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Teste grila propuse pentru examenul de licenta 1999 
la disciplina Economie Politica  

 
 
1. Cafeaua este un bun normal. Cresterea 

veniturilor consumatorilor determina 
pe piata cafelei: 
a. cresterea cererii; 
b. reducerea cererii; 
c. cresterea cererii si reducerea 

pretului; 
d. reducerea cererii si pretului; 
e. nici o modificare a cererii si a 

pretului. 
 
2. Cererea de bani pentru motivul tran-

zactional depinde de: 
a. volumul productiei de bunuri si 

servicii; 
b. expansiunea depozitelor de cont; 
c. scurgerea de bani din sistemul 

bancar; 
d. rata dobânzii; 
e. cursul de schimb. 

 
3. Care dintre urmatoarele tipuri de somaj 

se reduce în faza de expansiune a 
ciclului economic? 
a. somajul structural; 
b. somajul ciclic; 
c. somajul tehnologic; 
d. somajul sezonier; 
e. somajul frictional. 

 
4. Conditia de echilibru pentru un pro-

ducator monopolist care urmareste 
maximizarea profitului este: 
a. costul marginal egal cu pretul; 
b. încasarea marginala egala cu pretul; 
c. costul marginal egal cu încasarea 

marginala; 
d. costurile fixe egale cu încasarile 

totale; 
e. încasarile totale superioare 

costurilor variabile. 
 
5. Masurarea inflatiei se realizeaza prin: 

1. cantitatea de moneda existenta la un 
moment dat în economie; 
2. indicele preturilor bunurilor si servi-
ciilor de consum; 
3. raportul dintre salariile nominale si 
cresterea costului vietii; 

 4. indicele general al preturilor; 
 6. reducerea costurilor salariale. 
Variante: 

a. 1,2; 
b. 3,4; 
c. 2,4; 
d. 1,4; 
e. 4,5. 

 
6. Functia de informare a preturilor 

consta în: 
1. faptul ca munca este masura reala a 

valorii de schimb a tuturor bunu-
rilor; 

2. rolul preturilor ca “sistem de 
semnale” în cadrul pietelor; 

3. evidentierea elasticitatii cererii în 
functie de pret; 

4. orientarea optiunilor si deciziilor 
producatorilor si consumatorilor; 

5. recuperarea prin preturi a tuturor 
costurilor de productie. 

Variante: 
a. 1,2; 
b. 3,4; 
c. 2,4; 
d. 4,5; 
e. 1,5. 

 
7. Pragul de rentabilitate reflecta  situatia 

în care: 
a. costurile de productie nu sunt aco-

perite integral de încasarile totale; 
b. încasarile totale depasesc costurile 

de productie; 
c. profitul este nul; 
d. pretul este mai mic decât minimul 

costului mediu total; 
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e. pretul este mai mic decât minimul 
costului variabil mediu. 

 
8. Se contracteaza vânzarea a 1500 acti-

uni la un pret de 8000 lei pe actiune cu 
scadenta peste 6 luni. La scadenta, 
pretul la vedere este 4000 lei pe 
actiune, ceea ce înseamna: 
a. un câstig de 6 milioane lei pentru 

cumparator; 
b. o pierdere de 6 milioane lei pentru 

vânzator; 
c. un câstig de 12 milioane lei pentru 

vânzator; 
d. un câstig de 6 milioane lei pentru 

vânzator; 
e. o pierdere de 12 milioane lei pentru 

vânzator. 
 
9. Daca un producator trebuie sa utilizeze 

cantitati de 2 ori mai mari din toti 
factorii de productie pentru a mari 
productia cu 75%, atunci functia de 
productie are: 
a. randamente descrescatoare de sca-

ra; 
b. randamente crescatoare de scara; 
c. randamente constante de scara; 
d. proportii fixe ale factorilor de pro-

ductie; 
e. izocuante liniare. 

 
10. Care dintre elementele de mai jos ca-

racterizeaza starea de absorbtie pe piata 
bunurilor? 
a. povara incertitudinii este suportata 

de catre vânzatori; 
b. cumparatorii realizeaza selectia de 

piata; 
c. se stimuleaza îmbunatatirea calitatii 

bunurilor; 
d. exista exces de cerere pe piata; 
e. nu se stimuleaza cresterea produc-

tiei pe termen scurt. 
 

11. În conditiile în care productia s-a 
dublat, iar costurile totale au crescut cu 
200%: 

1. costul fix mediu ramâne constant; 
2. costul variabil mediu se reduce; 
3. costul variabil mediu creste; 
4. costul total mediu scade; 
5. costul total mediu creste. 

Variante: 
a. 1,2; 
b. 1,4; 
c. 2,4; 
d. 3,5; 
e. 1,3. 

 
12. Daca se anticipeaza accelerarea infla-

tiei, atunci: 
a. consumatorii amâna cumpararea 

bunurilor; 
b. consumatorii evita sa utilizeze cre-

ditele; 
c. cresc economiile în numerar; 
d. sindicatele renunta la indexarea 

salariilor; 
e. viteza de circulatie a banilor creste. 

 
13. Pretul compact-discurilor creste cu 5%, 

iar cantitatea ceruta se reduce cu 7%. 
Care dintre afirmatiile urmatoare este 
edevarata? 
a. cererea pentru compact-discuri este 

perfect elastica; 
b. cererea pentru compact-discuri este 

inelastica; 
c. elasticitatea cererii pentru compact-

discuri este unitara; 
d. cererea pentru compact-discuri este 

elastica; 
e. cererea pentru compact-discuri este 

perfect inelastica. 
 
14. Care dintre elemnetele urmatoare re-

prezinta instrumente ale politicii mo-
netare? 
1. multiplicatorul banilor de cont; 
2. taxa rescontului; 
3. variatia de ritm al dinamicii masei 

monetare; 
4. rata dobânzii la refinantarea ban-

cara; 
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5. cota obligatorie a rezervelor ban-
cilor comerciale. 

Variante: 
a. 1,4,5; 
b. 2,4,5; 
c. 2,3,4; 
d. 3,4,5; 
e. 1,3,5. 

 
15. Inflatia prin cerere poate avea loc 

atunci când: 
1. cererea agregata creste mai mult 

decât oferta agregata; 
2. creditul de consum se reduce; 
3. cresterea salariilor nu are acoperire 

în bunuri si servicii. 
Variante: 

a. 3; 
b. 1,2; 
c. 1,3; 
d. 2,3; 
e. 1,2,3. 

 
16. Daca cererea si oferta se contracta 

simultan în aceeasi proportie: 
a. pretul creste; 
b. cantitatea tranzactionala creste; 
c. pretul se reduce; 
d. cantitatea tranzactionala se reduce; 
e. modificarea cantitatii tranzactionale 

este nedeterminata. 
 
17. Care dintre masur ile mentionate mai 

jos este necesara în conditii de rece-
siune prelungita? 
a. cresterea cotei obligatorii a rezer-

velor bancii comerciale; 
b. cresterea impozitelor; 
c. scaderea ratei dobânzii; 
d. scaderea cheltuielilor bugetare; 
e. controlul preturilor. 

 
18. În conditiile inflatiei neanticipate: 

a. creditorii pierd, iar debitorii câs-
tiga; 

b. creditorii câstiga, iar debitorii 
pierd; 

c. atât debitorii, cât si creditorii pierd; 

d. atât debitorii, cât si creditorii 
câstiga; 

e. puterea de cumparare a banilor 
creste. 

 
19. Deficitul bugetar poate contribui la 

aparitia sau la accelerarea inflatiei 
daca: 
a. este rezultatul cresterii cheltuielilor 

cu dobânzile la datoria publica 
externa; 

b. mareste datoria publica externa; 
c. este finantat prin emisiune mone-

tara; 
d. este finantat prin emisiune de titluri 

de stat catre populatie; 
e. este finantat prin emisiune de titluri 

de stat catre bancile comerciale. 
 
20. Costul de oportunitate reprezinta: 

a. cheltuieli banesti efective ale pro-
ducatorului; 

b. valoarea celei mai bune alternative 
sacrificate de alocare a resurselor; 

c. costul sup limentar pe care- l suporta 
producatorul atunci când mareste 
productia cu o unitate; 

d. ajustarea preturilor ca urmare a 
modificarii conditiilor cererii si 
ofertei; 

e. cresterea mai mult decât propor-
tionala a costurilor în raport cu 
volumul productiei. 

 
21. Piata primara a capitalului are functia 

de: 
a. transformare a disponibilitatilor ba-

nesti în numerar în depozite ban-
care; 

b. tranzactionare a bunurilor imobile 
(terenuri, cladiri); 

c. schimbarea banilor nationali în 
valuta; 

d. mobilizarea disponibilitatilor ba-
nesti prin emisiunea titlurilor 
financiare pe termen lung; 

e. finantarea activitatilor economice 
din surse proprii. 
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22. În cadrul bursei de valori: 
1. au loc operatiuni de vânzare-cum-

parare de titluri financiare emise 
anterior; 

2. nu se produce redistribuirea porto-
foliului de actiuni; 

3. unele actiuni îsi schimba posesorii; 
4. modificarea preturilor actiunilor ne 

se resimte la nivelul posesorilor 
acestora; 

5. posesorii titlurilor financiare au 
posibilitatea sa le revânda. 

Variante: 
      a.   1,3,5; 

b. 1,2,4; 
c. 2,3,4; 
d. 2,4,5; 
e. 3,4,5. 

 
23. În cazul în care costurile variabile tota-

le scad mai încet decât productia, 
costul total mediu: 
a. creste; 
b. scade; 
c. ramâne constant; 
d. este nul; 
e. este minim. 

 
24. Inflatia prin costuri se manifesta atunci 

când: 
1. cresterea cheltuielilor salariale nu 

este însotita de cresterea produc-
tivitatii muncii; 

2. se reduc preturile materiilor prime, 
materialelor si energiei; 

3. marirea costurilor determina redu-
cerea ofertei; 

4. impozitele indirecte se reduc; 
5. remunerarea factorilor de productie 

creste mai putin decât produc-
tivitatea lor. 

Variante: 
a. 1,2; 
b. 2,3; 
c. 1,3; 
d. 3,4; 
e. 4,5. 
 

25. Stagflatia reprezinta situatia de: 
a. recesiune economica si inflatie 

ridicata; 
b. expansiune economica si inflatie 

ridicata; 
c. recesiune economica si inflatie 

redusa; 
d. expansiune economica si inflatie 

ridicata; 
e. recesiune economica si stabilitate a 

preturilor. 
 
26. Productivitatea medie a 6 muncitori 

este 15 unitati. Daca productivitatea 
marginala corespunzatoare celui de-al 
7-lea muncitor este 18 unitati, se poate 
trage concluzia ca: 
a. productivitatea marginala creste; 
b. productivitatea marginala se redu-

ce; 
c. productivitatea medie creste; 
d. productivitatea medie se reduce; 
e. productivitatea marginala este ma-

xima. 
 
27. Externalitatile se concretizeaza în: 

1. bunastare sociala maxima; 
2. alocare eficienta a resurselor; 
3. costuri private mai mici decât 

costurile sociale; 
4. echilibrul pietei concurentiale; 
5. beneficii private mai mici decât 

beneficiile sociale. 
Variante: 

a. 1,2; 
b. 3,4; 
c. 3,5; 
d. 4,5; 
e. 2,3. 

 
28. Internalizarea externalitatilor negative 

are loc prin: 
a. reducerea costului marginal privat; 
b. reducerea pretului platit de consu-

matori; 
c. includerea costurilor externe în 

costul privat; 
d. cresterea productiei si a vânzarilor; 



Revista Informatica Economica, nr. 10/1999 86

e. restrângerea drepturilor de proprie-
tate privata. 

 
29. Investitiile scad atunci când: 

a. se reduce rata dobânzii; 
b. se reduc impozitele; 
c. se accelereaza amortizarea capita-

lului tehnic fix; 
d. se anticipeaza reducerea profitu-

rilor viitoare; 
e. creste cererea de consum. 

 
30. Cresterea productivitatii marginale de-

termina: 
a. cresterea costului marginal; 
b. cresterea costului variabil mediu; 
c. cresterea costului mediu total; 
d. cresterea costului mediu fix; 
e. scaderea costului marginal. 

 
31. Într-un sistem bancar în care cota obli-

gatorie a rezervelor bancilor comer-
ciale este 100%, multiplicatorul banilor 
de cont este: 
a. 0; 
b. 0,01; 
c. 1; 
d. 10; 
e. 100. 

 
32. Rata marginala de substitutie a facto-

rului de productie munca prin factorul 
de productie capital se exprima prin: 
a. sporul de capital necesar pentru 

obtinerea unei unitati suplimentare 
de productie; 

b. raportul dintre productivitatea mar-
ginala a muncii si productivitatea 
marginala a capitalului; 

c. sporul de productie obtinut cu o 
unitate suplimentara de munca; 

d. încasarile suplimentare obtinute de 
producator; 

e. nici una dintre variantele (a,b,c) de 
mai sus. 

 
33. Functiile cererii si ofertei bunului A 

sunt: 

CA = 480 – 8 ⋅ pA 
OA = 200 + 6 ⋅ pA 

unde CA este cantitatea ceruta, OA este 
cantitatea oferita, pA este pretul bunului. În 
acest caz, pretul si cantitatea de echilibru 
sunt: 

a. 20; 320; 
b. 40; 180; 
c. 80; 160; 
d. 140; 160; 
e. 20; 160. 

 
34. Volumul optim de productie: 

a. presupune ca productia sa fie cât 
mai mare; 

b. asigura o diferenta maxima între 
încasarile totale si costurile totale 
de productie; 

c. corespunde situatiei în care costul 
marginal este mai mare decât 
încasarea marginala; 

d. determina cresterea preturilor fac-
torilor de productie; 

e. presupune un randament economic 
constant; 

 
35. Bancile comerciale contribuie la exa-

minarea monetara: 
a. tiparind bani; 
b. acordând credite; 
c. utilizându-si rezervele de numerar 

pentru a satisface cererile de 
retrageri; 

d. cumparând titluri de stat; 
e. atragând depozite. 

 
36. O obligatiune aduce posesorului ei un 

venit annual de 4800 lei în care rata 
dobânzii este 20%. La ce pret ar putea 
sa fie vânduta obligatiunea în cazul în 
care rata dobânzii este 30%? 
a. 14400 lei; 
b. 16000 lei; 
c. 19000 lei; 
d. 24000 lei; 
e. 18000 lei. 
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37. Populatia apta de munca aflata în 
somaj este de 1,2 milioane de persoane, 
reprezentând 8% din totalul populatiei 
apte de munca. Populatia apta de mun-
ca, dar care nu doreste angajare sala-
riala este 600 000 de persoane. În acest 
caz, gradul de ocupare a populatiei apte 
de munca este: 
a. 88%; 
b. 60%; 
c. 84%; 
d. 80%; 
e. 92%. 

 
38. Gradul de îndatorare a tarii este 50%. 

Daca datoria externa creste cu 10%, iar 
produsul intern brut scade cu 5%, 
atunci gradul de îndatorare externa: 
a. scade la 43%; 
b. scade la 47,7%; 
c. ramâne constant; 
d. creste la 52,4%; 
e. creste la 57,9%. 

 
39. Se cunosc urmatoarele date: 
 

 În t0 În t1 

Masa monetara (unitati 
monetare) 

250 300 

Volumul bunurilor si 
serviciilor (unitati de 
cantitate) 

100 120 

Nivelul general al 
preturilor 

10 ? 

 
Daca viteza de circulatie a banilor este 
constanta, atunci nivelul general al pretu-
rilor în t1 este: 

a. 7,5; 
b. 8; 
c. 10; 
d. 12; 
e. 12,5 

 
40. Impozitele indirecte: 

1. sunt însusite de catre producatori; 
2. contin elemente de inechitate soci-

ala; 

3. reduc puterea de cumparare a con-
sumatorilor; 

4. nu sunt suportate de catre con-
sumatori; 

5. contribuie la formarea veniturilor 
bugetare ale statului. 

Variante: 
a. 1,2,3; 
b. 2,3,4; 
c. 3,4,5; 
d. 2,3,5; 
e. 1,4,5. 

 
41. Linia bugetului unui consumator se 

poate deplasa ca urmare a modificarii: 
1. preferintelor de consum; 
2. venitului disponibil al consuma-

torului; 
3. anotimpul favorabil consumului; 
4. pretului unuia dintre bunurile con-

sumate. 
Variante: 

a. 1,2; 
b. 1,3; 
c. 1,4; 
d. 2,3; 
e. 2,4. 

 
42. Încasarile totale zilnice ale unui produ-

cator dintr-o piata de concurenta per-
fecta sunt 5 milioane lei. Costul total 
mediu este 8000 lei, costul marginal 
este 10000 lei, iar costul variabil mediu 
este 5000 lei. Productia zilnica este: 
a. 200 unitati; 
b. 500 unitati; 
c. 625 unitati; 
d. 1000 unitati; 
e. 1500 unitati. 

 
43. Daca rata inflatiei este 25%, atunci 

puterea de cumparare a unui leu: 
a. creste cu 25%; 
b. scade cu 25%; 
c. ramâne constanta; 
d. creste cu 20%; 
e. scade cu 20%. 
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44. Sa se calculeze coeficientul de elasti-
citate a ofertei în raport cu pretul stiind 
ca pretul bunului a crescut de la 5000 
lei în t0 la 10000 lei în t1, iar cantitatea 
oferita reprezinta 300% în t1 fata de t0, 
când era de 4000 bucati. 
a. 0,5; 
b. 2; 
c. 4; 
d. 1,5; 
e. 3. 

45. Pe piata de monopol: 
1. deciziile producatorului nu tin sea-

ma de cerere; 
2. pretul nu mai constituie un factor 

exogen pentru producator; 
3. producatorul dispune de puterea de 

a influenta  nivelul pretului si canti-
tatea oferita; 

4. rolul costurilor în evolutia pretului 
se mentine pe termen lung; 

5. monopolul nu exercita control 
asupra formarii pretului. 

Variante: 
a. 1,2,5; 
b. 2,3,4; 
c. 1,3,4; 
d. 2,4,5; 

      e.   3,4,5. 


