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SUBIECTUL I -    20 puncte 

 Elaborați un comentariu economic asupra concurenței, ca mecanism de reglare al economiei 

de piață. În realizarea comentariului veți avea în vedere următoarele repere: 

1. precizarea conținutului economic al conceptelor fundamentale pentru acest subiect; 

2. caracterizarea pieței de tip oligopol, forma cea mai des întâlnită în realitatea economică; 

3. ilustrarea printr-un exemplu concret din economia românească, a pieței de oligopol, 

justificând totodată relevanța exemplului dat. 

 

SUBIECTUL II - 20 puncte  

Identificați și explicați complementaritatea dintre fenomenele economice prezentate în 

următoarele texte: 

,,Legea psihologică fundamentală pe care ne putem baza cu toată certitudinea, este că, în medie și 

în cea mai mare parte a timpului, oamenii tind să-și sporească nivelul de consum pe măsură ce 

venitul lor crește, dar nu cu o cantitate egală cu creșterea venitului”. 

,,Atunci când nivelul de trai este scăzut, sunt satisfăcute cu prioritate, nevoile cele mai urgente: 

hrană, îmbrăcăminte, locuință. Creșterea nivelului de trai se repercutează în primul rând asupra 

bunurilor ce nu sunt indispensabile, cum ar fi timpul liber, transporturile, concediile. O consecință 

a acestei legi este aceea că partea din buget destinată unor bunuri relativ inutile crește atunci când 

venitul sporește”              

 

SUBIECTUL III – 20 puncte 

Explicaţi conceptul de productivitate marginală a unui factor de producţie, în calitate de 

calcul de eficienţă pentru combinarea factorilor de producţie. Construiţi un exemplu concret 

prin care să ilustraţi o modificare a productivităţii marginale care să conducă la creşterea 

eficienţei economice.         

                                                                                                        

SUBIECTUL IV - 30 puncte 

O societate pe acţiuni a emis 400.000 de titluri cu o valoare nominală unitară de 1.000 u.m. 

În anul 2015 societatea a obţinut o rată a profitului, la încasări, de 20%. Din profitul brut, 25% 

sunt dividendele distribuite acţionarilor şi 16% este impozitul. Randamentul unui titlu de 

valoare este de 50%. 

Pe baza datelor de mai sus, calculaţi explicit precizând şi formulele pe baza cărora aţi 

realizat calculele următoare: 

 a.    Valoarea totală a dividentelor  

      b.    Volumul încasărilor societăţii şi a profitului 

      c.   Mărimea dividendelor primite de un acţionar care deţine un pachet de 10% din 

acţiunile firmei, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate.   

 d.  Menţionaţi, pe baza unui raţionament economic explicit, sensul estimat al modificării 

profitului net al firmei, dacă impozitul pe profit s-ar reduce la 10%.                                                                                            

            

NOTĂ: Timpul de lucru efectiv este de 3 ore de la primirea subiectului sau verificarea 

transcrierii sale la tablă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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BAREM DE NOTARE  

SUBIECTUL I – 20 puncte 

1. – câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două concepte fundamentale: concurență, 

economie de piață                    2×1p=2p 

- câte 2 puncte pentru precizarea conținutului economic al fiecăruia dintre cele două 

concepte precizate;             2×3p=6p 

2. caracterizarea pieței de tip oligopol           5 p 

3. – scrierea exemplului concret cerut           3 p 

--Justificarea relevanței exemplului dat           4p 

SUBIECTUL II – 20 puncte 

1. Identificarea legii lui Keynes  ...............................................................................................   1p 

2. Explicarea legii lui Keynes privitoare la consum  ................................................................   2p 

3. Corelația dintre nevoi și resurse ............................................................................................   3p 

4. Identificarea conceptului de cost de oportunitate .................................................................   1p 

5. Identificarea conceptului de buget de familie .......................................................................   1p 

6. Explicarea rolului costului de oportunitate în cadrul bugetului de familie ...........................   3p 

7. Identificarea și explicarea corelației dintre bunuri și utilitatea economică ...........................   2p 

8. Explicarea dinamicii nivelului de trai în contextul consumului diferitelor categorii de bunuri  

 .............................................................................................................................................. 3p 

9. Relevarea complementarității relației dintre venit și consum existentă în cele două texte ... 4p 

 

SUBIECTUL III – 20 puncte 

a. explicarea conceptului de combinare a  factorilor de producţie      5 p 

b.  explicarea productivităţii marginale a unui factor de producţie                          5 p 

c. construirea corectă a exemplului concret                                                               10 p    

Notă : Se  vor puncta oricare alte modalităţi corecte şi complete de rezolvare explicita a cerinţelor 

subiectului.  

 

SUBIECTUL IV – 30 puncte 

a.      Calculul valorii totale a dividendelor (200.000.000 u.m.)               5 p 

b.     Calculul volumului încasărilor societăţii (4 mld. u.m.) şi a profitului brut (800 mil. u.m.)   

                     2 x 5p = 10 p                                                                                                          

c.      Calculul mărimii dividendelor primite de un acţionar care deţine un pachet de 10% din acţiunile 

firmei (20 mil. u.m.)                                     10 p 

d.         Modificarea profitului net (va creşte)                                                    5 p 

 Notă: Se vor puncta orice modalităţi corecte şi complete de rezolvare explicita a cerinţelor 

subiectului.         

Se acordă 10 puncte din oficiu 


