într-o perioadă dată de timp; d. ponderea plăţilor în monedă
scripturală.
85. Sistemul ştiinţei economice este unul de tip: a. dinamic, deschis; b. dinamic, închis; c. static,
deschis; d. static, închis.
86. Dacă veniturile consumatorilor cresc: a. cererea creşte neapărat direct proporţional; b. cererea
scade direct proporţional; c. cererea scade în raport cu elasticitatea ei faţă de venituri; d. toate
răspunsurile anterioare sunt false.
87. Între trăsăturile pieţei cu concurenţă perfectă se numără: a. intrarea, respectiv ieşirea liberă pe
/ de pe piaţă; b. atomicitatea produselor; c. faptul că numărul producătorilor este egal cu cel al
cumpărătorilor; d. mobilitatea perfectă a factorilor de influenţă ai pieţei.
88. Caracteristic nevoilor este faptul că: a. sunt limitate ca număr; b. satisfacerea unor necesităţi
nu mai poate genera apariţia altora; c. satisfacerea unor nevoi poate genera apariţia altora; d. sunt
pe deplin cuantificabile.
89. 1.000 acţiuni sunt vândute la termen de o lună. În momentul încheierii tranzacţiei, cursul unui
titlu a fost 4.000 u.m., dar la scadenţă, el a devenit 4.200 u.m.. La termen, se poate spune că: a.
vânzătorul câştigă 200 u.m. / acţiune; b. cumpărătorul pierde în total 200.000 u.m.; c. vânzătorul
pierde 200.000 u.m. / acţiune; d. cumpărătorul câştigă 200.000 u.m. per total tranzacţie.

90. Dacă rata dobânzii la împrumuturi este de 20%, iar preţurile cresc, în decursul unui an, cu
30%: a. debitorul pierde; b. creditorul câştigă; c. câştigă atât creditorul, cât şi debitorul; d.
debitorul câştigă.
91. Care din următoarele relaţii nu este posibilă: a. CV < CT; b. CTM > CVM; c. CTM < CT; d.
CT < CF (unde: CF – costul fix; CV – costul variabil; CT – costul total; CVM – costul variabil
mediu; CTM – costul total mediu).
92. Dezechilibrul economic general, care presupune exces de ofertă globală în raport cu cererea
globală, se numeşte: a. absorbţie; b. efectul bunăstării; c. efectul exportului net; d. presiune.
93. Masa profitului la nivel de agent economic reprezintă a 5-a parte din încasările sale. În acest
caz, rata profitului (calculată la costurile totale) este: a. 5%; b. 20%; c. 25%; d. 50%.
94. Preţul factorului de producţie muncă poartă numele de: a. rentă; b. valoare brută; c. salariu; d.
profit.
95. Înclinaţia marginală spre economii arată: a. partea din venit destinată economisirii; b. cu cât
cresc economiile, ca urmare a sporirii cu o unitate a venitului; c. variaţia economiilor în totalul
venitului; d. tendinţa generală a oamenilor de a economisi.
96. Ce fenomen nu caracterizează situaţia de încetinire a creşterii şi de criză economică: a.
scăderea vânzărilor; b. creşterea numărului şomerilor; c. ieftinirea şi expansiunea creditului; d.
accentuarea tendinţelor inflaţioniste.
97. Pentru producătorul care păstrează neschimbat volumul producţiei, masa profitului creşte
când: a. veniturile firmei scad, iar costurile rămân constante; b. preţul produsului se majorează; c.
costul de producţie creşte, iar venitul total rămâne neschimbat; d. scade nivelul preţului.
98. Profitul nemeritat, obţinut în mod nejustificat – sau profitul obţinut în condiţiile în care
agenţii economici încalcă reglementările în vigoare – este cunoscut ca: a. pierdere; b. profit brut;
c. profit nelegitim; d. profit neimpozabil.
99. Înclinaţia marginală spre consum este: a. o mărime pozitivă şi supraunitară; b. o mărime
negativă; c. o mărime care tinde spre infinit; d. o mărime pozitivă, dar subunitară.
100. La momentul t0, costul total mediu al unei firme producătoare a bunului B a fost 1.000
u.m./buc.. La momentul t1, costul total ocazionat de procesul de fabricaţie s-a majorat cu 20%, iar
producţia a crescut cu 10%. În aceste condiţii, costul marginal (în u.m.) este: a. 1.000; b. 2.000; c.
1.200; d. 1.100.

