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.

În seara când s-au întâmplat toate acestea, eu nici nu eram în localitate, încât nu vǎ miraţi cǎ mǎ
întreb şi azi cum le-a putut trece prin cap sǎ mi le punǎ mie în cârcǎ pe toate. a. circ. de timp +
principală + circ. consecutivǎ + compl. directă + compl. indirectǎ + subiectivǎ; b. atributivǎ + principală +
circ. consecutivǎ + compl. indirectă + compl. directǎ + subiectivǎ; c. atributivǎ + principală + circ.
consecutivǎ + compl. directă + compl. directǎ + subiectivǎ; d. altă interpretare.

2.

Dat fiind faptul că orice aş spune sau face nu prea contează, dă-mi voie să mă abţin de la orice
comentariu. a. concesivă + circ. de cauză + principală + compl. indirectă; b. concesivă + concesivă +
atributivă + principală + compl. indirectă; c. concesivă + concesivă + circ. de cauză + principală + compl.
directă; d. altă interpretare.

3.

Cum subiectele erau uşoare şi clar formulate de comisie, candidaţii, deşi puţin speriaţi la început,
le-au rezolvat destul de repede. a. circ. de cauză + circ. de cauză + circ. concesivă + principală; b. circ. de
cauză + circ. concesivă + principală; c. circ. de mod + circ. concesivă + principală; d. altă interpretare.

4.

Acum ceartă-l dumneata, că, de nu, vei ajunge să fii dumneata certat de dânsul. a. principală +
circ.condiţională + circ. de cauză + predicativă; b. principală + circ. de cauză + predicativă; c. principală +
circ. condiţională + circ. de cauză + compl. indirectă; d. altă interpretare.

B. Marcaţi răspunsul corect:
5.

Se dau enunţurile: (1) Pune suflet în tot ce face. (2) Celui ce ajunge primul i se oferă totul. (3) Din ce
cauză ai întârziat? (4) Ce le ştii, domnule! Cuvântul subliniat este: a. pron. rel. în (1), (2), adj. pron. int. în
(3), adv. în (4); b. pron. rel. în (1), (2), pron. int. în (3), adv. în (4); c. pron. rel. în (2), adj. pron. rel. în (1),
adj. pron. int. în (3), adv. în (4); d. altă interpretare.

6.

Fie enunţurile: (1) Ai şi venit, domnule? (2) Ion şi Maria s-au logodit. (3) Nici nu bea şi nici nu
mănâncă. (4) A mai venit şi altcineva? Cuvântul subliniat este: a. conj. coord. în toate enunţurile; b. adv.
în toate enunţurile; c. conj. coord. în (2), (3), adv. în (1), (4); d. altă interpretare.

C. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvintelor subliniate din enunţurile de mai jos:
7.

Jos mâinile de pe Cuba! a. subst. propriu, Ac. / compl. indirect; b. subst. propriu, Ac. / circ. de loc; c.
subst. propriu, Ac. / atr. subst. prep.; d. altă interpretare.

8.

Fii tare, Ioane, că trece şi asta! a. adj., V. / nume predicativ; b. adv. de mod / nume predicativ; c. adj.
invariabil, N. / nume predicativ; d. altă interpretare.

9.

Cum nu-i prea place în Bucureşti, vine destul de rar. a. adv. rel. de mod / compl. circ. de mod; b. conj.
subord. cauzală (= cum cauzal ) / fără funcţie sintacticǎ; c. adv. rel. de cauză / compl. circ. de cauză; d.
altǎ interpretare.

10.

Amabil cum e, ajută pe oricine. a. adv. rel. de mod / nume predicativ; b. conj. subord. cauzală (cum
cauzal ) / fără funcţie sintacticǎ; c. adv. rel. de cauză / compl. circ. de cauză; d. altă interpretare.

11.

Fiind mereu pus la punct pentru orice, copilul s-a însingurat. a. loc. vb., gerunziu, d. pasivă / compl.
circ. de cauză; b. verb cop. (gerunziu) + locuţiune adj., N. (nume predicativ) / compl. circ. de cauză; c. loc.
vb., gerunziu, pers. a III-a, sg., masc. / compl. circ. de cauză; d. altă interpretare.

12.

În afarǎ de acestea douǎ, îmi plac toate celelalte. a. pron. nehot., N. / subiect; b. pron. demonstrativ, N. /
subiect; c. adj. pron. nehot., N. / atr. adj.; d. adj. pron. dem., N. / atr. adj.

13.

Nu-mi arde de glumă, amice! a. pron. pers., D. / compl. indirect; b. pron. refl., D. / compl. indirect; c.
pron. pers., D. / subiect (excepţie de la subiectul în N.); d. pron. pers., D. cu valoare de N. / subiect.

14.

Cântatul interzis după miezul nopţii. a. verb, ind. prez., d. pasivă / pred. verbal; b. verb, part., ind. prez.,
d. pasivă / pred. verbal; c. adj. part., sg., masc., N. / nume predicativ; d. altă interpretare.

15.

Nu-i cinstit, domnule, să-mi faceţi una ca asta. a. adv. de mod, N. / nume predicativ; b. adj., sg., masc.,
N. / nume predicativ; c. adj., sg., masc., Ac. / compl. circ. de mod; d. altă interpretare.

16.

Ce bine că ne-am cumpărat din timp bilete! a. adv. de mod, N. / nume predicativ; b. adv. pred. / pred.
verbal; c. adv. de mod / nume predicativ; d. altă interpretare.

17.

Ale tale-s cizmele sau ale fratelui tău? a. adj. pron. pos., fem., pl., N. / nume predicativ; b. pron. pos.,

fem., pl., N. / nume predicativ; c. pron. pos., fem., pl., G. / nume predicativ; d. pron. pos., fem., sg., N. /
nume predicativ.
18.

Secolul de-a lungul căruia s-au întâmplat atâtea este cel abia încheiat. a. pron. rel., G. cu loc. prep. /
atr. pron. prep.; b. pron. rel., G. cu loc. prep. / compl. circ. de timp; c. pron. rel., G. / atr. pron. gen.; d. pron.
rel., D. cu loc. prep. / compl. circ. de loc.

19.

În judeţul Bihor sunt cei mai mulţi cântăreţi de muzică populară pe km². a. subst. propriu, Ac. / compl.
circ. de loc; b. subst. propriu cu val. adj., Ac. / atr. adj.; c. subst. propriu, Ac. / atr. subst. apoziţional
(= apoziţie neizolată); d. subst. propriu, N. / atr. subst. apoziţional (= apoziţie neizolată).

20.

De ce vǎ vizitaţi atât de rar pǎrinţii? a. pron. pers., f. neacc., D. / compl. indirect; b. pron. pers., f. neacc.,
D. / atr. pron. datival (= în dativ); c. pron. refl., D. / fără funcţie sintactică (= marcă a diatezei reflexive);
d. pron. refl., D. (posesiv) / atr. pron. datival (= în dativ).

21.

Dupǎ douǎ ore de negocieri, au mai fost eliberaţi dintre ostatici. a. subst., Ac. cu prep. / compl. indirect;
b. subst., Ac. cu prep. / compl. direct; c. subst., Ac. cu prep. / subiect (= excepţie [realǎ] de la subiectul în
N.) ; d. subst., Ac. cu prep. / atr. subst. prep.

22.

De ce sunt cu toţii contra-ţi? a. pron. pers., G. cu prep. / compl. indirect; b. pron. pers., D. cu prep. /
compl. indirect; c. pron. pers., D. cu prep. / compl. circ. de mod; d. altă interpretare.

23.

Mai merse el cât mai merse şi apoi se opri. a. verb pred., ind., mai mult ca perfect / pred. verbal; b. verb
pred., indic., perfect simplu / pred. verbal; c. verb pred., indic., imperfect / pred. verbal; d. altă interpretare.

24.

Haideţi să vă arăt ceva interesant! a. interjecţie (predicativă), pers. a II-a pl. / pred. verbal; b. verb
predicativ, imperativ, pers. a II-a pl. / pred. verbal; c. adverb predicativ (provenit din interjecţie) / pred.
verbal; d. altă interpretare.

25.

Pe vremea răposatului, bani erau, dar n-aveai ce cumpăra. 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.

26.

Plecarea lui de acasǎ ne-a surprins pe toţi. a. adv. de loc cu prep., Ac. / atr. adverbial; b. subst. cu prep.,
Ac. / atr. subst. prep.; c. adv. de loc cu prep. / compl. circ. de loc; d. altă interpretare.

27.

Pe unul dintre profesorii mei, mai exact Ardeleanu, nu-l prea aveau la inimă colegii lui. a. subst.
propriu, N. / apoziţie; b. subst. propriu, Ac. / apoziţie; c. subst. propriu, Ac. / compl. direct reluat; d. altă
interpretare.

28.

La sfârşitul celei de-a patra zile, mai rǎmǎseserǎ în competiţie doar trei concurenţi. a. num. ord. cu
val. adj., Ac. cu prep. / atr. adj.; b. num. ord. cu val. adj., fem., G. / atr. adj.; c. num. ord. cu val. subst., Ac.
cu prep. / atr. subst. prep.; d. altă interpretare.

29.

Din pǎcate, toţi cei care s-au prezentat la examen au cǎzut. a. pron. nehot., N. / subiect; b. adj. pron.
nehot., N. / atr. adj.; c. num. nehot. cu val. adj., N. / atr. adj.; d. altă interpretare.

30.

Ca profesor ce este, ţine la o anumită etichetă. a. pron. rel., N. / subiect; b. pron. rel., N. / nume
predicativ; c. adv. rel. de mod (= ce adverbial ) / nume predicativ; d. altă interpretare.

31.

Vecinii lor sunt plecaţi la mare. a. pron. pers., D. / atr. pron. datival (= în dativ); b. pron. pos., G. / atr.
pron. gen.; c. pron. pers., G. / atr. pron. gen.; d. altă interpretare.

32.

Eşti un copil cuminte, cum aş vrea sǎ rǎmâi mereu. a. adv. rel. de mod / compl. circ. de mod; b. adv. rel.
de mod / nume predicativ; c. adv. rel. de mod cu val. conjuncţ. / fǎrǎ funcţie sintacticǎ; d. altă interpretare.

33.

Interesele comunitǎţii trebuie sǎ fie mai presus de cele personale. a. adv. de loc, comp. de superioritate /
compl. circ. de loc; b. adv. de mod, comp. de superioritate / compl. circ. de mod; c. loc. adv. de mod /
compl. circ. de mod; d. altǎ interpretare.

34.

Parcǎ te-aş cunoaşte de undeva, domnule! a. adv. predicativ / pred. verbal; b. adv. de mod / compl. circ.
de mod; c. adv. de mod / nume predicativ; d. altǎ interpretare.

35.

Sculatul de trei ori pe noapte pentru a-ţi lua medicamentele nu-i tocmai o distracţie. a. loc. adv. de
timp / compl. circ. de timp; b. num. adv. (de repetiţie) / atr. adv.; c. num. adv. (de repetiţie) / compl. circ. de
timp; d. num. adv. (de repetiţie), cu prep. / atr. adv. prep.

D. Marcaţi varianta corectă de răspuns:

36.

Fie enunţul: Dacă i-i spune că şi tu vei fii prezent la întâlnire, or să creadă că nu eşti mulţumit de
proprii angajaţi şi nu agreezi implicaţiile ideii minunate promovată de ei. Acesta conţine: a. douǎ greşeli;
b. trei greşeli; c. patru greşeli; d. cinci greşeli.

37.

Fie enunţul: Nu-mi prii că se grăbi să plece, după ce vorbise întruna despre cum ea înseşi reuşise să mi
ţi-i convingă, cu-n singur zâmbet, că nu se merită să mă sprijine. Acesta conţine: a. trei greşeli; b. două
greşeli; c. o greşeală; d. patru greşeli.

38.

Fie enunţul: Unii dintre maieştri au făcut aceiaşi confuzie care ai făcut-o şi tu, când încercai să-i susţi
pe propriii protejaţi. Acesta conţine: a. patru greşeli; b. trei greşeli; c. două greşeli; d. o greşeală.

39.

Fie enunţul: Nu înţeleg cum îţi poate plǎcea stilul şi ritmul tǎu de viaţǎ şi de ce ţi-i ţii mereu aproape pe
aceşti siniştri cheflii, care nici mǎcar nu te agreeazǎ, dar care te-au pornit împotriva prietenilor şi a
cunoştinţelor tale. Acesta conţine: a. patru greşeli; b. trei greşeli; c. o greşealǎ; d. şase greşeli.

40.

Se dau urmǎtoarele serii de cuvinte: (1) pégas, maúr, penuríe, arípǎ; (2) pegás, máur, penúrie, áripǎ;
(3) pégas, máur, penuríe, áripǎ; (4) pegás, maúr, penuríe, arípǎ. Conţin numai cuvinte corect
accentuate: a. numai a doua şi a treia serie; b. numai prima serie; c. numai prima şi a patra serie; d. toate
seriile.

41.

Care dintre următoarele serii conţine numai cuvinte corect despărţite în silabe? a. sǎ-pu-nie-rǎ,
fi-as-co, foi-le-ton, fu-mo-ar; b. sǎ-pu-nie-rǎ, fias-co, foi-le-ton, fu-mo-ar; c. sǎ-pu-ni-e-rǎ, fias-co, fo-i-le-ton,
fu-moar; d. sǎ-pu-ni-e-rǎ, fi-as-co, foi-le-ton, fu-moar.

42.

Se dau următoarele cuvinte: cicatrice, cireaşǎ, frişcă, mǎmicǎ. Au forme literare duble de genitivdativ: a. toate; b. niciunul; c. numai primul, al treilea şi al patrulea; d. toate, în afară de ultimul.

43.

Se dau urmǎtoarele substantive comune: celibat, discernǎmânt, fisc, pegas, deznodǎmânt. Sunt
defective de plural: a. numai primul şi al patrulea; b. numai primul, al doilea şi al treilea; c. numai al
patrulea;
d. niciunul.

44.

Se dau urmǎtoarele serii: (1) hamace / hamacuri, (2) imprimeuri / imprimee, (3) convoaie / convoiuri,
(4) garderobe / garderoburi. Avem numai forme corecte de plural în: a. prima şi a doua serie; b. prima
şi a patra serie; c. a doua şi a patra serie; d. toate seriile.

45.

Avem numai forme corecte de plural în: a. festivale, fundale, horoscopuri, ghişeuri; b. festivaluri, fundale,
horoscopuri, ghişee; c. festivale, fundaluri, horoscoape, ghişeuri; d. festivaluri, fundaluri, horoscoape, ghişee.

46.

Sensul verbului (a) conjura este: a. a ruga cu stăruinţă, a implora; b. a împrejmui; c. a forţa pe cineva să
facă o acţiune; d. a jura alături de cineva.

47.

Sensul cuvântului crepuscul este: a. sfârşit de zi, înserare; b. declin; c. perioadǎ de timp înainte de
rǎsǎritul soarelui; d. toate cele trei sensuri de mai sus.

48.

Fie urmǎtoarele definiri şi / sau explicǎri de cuvinte: (1) milǎ; (2) amabilitate, respect; (3) aer de
superioritate, infatuare; (4) descendenţǎ comunǎ. Care dintre acestea este (sunt) sensul (sensurile)
cuvântului condescendenţǎ? a. prima; b. a doua şi a treia; c. prima şi a patra; d. a patra.

49.

Fie urmǎtoarele definiri şi / sau explicǎri de cuvinte: (1) uzanţǎ; (2) din interes, de formǎ; (3) regulǎ de
purtare impusǎ de o anumitǎ societate; (4) serviabilitate, amabilitate. Care dintre acestea este (sunt)
sensul (sensurile) cuvântului complezenţǎ? a. prima şi a treia; b. a patra; c. prima şi a doua; d. a treia şi a
patra.

50.

Sinonimul cuvântului conviv este: a. concetăţean; b. contemporan; c. colocatar; d. comesean.

51.

Se dau cuvintele: (1) imoral; (2) superficial; (3) demodat; (4) vulgar. Sunt sinonime ale cuvântului
desuet: a. toate; b. primul şi al doilea; c. numai al treilea este sinonim; d. primul şi al patrulea.

52.

Se dau perechile: (1) avers / revers; (2) avuabil / inavuabil; (3) a defrauda / a frauda. Avem antonime
în: a. (1) şi (2); b. (1) şi (3); c. (2) şi (3); d. toate.

53.

Cuvântul elucubraţie este în raport de antonimie cu: a. divagaţie; b. digresiune; c. aberaţie; d. niciunul
din cele trei cuvinte de mai sus nu este antonim al celui dat.

54.

Se dǎ enunţul: (1) Exordiul / (2) Exodul populaţiei i-a luat prin surprindere pe conducǎtori. Paronimul
corect (potrivit) pentru acest enunţ este: a. primul; b. al doilea; c. niciunul nu este corect; d. cuvintele sunt
sinonime, deci amândouǎ variantele sunt corecte.

55.

Se dau urmǎtoarele serii: (1) (sǎ) învârtǎ, (sǎ) ciuruie, (sǎ) împǎtureascǎ; (2) (sǎ) învârteascǎ, (sǎ)
ciuruiascǎ, (sǎ) împǎtureascǎ; (3) (sǎ) învârteascǎ, (sǎ) ciuruie, (sǎ) împǎture. Conţin(e) numai forme
verbale literare: a. prima şi a doua serie; b. a treia serie; c. a doua şi a treia serie; d. toate cele trei serii.

56.

Care dintre următoarele serii conţine numai forme literare ale cuvintelor date? a. giuvaer, şpicher,
expropia, impegat, preşedenţie; b. giuvaier, spicher, expropria, impiegat, preşedinţie; c. giuvaier, spicher,
expropia, impegat, preşedinţie; d. giuvaer, şpicher, expropria, impiegat, preşedinţie.

57.

Se dau urmǎtoarele serii: (1) matricolǎ / matriculǎ, (2) corigent / corijent, (3) a incarna / a încarna,
(4) percheziţie / perchiziţie. Ambele forme ale cuvintelor date sunt literare în: a. toate cele patru
serii;
b. toate seriile, în afarǎ de prima; c. toate seriile, în afarǎ de a patra; d. doar în prima şi a treia serie.

58.

Se dau următoarele cuvinte: mâine-searǎ, bun-rǎmas, dupǎ-prânz, întru-totul, dintr-adins. Sunt corect
scrise cu cratimă: a. niciunul; b. toate; c. numai al doilea şi al cincilea; d. numai primul, al doilea şi al
cincilea.

59.

Se dau următoarele expresii: striuri paralele, profit material, fantă îngustă, puhoi torenţial. Care dintre
ele constituie pleonasme? a. toate, în afarǎ de a doua; b. niciuna; c. a doua şi a patra; d. toate.

60.

Se dau următoarele expresii: legaţie diplomaticǎ, oficiosul partidului, înalt demnitar, demnitar al
statului. Care dintre ele constituie pleonasme? a. toate, în afarǎ de a doua; b. numai prima şi a patra; c.
numai a doua; d. toate.

E. Marcaţi răspunsul corect:
61.

Se vorbeşte despre procesul de capitalizare: a. la calculul dobânzii simple; b. în orice tip de operaţiune pe
piaţa monetară; c. la calculul dobânzii compuse; d. la determinarea plafoanelor de credit.

62.

Omogenitatea produsului fabricat (perfecta identitate a bunului creat) este valabilă doar pe piaţa cu
concurenţă: a. monopolistică; b. imperfectă; c. de oligopol; d. perfectă.

63.

Costul total mediu nu se calculează astfel (unde: CT cost total; Q cantitatea produsă; CF cost
fix; CV cost variabil; CFM cost fix mediu; CVM cost variabil mediu): a. CT / Q; b. CFM + CVM;
c. CF / Q + CV / Q; d. CF + CV / Q.

64.

În legislaţia ţărilor cu economie de piaţă: a. sunt impulsionate acordurile de stabilire a preţurilor între
firmele concurente; b. democraţia impune dreptul monopolului de a controla piaţa; c. libertatea permite
dominaţia producătorului asupra consumatorului; d. sunt promovate măsuri antimonopol (antitrust).

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 necesar pentru producerea unui bun economic;
d. expresia cantitativă a consumului de capital propriu.

66.

Din capitalul circulant fac parte: a. materiile prime folosite în producţie; b. calculatoarele de proces;
c. mijloacele de transport utilizate de producător; d. toate mijloacele care servesc la deplasarea
personalului.

67.

Productivitatea medie a unui factor de producţie se determină ca: a. diferenţă între producţie şi
consumul de factori de producţie; b. raport între rezultatele obţinute şi profit; c. raport între producţia totală
şi cantitatea totală utilizată din factorul de producţie respectiv; d. sumă a productivităţii tuturor muncitorilor.

68.

Suma dintre cheltuielile materiale şi cele salariale la care putem adăuga şi alte categorii de cheltuieli, de
tipul amenzilor, penalizărilor plătite ş.a. constituie: a. costul fix; b. costul total; c. investiţiile; d. venitul
firmei.

69.

Proprietatea cererii de a-şi modifica mărimea în raport cu factorii şi împrejurările care o determină se
numeşte: a. rigiditatea cererii; b. elasticitatea cererii; c. sensibilitatea cererii faţă de ofertă; d. intensitatea
cererii.

70.

Fazei de expansiune a ciclului economic nu-i este proprie: a. scăderea investiţiilor; b. creşterea
producţiei;
c. îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei de muncă; d. majorarea profiturilor.

71.

Rata profitului în funcţie de costurile (cheltuielile) totale se calculează ca: a. raport între cifra de afaceri
şi masa profitului; b. diferenţă între venit şi cheltuieli; c. raport procentual între masa profitului şi costul total;
d. raport procentual între venituri şi cheltuieli.

72.

Produsul intern brut relevă: a. rezultatele activităţii obţinute la nivel de firmă; b. expresia valorică a
producţiei brute de bunuri şi servicii create în decursul unui an de către agenţii economici cu activitate în

afara graniţelor ţării; c. valoarea producţiei finale de bunuri şi servicii create într-un an de către agenţii
economici care-şi desfăşoară activitatea în interiorul ţării; d. suma dintre produsul global brut şi consumul
intermediar.
73.

Pe piaţa financiară se tranzacţionează: a. schimburi echivalente; b. mărfuri cu acoperire într-o cantitate
oarecare de aur; c. active financiare; d. dividende.

74.

Pe termen scurt, când producţia unei firme creşte: a. costul fix mediu rămâne acelaşi; b. costul variabil
mediu este neschimbat; c. costul fix total rămâne constant; d. costul total îşi păstrează mărimea.

75.

Fie date notaţiile Umg (utilitate marginală) şi UT (utilitate totală). În acest context, sporirea cantităţii
consumate succesiv dintr-un bun determină: a. creşterea Umg şi scăderea UT ; b. micşorarea UT şi a Umg;
c. creşterea UT şi scăderea Umg; d. creşterea UT şi a Umg.

76.

Cursul de revenire la export exprimă: a. cheltuiala externă cu care se vinde o unitate valutară; b. cursul
de schimb; c. raportul dintre preţurile interne şi cele mondiale; d. cheltuiala internă cu care se obţine o unitate
valutară.

77.

Folosind notaţiile CF (cost fix), CV (cost variabil), CT (cost total), din egalitatea CF = CT rezultă că:
a. producţia nu este rentabilă, profitul fiind zero; b. CV = CF; c. nivelul producţiei este nul; d. CT =
CV.

78.

Creşterea preţului factorilor de producţie va determina: a. creşterea volumului ofertei şi deplasarea
curbei ofertei spre dreapta; b. rămânerea curbei ofertei pe acelaşi aliniament, ca urmare a menţinerii
neschimbate a volumului ofertei; c. reducerea volumului ofertei şi deplasarea curbei ofertei spre stânga; d.
creşterea nivelului producţiei.

79.

Pentru debitor, dobânda este: a. un câştig; b. un venit meritat; c. un venit nemeritat; d. un preţ plătit.

80.

Preţul unei monede, exprimat în raport cu o monedă străină, constituie: a. valuta; b. cursul (rata) de
schimb; c. bancnota; d. moneda naţională a unei ţări.

81.

Dividendele se exprimă ca procent din profit, în raport cu: a. profitul cumulat pe toţi anii de funcţionare
a firmei; b. piaţa bursieră internaţională; c. cotaţia acţiunilor la bursă; d. cota de participare la capitalul
societăţii pe acţiuni.

82.

Micşorarea ratei dobânzii la credite conduce la: a. scăderea cererii de credite în economie; b. reducerea
masei numerarului din circulaţie; c. sporirea cererii de credite în economie; d. scumpirea creditelor.

83.

În ce fază a ciclului economic este necesară reducerea fiscalităţii: a. în faza de recesiune, pentru a
încuraja consumul şi investiţiile; b. în faza de boom, pentru a încuraja consumul şi investiţiile; c. în faza de
boom, pentru a asigura suplimentarea veniturilor bugetare; d. în punctul de maxim al activităţii economice.

84.

Există o corelaţie între profitul întreprinzătorului şi: a. sursa de credit; b. consum; c. riscul asumat în
afacere; d. bursa de mărfuri.

85.

Într-o perioadă de timp, sporul venitului este 20.000 u.m., iar cel al consumului 16.000 u.m. Dacă
economiile sunt egale cu investiţiile, multiplicatorul investiţiilor este: a. 0,8; b. 8; c. 5; d. 0,2.

86.

Pentru a fabrica 100 bucăţi din produsul B, un întreprinzător a efectuat următoarele categorii de
cheltuieli: materii prime şi materiale = 20.000 u.m.; combustibil şi energie = 2.800 u.m.; chirii = 1.000
u.m.; iluminat şi încălzit spaţiile de producţie = 900 u.m.; amortizarea capitalului fix = 10.000 u.m.;
salarii şi asimilate lor = 4.100 u.m. Costul total mediu este (în u.m. / bucată): a. 3.880; b. 38.800.000;
c. 388; d. 38,8.

87.

Pe termen scurt, la nivel de firmă, relaţia dintre producţia Q (bucăţi) şi costul total CT (u.m.) este
următoarea: pentru Q = 0, CT = 9.000; pentru Q = 2, CT = 20.000; pentru Q = 4, CT = 33.000; pentru
Q = 6, CT = 49.000. Costurile variabile medii corespunzătoare lui Q = 4 bucăţi reprezintă (în u.m. /
bucată): a. 8.250; b. 6.000; c. 24.000; d. 9.000.

88.

La preţul unitar de 18 u.m., oferta dintr-un bun pe piaţă este X bucăţi. Dacă preţul pieţei creşte cu
6 u.m., oferta sporeşte cu 10 bucăţi. Ştiind că mărimea coeficientului de elasticitate a ofertei în
raport cu preţul este 1, înseamnă că oferta iniţială (în bucăţi) a fost: a. 90; b. 24; c. 30; d. imposibil de
determinat doar pe baza datelor respective.

89.

Într-o economie, în condiţiile existenţei unei mase monetare în circulaţie de 31 milioane u.m., volumul
valoric al schimburilor realizate într-o perioadă de timp (P·T) este 217 milioane u.m. Cât reprezintă
viteza de rotaţie a monedei, în intervalul de timp respectiv: a. 6.727 milioane u.m.; b. 0,142 rotaţii;

c. 6.727 rotaţii; d. 7 rotaţii.
90.

Rata profitului unui agent economic (calculată la costul total) este 8%. Ştiind că nivelul costurilor
totale este 8 mil. u.m., mărimea cifrei de afaceri reprezintă: a. 8.100.000 u.m.; b. 640.000 u.m.; c. cu 8%
mai puţin decât costul total; d. 8.640.000 u.m.

91.

O bancă acordă, din sumele atrase de la clienţi, credite anuale de 250 milioane u.m. Rata dobânzii la
creditele acordate de bancă este 50%, iar cea plătită deponenţilor săi (pentru depozite în sumă de 250
milioane u.m.) este 22%. Cheltuielile anuale de funcţionare a băncii sunt 46 milioane u.m. Profitul
anual al băncii respective (în milioane u.m.) este: a. 70; b. 125; c. 24; d. 55.

92.

La o populaţie activă disponibilă de 25 milioane persoane, rata şomajului a fost 10%. Care va fi rata
şomajului dacă populaţia activă disponibilă creşte cu 2,5 milioane, în condiţiile în care numărul
şomerilor nu se modifică: a. 9,09%; b. 11%; c. 10%; d. 12,5%.

93.

Pe o piaţă concurenţială, la preţul de 3 u.m. / bucată, cererea pentru un produs cumulează 400 bucăţi,
iar oferta este de 200 bucăţi. În acest caz se înregistrează: a. un exces de cerere de 600 bucăţi; b. un
exces de ofertă de 200 bucăţi; c. un deficit de marfă de 400 bucăţi; d. un exces de cerere de 200 bucăţi.

94.

Un individ cumpără cantităţile x şi y din bunurile X şi Y, pentru a le consuma. Ştim că utilitatea
marginală a lui Y (respectiv UmgY) reprezintă 12 unităţi de utilitate şi că raportul dintre utilitatea
marginală şi preţul lui X (respectiv UmgX / PX) este egal cu 6. În condiţiile optimului în consum,
alegerea consumatorului raţional presupune că preţul bunului Y (în u.m.) este: a. 2; b. 18; c. 0,5; d. 72.

95.

Cum evoluează salariul nominal al unui angajat într-o perioadă dată, dacă, pe fondul dublării
preţurilor în acelaşi interval de timp, indicele salariul său real este 80%: a. scade cu 20%; b. creşte cu
160%; c. creşte de 160 ori; d. mărimea lui ajunge 160% faţă de perioada iniţială.

96.

Salariul nominal al unei persoane este, în perioada curentă, mai mare cu 20% decât în perioada de
bază. Dacă salariul real a rămas neschimbat, înseamnă că în intervalul respectiv: a. preţurile au crescut
de 2,2 ori; b. nivelul general al preţurilor s-a majorat cu 120%; c. indicele preţurilor a fost 120%; d. preţurile
au scăzut cu 20%.

97.

Despre activitatea pe termen scurt a unui agent economic cunoaştem următoarele: la momentul t0,
costul fix = 2.200 u.m.; la momentul t1, costul fix mediu = 10 u.m. / bucată; în perioada analizată,
producţia a crescut cu 10%. Volumul producţiei în cele două momente de timp (Q0, respectiv Q1) a
fost în bucăţi: a. 200; 220; b. 180; 198; c. 2.200; 2.420; d. 220; 242.

98.

Considerând funcţia costului total al unei firme CT = 10 + 2Q + 5Q2 (unde Q = producţia agentului
economic), rezultă: a. costul fix mediu CFM = (10 + 2Q) / Q; b. costul variabil CV = (2Q + 5Q2) / 2;
c. costul fix CF = 5Q2; d. costul variabil mediu CVM = 2 + 5Q.

99.

Într-o lună, salariul nominal al unui angajat a fost 1.800 u.m. Dacă în luna următoare, el a fost
majorat cu 3%, rezultă că: a. salariul real a crescut; b. salariul real a scăzut, deoarece o mărire doar cu 3%
a salariului nominal nu poate aduce un spor al salariului real; c. salariul real şi-a menţinut nivelul anterior; d.
nu se poate face nici o precizare legată de evoluţia salariului real, fără a avea date despre mişcarea nivelului
preţurilor la bunurile de consum.

100.

Producţia unei întreprinderi este de 25 bucăţi din bunul X, iar preţul de vânzare al unui asemenea
produs este 15,84 u.m. / bucată. Ştiind că nivelul costurilor fixe înregistrate de firmă este de 80 u.m. şi
că mărimea costurilor variabile unitare atinge 10 u.m. / bucată, rata profitului firmei (calculată la
costurile totale) este: a. 12,5%; b. 20%; c. 8%; d. 12%.

