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1. Costul de oportunitate reprezinta: 
a. cheltuielile banesti efective ale produca-
torului; b. valoarea celei mai bune alter-native 
sacrificate de alocare a resurselor; c. costul 
suplimentar pe care-l suporta produ-catorul 
atunci când mareste productia cu o unitate; d. 
ajustarea preturilor ca urmare a modificarii 
conditiilor cererii si ofertei; e. cresterea mai 
mult decât proportionala a costurilor în raport 
cu volumul productiei. 
2. Productivitatea medie a 6 muncitori este 15 
unitati.  Daca productivitatea marginala 
corespunzatoare celui de-al 7-lea muncitor 
este 14 unitati, se poate trage concluzia ca: 
a. productivitatea marginala creste; b. pro-
ductivitatea marginala se reduce; c. pro-
ductivitatea medie creste; d. producti-vitatea 
medie se reduce; e. productivitatea marginala 
este maxima. 
3. Daca productivitatea medie a muncii este 
maxima, atunci: 
a. Productivitatea marginala a muncii este 
crescatoare; b. Productivitatea marginala a 
muncii este descrescatoare; c. Productivi-
tatea marginala a muncii este mai mare decât 
productivitatea medie; d. Producti-vitatea 
marginala a muncii este mai mica decât 
productivitatea medie; e. Productivi-tatea 
marginala a muncii este maxima. 
4. Daca un producator trebuie sa utilizeze 
cantitati de 3 ori mai mari din toti factorii de 
productie pentru a mari productia de 2 ori, 
atunci functia de productie are: 
a. randamente descrescatoare de scara; b. 
randamente crescatoare de scara; c. randa-

mente constante de scara; d. proportii fixe ale 
factorilor de productie; e. izocuante liniare. 
5. Costul total CT al unui producator este dat 
de relatia CT a b Q= + ⋅ , unde Q este 
productia, iar a si b sunt constante pozitive.  
Care dintre afirmatiile urmatoare este ade-
varata? 
a. costul marginal este crescator; b. costul 
marginal este descrescator; c. costul mar-ginal 
este egal cu costul total mediu; d. costul 
marginal este mai mare decât costul total 
mediu; e. costul marginal este mai mic decât 
costul total mediu. 
6. În cazul în care costurile variabile totale 
scad mai încet decât productia, costul total 
mediu: 
a. creste; b. scade; c. ramâne constant; d. 
este nul; e. este minim. 
7. Un producator utilizeaza doi factori de 
productie ale caror preturi sunt egale. În 
scopul minimizarii costului total, produca-torul 
trebuie sa utilizeze în productie: 
a. cantitati egale din cei doi factori de 
productie; b. cantitatile factorilor de pro-
ductie ce corespund maximului fiecarei 
productivitati marginale; c. cantitatile fac-
torilor de productie ce corespund maxi-mului 
fiecarei productivitati medii; d. cantitatile ce 
corespund egalitatii dintre cele doua 
productivitati marginale; e. doar unul dintre cei 
doi factori de productie. 
8. Dependenta dintre încasarile totale si mâna 
de lucru angajata de un producator dintr-o 
piata de concurenta perfecta este: 
 
Mâna de lucru 1 2 3 4 
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(unitati) 
Încasarile totale 
(milioane lei) 

24 44 5
6 

6
0 

 
Singurul factor variabil de productie este mâna 
de lucru. Producatorul îsi maximi-zeaza 
profitul daca angajeaza 4 unitati de mâna de 
lucru.  În aceste conditii, salariul este: 
a. 20 milioane lei; b. 12 milioane lei; c. 6 
milioane lei; d. 4 milioane lei; e. 2 mili-oane 
lei. 
9. Pragul de rentabilitate reflecta situatia în 
care: 
a. costurile de productie nu sunt acoperite 
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; e. pretul este mai mic 
decât minimul costului variabil mediu. 
10. Se cunosc urmatoarele date privind ac-
tivitatea unui producator: 
• încasari:  20 milioane lei; 
• costuri explicite:  12 milioane lei; 
• costuri implicite:  4 milioane lei. 
În aceste conditii: 
a. costurile variabile sunt 8 milioane lei; b. 
costurile contabile sunt 16 milioane lei; c. 
profitul economic al producatorului este 4 
milioane lei; d. profitul producatorului este nul; 
e. profitul normal este 8 milioane lei. 
11. Încasarile totale zilnice ale unui produ-
cator dintr-o piata de concurenta perfecta 
sunt 5 milioane lei.  Costul total mediu este 
8000 lei, costul marginal este 10000 lei, iar 
costul variabil mediu este 5000 lei.  Pro-
ductia zilnica este: 
a. 200 unitati; b. 500 unitati; c. 625 unitati; d. 
1000 unitati; e. 1500 unitati. 
12. Conditia de echilibru pentru un produ-
cator monopolist care urmareste maximi-zarea 
profitului este: 
a. costul marginal egal cu pretul; b. înca-sarea 
marginala egala cu pretul; c. costul marginal 
egal cu încasarea marginala; d. costurile fixe 

egale cu încasarile totale; e. încasarile totale 
superioare costurilor va-riabile. 
13. Cererea cu care se confrunta un produ-
cator individual dintr-o piata de concurenta 
imperfecta este QP −= 100 , unde P este 
pretul pietei, iar Q cantitatea ceruta.  Daca 
productia este 20 unitati, atunci încasarea 
marginala a producatorului este: 
a. 81; b. 80; c. 62; d. 60; e. 58. 
14. Functiile cererii si ofertei bunului A sunt:
 AA pC ⋅−= 8480  

AA pO ⋅+= 6200  
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. 
15. Daca pretul benzinei este 10 mii lei/litru, 
atunci cantitatea oferita este mai mare decât 
cantitatea ceruta.  Daca pretul benzinei este 5 
mii lei/litru, atunci canti-tatea ceruta este mai 
mare decât cantitatea oferita.  În aceste 
conditii, pretul de echili-bru al benzinei este: 
a. 5 mii lei/litru; b. 10 mii lei/litru; c. mai mic 
decât 5 mii lei/litru; d. între 5 si 10 mii lei/litru; 
e. mai mare decât 10 mii lei/litru. 
16. Care dintre afirmatiile urmatoare este 
adevarata la un pret mai mare decât nivelul de 
echilibru? 
a. vânzatorii pot vinde cât doresc, dar cum-
paratorii nu pot cumpara cât doresc; b. 
vânzatorii nu pot vinde cât doresc, dar 
cumparatorii pot cumpara cât doresc; c. 
vânzatorii pot vinde cât doresc si cumpa-
ratorii pot cumpara cât doresc; d. vân-zatorii 
nu pot vinde cât doresc si nici cumparatorii nu 
pot cumpara cât doresc; e. nici una dintre cele 
de mai sus. 
17. Care dintre afirmatiile urmatoare este 
adevarata în ceea ce priveste relatia dintre 
pretul de piata si costul productiei unui bun? 
a. daca pretul este mai mic decât costul 
productiei, atunci cantitatea ceruta din bu-nul 
respectiv se modifica; b. costul pro-ductiei 
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influenteaza cantitatea oferita la orice nivel 
posibil al pretului; c. pretul nu poate fi mai mic 
decât costul productiei; d. pretul nu poate fi 
mai mare decât costul productiei; e. nu exista 
nici o relatie între pretul de piata si costul 
productiei. 
18. Curba ofertei nu este afectata în mod 
direct de: 
a. tehnologia de productie; b. preturile 
factorilor de productie; c. veniturile consu-
matorilor; d. impozitarea vânzarilor; e. 
numarul producatorilor. 
19. 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 a pretului; e. nici o 
modificare a cererii si a pretului. 
20. Efectul cresterii salariilor cizmarilor asupra 
pietei pantofilor de lux este: 
a. cresterea pretului si a cantitatii de echilibru; 
b. cresterea pretului si reducerea cantitatii de 
echilibru; c. reducerea pretului si cresterea 
cantitatii de echilibru; d. redu-cerea pretului si 
a cantitatii de echi-libru; e. nici o modificare a 
pretului si a cantitatii de echilibru. 
21. Într-o piata concurentiala, cererea si 
oferta se contracta simultan în aceeasi pro-
portie.  În aceste conditii: 
a. pretul creste; b. cantitatea tranzactionata 
creste; c. pretul se reduce; d. cantitatea 
tranzactionata se reduce; e. modificarea 
cantitatii tranzactionate este nedeterminata. 
22. Pretul calculatoarelor scade cu 5%, iar 
cantitatea ceruta creste cu 7%.  Care dintre 
afirmatiile urmatoare este adevarata? 
a. cererea pentru calculatoare este perfect 
elastica; b. cererea pentru calculatoare este 
inelastica; c. elasticitatea cererii pentru cal-
culatoare este unitara; d. cererea pentru 
calculatoare este elastica; e. cererea pentru 
calculatoare este perfect inelastica. 

23. Coeficientul de elasticitate încrucisata a 
cererii pentru bunul Y în raport cu pretul 
bunului X este pozitiv. Rezulta ca: 
a. bunurile X si Y sunt substituibile; b. bunurile 
X si Y sunt complementare; c. bunurile X si Y 
sunt normale; d. bunurile X si Y sunt 
inferioare; e. bunurile X si Y sunt impozitate. 
24. Se contracteaza vânzarea a 1500 actiuni 
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 mili-oane 
lei pentru vânzator; d. un câstig de 6 milioane 
lei pentru vânzator; e. o pierdere de 12 
milioane lei pentru vânzator. 
25. O obligatiune aduce posesorului ei un 
venit anual de 4800 lei în conditiile 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. 
26. Internalizarea externalitatilor negative are 
loc prin: 
a. reducerea costului marginal privat; b. 
reducerea pretului platit de consumatori; c. 
includerea costurilor externe în costul privat; 
d. cresterea productiei si a vânza-rilor; e. 
restrângerea drepturilor de pro-prietate 
privata. 
27. Bancile comerciale contribuie la expan-
siunea monetara: 
a. tiparind bani; 
b. acordând credite; c. utilizându-si rezerva de 
lichiditati pentru a satisface cererile de 
retrageri; d. vânzând titluri de valoare din 
portofoliul de active; e. atragând depozite. 
28. Într-un sistem bancar în care cota obli-
gatorie a rezervelor bancilor comerciale este 
100%, multiplicatorul banilor de cont este: 
a. 0; b. 0,01; c. 1; d. 10; e. 100. 
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29. Cererea de bani pentru motivul tran-
zactional depinde de: 
a. productia de bunuri si servicii; b. expan-
siunea depozitelor bancare; c. rata dobân-zii; 
d. cursul de schimb; e. salariile no-minale. 
30. Viteza de circulatie a banilor este 
constanta, masa monetara creste cu 23,5%, 
iar productia de bunuri si servicii se reduce cu 
5%.  Atunci rata inflatiei este: 
a. 17,5%; b. 28,5%; c. 30%; d. 128,5%; e. 
130%. 
31. Daca masa monetara creste cu 50%, iar 
cererea de moneda în termeni reali creste cu 
20%, atunci rata inflatiei este: 
a. 150%; b. 50%; c. 125%; d. 25%; e. 20%. 
32. Daca rata inflatiei este 25%, atunci pu-
terea de cumparare a unui leu: 
a. creste cu 25%; b. scade cu 25%; c. 
ramâne constanta; d. creste cu 20%; e. scade 
cu 20%. 
33. Daca se anticipeaza accelerarea infla-tiei, 
atunci: 
a. consumatorii amâna cumpararea bunuri-lor; 
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. 
34. În conditiile inflatiei neanticipate: 
a. creditorii pierd, iar debitorii câstiga; 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. 
35. Deficitul bugetar poate contribui la ac-
celerarea inflatiei daca: 
a. este rezultatul cresterii cheltuielilor cu 
dobânzile la datoria publica externa; b. 
mareste datoria publica externa; c. este 
finantat prin emisiune monetara; d. este 
finantat prin emisiune de titluri de stat catre 
populatie; e. este finantat prin emisiune de 
titluri de stat catre bancile comerciale. 

36. Care dintre factorii urmatori NU gene-
reaza inflatie într-o economie aflata la 
echilibru? 
a. cresterea ofertei de moneda; b. cresterea 
productivitatii mâinii de lucru; c. cresterea mai 
rapida a salariilor decât a produc-tivitatii 
mâinii de lucru; d. cresterea defi-citului 
bugetar finantat de catre banca centrala; e. 
inundatii, secete sau alte calamitati naturale. 
37. Deficitul bugetar este 15 trilioane lei.  În 
conditiile în care deficitul bugetar se finanteaza 
integral prin emisiune monetara, iar 
multiplicatorul banilor este 4, masa monetara: 
a. creste cu 3,75 trilioane lei; b. se reduce cu 
3,75 trilioane lei; c. creste cu 60 trili-oane lei; 
d. se reduce cu 60 trilioane lei; e. nu se 
modifica. 
38. Într-o perioada de deflatie (de reducere a 
nivelului general al preturilor), rata reala a 
dobânzii este: 
a. mai mare decât rata nominala a do-bânzii; 
b. negativa; c. mai mica decât rata nominala a 
dobânzii; d. egala cu rata nomi-nala a 
dobânzii; e. un indicator imposibil de calculat. 
39. Investitiile scad atunci când: 
a. se reduce rata dobânzii; b. se reduc 
impozitele; c. se accelereaza amortizarea 
capitalului tehnic fix; d. se anticipeaza 
reducerea profiturilor viitoare; e. creste 
cererea de consum. 
40. Stagflatia reprezinta situatia de: 
a. recesiune economica si inflatie ridicata; b. 
expansiune economica si inflatie ridi-cata; c. 
recesiune economica si inflatie redusa; d. 
expansiune economica si inflatie redusa; e. 
recesiune economica si stabi-litate a preturilor. 
41. Un absolvent al unui institut de înva-
tamânt superior îsi gaseste un loc de munca 
dupa 5 luni. Aceasta situatie corespunde:  
a. somajului ciclic; b. somajului sezonier; c. 
somajului structural; d. somajului fricti-onal; e. 
somajului tehnologic. 
42. Una dintre caile de reducere a ratei 
naturale a somajului este: 
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a. cresterea salariului minim pe economie; b. 
promovarea unei politici fiscale expan-
sioniste; c. promovarea unei politici mone-tare 
expansioniste; d. perfectionarea siste-mului 
informational privind locurile va-cante de 
munca; e. cresterea îndemnizatiei de somaj. 
43. Care dintre masurile mentionate mai jos 
este necesara în conditii de recesiune 
prelungita? 
a. cresterea cotei obligatorii a rezervelor 
bancilor comerciale; b. cresterea impo-zitelor; 
c. scaderea ratei dobânzii; d. sca-derea 
cheltuielilor bugetare; e. controlul preturilor. 
44. NU este instrument al politicii mo-netare: 
a. cota rezervelor obligatorii ale bancilor 
comerciale; b. cumpararile de titluri guver-
namentale de catre banca centrala; c. vân-
zarile de titluri guvernamentale de catre banca 
centrala; d. consumul guvernamental de bunuri 

si servicii; e. rata dobânzii la refinantarea 
bancilor comerciale de catre banca centrala. 
45. În care dintre urmatoarele combinatii atât 
politica fiscala, cât si politica monetara sunt 
expansioniste? 
a. reducerea impozitarii veniturilor si cresterea 
ratei dobânzii la refinantarea bancilor 
comerciale de catre banca cen-trala; b. 
reducerea impozitarii veniturilor si vânzarea de 
titluri guvernamentale de catre banca centrala; 
c. reducerea cheltuielilor guvernamentale si 
reducerea cotei rezerve-lor obligatorii ale 
bancilor comerciale; d. cresterea cheltuielilor 
guvernamentale si cresterea cotei rezervelor 
obligatorii ale bancilor comerciale; e. 
cresterea cheltu-ielilor guvernamentale si 
cumpararea de titluri guvernamentale de catre 
banca centrala. 

 


