
ECONOMIE 

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DIFERENȚĂ 

 

Unități de conținut: 

I. Ce este economia? Agenții economici 

1. Nevoi, bunuri, resurse 

2. Raționalitatea economică. Costul de oportunitate 

3. Definiția și obiectul de studiu al economiei 

4. Agenții economici 

II. Proprietatea 

1. Definiția, formele și pluralismul formelor de proprietate 

2. Libera inițiativă 

III. Consumatorul  

1. Utilitatea economică 

2. Programul rațional de alegere și consum  

3. Cererea 

IV. Producătorul 

1. Producătorul și factorii de producție 

2. Combinarea factorilor de producție 

3. Oferta 

V. Utilizarea factorilor de producție  

1. Productivitatea factorilor de producție 

2. Costul producției 

3. Profitul 

VI. Piața, spațiul agenților economici 

1. Semnificațiile pieței 

2. Prețul 

3. Mecanismul concurențial 

4. Forme ale pieței: piața monetară, piața capitalistă, piața muncii. 

Notă: Pentru examenul inter-semestrial sunt necesare unitățile de conținut de la I 

la V, inclusiv 

  



ECONOMIE 

Examen de diferență 

I. Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Nevoile au un caracter: 

a) subiectiv; b) obiectiv; c) și obiectiv și subiectiv; d) nici subiectiv, nici obiectiv;  

2. Pentru locuitorul permanent al orașului Mangalia apa mării este:  

a) Bun liber; b) bun economic; c) bun limitat; d) bun neregenerabil;  

3. Pragul minim de saturație este: 

a) Umg = 0 ; b) umg > 0 ;  c) umg < 0;   d) umg > 0;  

4. Depersonalizarea proprietății se poate produce în țările cu economie de: 

a) Piață; b) comandă; c) și de piață și de comandă; d) nu are loc 

5. Dacă agentul economic împrumută 100 mil um și plătește o dobândă de 50 mil um, după un 

an, atunci rata anuală a dobânzii este de a)  50%; b) 25%; c) 10%; d) 5% 

6. Salariul real crește atunci când:  

a) Prețurile cresc și salariul nominal este constant 

b) Prețurile stagnează și salariul nominal este constant 

c) Prețurile scad și salariul nominal este constant 

d) Prețurile nu influențează dinamica salariului real 

7. Dacă randamentul utilizării factorilor de producție crește atunci: 

a) Crește profitul; b) scade eficiența; c) scade raționalitatea economică; d) scade profitul 

8. Dacă viteza de rotație a banilor crește, atunci masa monetară: 

a) Crește; b) scade; c) rămâne constantă; d) variază pozitiv;  

9. Rodnicia sau randamentul cu care se utilizează munca se numește:  

a) Productivitatea medie a muncii 

b) Productivitatea marginală a muncii 

c) Productivitatea muncii 

d) Productivitatea parțială a muncii 

10. Acțiunile sunt titluri de valoare cu venit:  

a) Fix; b) variabil; c) constant; d) plătit de bănci                               (30 puncte) 

II. Calculați:  

1. Dacă în T0 o firmă a produs 200 bucăți dintr-un bun oarecare, cu un cost variabil mediu de 

15000 um și un cost fix mediu de 10.000 um, la un preț de 40000 um/buc, determinați: 

a) Costul total mediu 

b) Costul total 

c) Venitul realizat 

d) Profitul realizat 

2. Analizați, în maximum 2 pagini definiția juridică  a proprietății și formele sale  

 

(40 de puncte) 

 

Notă: 

 Toate subiectele sunt obligatorii 

 Timpul de lucru este de 40 de minute 



Economie  

Examen de diferență 

Barem de evaluare și notare 

 

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate în barem. Nu se acordă 

fracțiuni de punct 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului 

total acordat pentru lucrare la 10 

Subiectul I.         (30 puncte) 

 Câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 10 răspunsuri corecte, astfel: 

1 c; 2 a; 3 a; 4 c; 5 a; 6 c; 7 a; 8 b; 9 c; 10 b;  

 

Subiectul II. 

 

1. Câte 5 puncte pentru fiecare indicator economic calculat corect: 

4 x (a, b, c, d) = 20 de puncte      (30 puncte) 

2. a) Formularea corectă a definiției     1 punct 

                   b) explicarea definiției      1 punct 

        c) Enumerarea atributelor proprietarului    1 punct 

        d) Explicarea atributelor proprietarului    2 puncte 

                   e) Enumerarea formelor proprietății și precizarea criteriului de 

  clasificare       5 puncte 

f) Analizarea formelor proprietății: 

 privată 

 publică (cu domeniul public și privat al statului) 

 mixtă 

 condiționată 

 comună 

 

 

 

 

 


