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1.

Bunurile sau utilităţile reprezintă:
a) Rezultatele oricărei activităţi economice;
b) Elementele sau mijloacele folosite în vederea satisfacerii nevoilor vieţii şi
activităţii oamenilor;
c) Produsele destinate în mod direct producerii altor bunuri şi servicii.

2.

Bunurile economice au drept caracteristică fundamentală raritatea, deoarece:
a) Se găsesc în cantităţi insuficiente în raport cu nevoile în continuă creştere şi
diversificare;
b) Sunt produse numai de firmele care obţin profit;
c) Sunt obţinute de firme cu costuri reduse.

3.

Gospodărirea, ca act economic, reprezintă procesul de:
a) Satisfacere a trebuinţelor din producţia proprie;
b) Acoperire a trebuinţelor din bunurile produse de alţi producători;
c) Folosire raţionala a resurselor limitate în vederea diminuării tensiunii dintre
nevoile generale nelimitate şi mijloacele limitate de acoperire ale acestora.

4.

Costul de oportunitate sau costul real al alegerii, reprezintă:
a) Ansamblul cheltuielilor cu materii prime şi energie necesare obţinerii unui
produs;
b) Expresia (valorică) bănească a consumului de factori materiali de producţie;
c) Cea mai bună alternativă la care se renunţă (sau preţuirea acordată acesteia)
atunci când se alege din mai multe variante producerea sau procurarea unui
anumit bun.

5.

Care este afirmaţia corectă cu privire la relaţia dintre resurse şi factori de producţie:
a) Raport de la întreg la parte;
b) Raport de la parte la întreg;
c) Raport unitar.

6.

Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la nevoile economice nu este
adevărată?
a) Reprezintă cerinţe ale existenţei oamenilor ca indivizi şi membri ai
societăţii;
b) Au atât o determinare obiectivă, cât şi o determinare subiectivă;
c) Sunt limitate şi dinamice.

7.

Nevoile umane reprezintă:
a) Condiţiile necesare oamenilor pentru a se manifesta ca fiinţe şi membri ai
societăţii;
b) Ceea ce oamenii resimt direct sau indirect ca fiindu-le necesar pentru a trăi
şi a-şi manifesta personalitatea;
c) a+b.
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8.

Nevoile sunt dictate de (sau decurg din):
a) Mediul natural şi social în care omul trăieşte;
b) Mecanismele psihofiziologice ale vieţii omului;
c) a+b.

9.

Nevoile au drept caracteristici esenţiale faptul că sunt nelimitate, dinamice şi în
continuă diversificare, deoarece:
a) În momentul satisfacerii lor, nevoile se diminuează şi dispar definitiv;
b) Apar noi nevoi, de aceea cunosc o succesiune continuă;
c) Volumul total al acestora se diminuează treptat.

10. Care din factorii enunţaţi în continuare condiţionează creşterea şi diversificarea
nevoilor:
a) Nivelul de dezvoltare a individului;
b) Nivelul de dezvoltare a societăţii.
c) a+b.
11. Bunurile libere, ca parte a mijloacelor care servesc satisfacerii nevoilor,
caracterizează prin aceea că:
a) Nu pot fi cu uşurinţă procurate;
b) Nu presupun nici o transformare în decursul timpului;
c) Oricine are acces liber la ele.

se

12. Resursele umane şi materiale sunt limitate, deoarece:
a) Sunt epuizabile;
b) Sunt insuficiente în raport cu nevoile în continuă creştere;
c) Nu sunt recuperabile.
13. Marcaţi factorii esenţiali care conduc la diminuarea tensiunii dintre nevoile
concrete, nelimitate şi resursele limitate:
a) Gospodărirea raţională a tuturor resurselor;
b) Regenerarea unor resurse;
c) a+b.
14. Multiplicarea şi diversificarea nevoilor au la bază:
a) Nivelul de cultură şi instruire a indivizilor;
b) Apariţia unor mijloace mai eficiente de satisfacere a nevoilor;
c) a+b.
15. Nevoile umane sunt atât: 1 – subiective, cât şi 2 – obiective. Care din formulările
de mai jos, stau la baza caracteristicilor arătate:
a) Diferă în funcţie de purtătorii lor;
b) Sunt generate de condiţiile de viaţă şi de muncă;
c) 1 = a; 2 = b.

4

16. Obiectul ştiinţei economice îl constituie studierea, analizarea şi explicarea unor
aspecte, cum ar fi:
a) Modul tehnic în care omul îşi desfăşoară activitatea;
b) Comportamentul uman în legătură cu alocarea şi utilizarea resurselor
limitate, pentru atingerea unor obiective concurente;
c) Comportamentul uman ca o relaţie de familie şi bună convieţuire în
colectivitate.
17. Studiul economiei presupune atingerea unor obiective de bază, printre care:
a) Raţionalizarea acţiunii economice pentru a putea explica cu ce mijloace se
ating anumite obiective, în cât timp şi cu ce eficienţă;
b) Descrierea unor fapte si evoluţii economice pentru a înţelege cum trebuie să
fie activitatea economică;
c) a+b.
18. Care dintre enunţurile de mai jos defineşte utilitatea marginală?
a) Sporul de producţie obţinut prin creşterea cu o unitate a volumului unui
factor, în condiţiile în care ceilalţi factori rămân constanţi;
b) Sporul de utilitate obţinut prin reducerea preţurilor bunurilor;
c) Sporul de utilitate ce se obţine prin consumarea unei unităţi suplimentare
dintr-un bun sau serviciu.
19. Una din afirmaţiile de mai jos este falsă:
a) Baza utilităţii o reprezintă proprietăţile, caracteristicile pe care le posedă
fiecare bun sau categorie de bunuri;
b) Capacitatea unui bun de a satisface o nevoie reprezintă utilitatea în sens
general, în timp ce utilitatea economică exprimă satisfacţia obţinută de
producător prin folosirea unei cantităţi determinate dintr-un bun de
producţie;
c) Utilitatea marginală exprimă sporul de utilitate totală obţinut prin
consumarea fiecărei unităţi suplimentare dintr-un bun (ce aparţine unei clase
omogene de bunuri).
20. Utilitatea marginală este normal descrescătoare deoarece:
a) Utilitatea totală se măreşte;
b) Intensitatea nevoii descreşte odată cu creşterea cantităţii consumate dintr-un
bun economic;
c) Intensitatea nevoii consumatorului creşte cu fiecare unitate consumată.
21. Utilitatea economică a unui bun:
a) Are aceeaşi mărime pentru oricine consumă bunul respectiv;
b) Depinde de relaţia pe care fiecare consumator o face între caracteristicile
acelui bun economic şi trebuinţele sale;
c) Este negativă atunci când utilitatea sa marginală descreşte.
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22. Ce utilitate poate avea un bun economic care nu mai este cerut de consumatori ?
a) Zero;
b) Negativă;
c) Pozitivă.
23. Aprecierea utilităţii economice a unui bun are:
a) Un caracter obiectiv;
b) Un caracter subiectiv;
c) Atât un caracter obiectiv cât şi unul subiectiv.
24. Aprecierea utilităţii unui bun economic depinde de:
a) Munca înmagazinată în bunul respectiv;
b) Raportul pe care individul îl stabileşte între bun şi nevoile sale;
c) Cantitatea bunului respectiv.
25. Când utilitatea marginală a unui bun este pozitivă dar descrescătoare, utilitatea
totală resimţită de către consumator prin sporirea cantităţii consumate din bunul
respectiv:
a) Creşte;
b) Scade;
c) Rămâne neschimbată.
26. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate ?
a) Aprecierea utilităţii economice are un caracter eminamente subiectiv;
b) Utilitatea marginală exprimă sporul de producţie obţinut prin creşterea cu o
unitate a volumului capitalului;
c) In condiţiile excesului de ofertă preţul pieţei este inferior preţului de
echilibru, iar în situaţiile excesului de cerere, raportul dintre preţurile
menţionate se inversează.
27. Utilitatea unui bun dobândeşte sens economic:
a) Prin faptul că bunul respectiv a fost produs;
b) Prin păstrarea bunului respectiv un timp cât mai îndelungat;
c) Prin raportarea la nevoia socială pe care o satisface.
28. Fiecare unitate care se consumă succesiv dintr-un bun economic are ca rezultat:
a) Creşterea utilităţii marginale;
b) Diminuarea utilităţii marginale;
c) Scăderea utilităţii totale.
29. Utilitatea economică se realizează dacă:
a) Un bun este produs într-o ţară cu economie de piaţă şi i se face o reclamă
onestă;
b) Un bun are capacitatea de a satisface o trebuinţă şi este oferit la un preţ
redus;
c) Cumpărătorul este convins că un bun îi satisface o nevoie, chiar bizară şi îl
cumpără.
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30. O persoană a consumat 6 unităţi din bunul X, având utilităţi individuale de 10; 8; 7;
5; 3; 0. Două unităţi suplimentare consumate din acest bun generează utilităţi
marginale de -1 şi -3. În aceste condiţii:
a) Utilitatea totală descreşte prin consumul ultimelor două unităţi;
b) Utilitatea totală este negativă;
c) Utilitatea marginală este descrescătoare doar pentru ultimele două unităţi.
31. Faptul că intensitatea nevoii descreşte odată cu creşterea cantităţii consumate dintrun bun înseamnă că:
a) Utilitatea marginală se diminuează;
b) Utilitatea totală se măreşte cu un spor descrescător;
c) a+b.
32. Consumatorul ce achiziţionează bunurile A şi B obţine o utilitate agregată maximă
în condiţiile unui venit disponibil dat, atunci când:
a) Rata creşterii utilităţii marginale a consumului unei doze din bunul A este
superioară sporului absolut al utilităţii totale;
U mg A
p
 A ;
b)
U mg B
pB
c) Raportul dintre productivităţile marginale ale factorilor şi utilităţile lor
marginale este constant.
33. Cunoscând cantitatea din bunul X şi utilitatea totală exprimată în unităţi
convenţionale.
Bunul X (unităţi Q)
1
2
3
4
5
Utilitatea totală (UT)
30
50
60
60
50
Să se arate care va fi cantitatea consumată din bunul X atunci când utilitatea totală
este maximă:
a) 3;
b) 4;
c) 2.
34. Cunoscând cantitatea consumată din bunul A şi utilitatea totală asociată
consumului fiecărei doze conform tabelului:
Bunul A
1
2
3
4
5
6
7
UT
90
170
190
200
208
208
190
Să se determine cantitatea consumată ce maximizează satisfacţia totală a
consumatorului.
a) 4;
b) 5;
c) 6.
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35. Resursele economice se manifestă în calitate de factori de producţie atunci când:
a) Sunt limitate şi au întrebuinţări alternative;
b) Participă la procesul de producţie;
c) Formează obiectul vânzării – cumpărării.
36. Legătura dintre factorii de producţie şi resurse constă în aceea că:
a) Factorii de producţie participă la producerea resurselor;
b) Factorii de producţie reprezinta resurse atrase şi utilizate pentru a produce
bunuri economice;
c) Resursele sunt din abundenţă şi factorii de producţie sunt limitaţi.
37. După conţinutul şi natura acţiunii lor, factorii de producţie se clasifică în:
a) Munca, profitul şi capitalul;
b) Munca, natura şi capitalul;
c) Munca, natura, capitalul şi rezervele valutare.
38. Caracterul restrictiv al pământului pentru activitatea economică poate fi compensat
prin:
a) Extinderea suprafeţelor cultivate;
b) Utilizarea lui cât mai raţională în combinaţie cu alţi factori de producţie
c) Sporirea preţului pământului.
39. Capitalul ca factor de producţie reprezintă:
a) Bunurile produse prin muncă şi utilizate pentru obţinerea altor bunuri şi/sau
servicii destinate vânzării;
b) Mijloacele de producţie şi bunurile de consum;
c) Bunurile create în anii precedenţi şi destinate vânzării.
40. Uzura fizică a capitalului fix se produce datorită:
a) Progresului tehnic;
b) Folosirii necorespunzătoare;
c) Deprecierii treptate a caracteristicilor funcţionale, ca urmare a folosirii şi/sau
a acţiunii agenţilor naturali.
41. Din capitalul circulant fac parte:
a) Clădirile pentru producţie;
b) Materiile prime;
c) Amortizarea.
42. Capitalul circulant :
a) Participă la un singur ciclu de producţie;
b) Se uzează în mod treptat;
c) Pe termen scurt rămâne neschimbat.
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43. Uzura morală se datorează:
a) Acţiunii agenţilor naturali asupra capitalului fix;
b) Apariţiei şi manifestării pe piaţă a unor agenţi economici concurenţi care
utilizează acelaşi capital fix, dar cu o eficienţă mai ridicată;
c) Progresului tehnic şi a condiţiilor pieţei, care asigură maşini, utilaje etc., noi,
mai ieftine decât cele în funcţiune şi/sau cu performanţe tehnico-economice
superioare.
44. Factorii de producţie se referă la:
a) Volumul de bunuri realizat într-un an;
b) Partea resurselor atrase şi consumate în crearea bunurilor libere;
c) Partea resurselor atrase şi consumate pentru producerea bunurilor
economice.
45. Munca reprezintă:
a) activitate fără finalitate;
b) Factorul activ și determinant al producţiei;
c) Un factor de producţie derivat.
46. Natura ca factor de producţie include:
a) Pământul și apa;
b) Pământul, apa și resursele minerale;
c) Pământul, apa și resursele minerale și cosmice.
47. După modul în care participă la activitatea economică, cum se consumă și se
înlocuieşte, capitalul se împarte în:
a) Capital tehnic și capital circulant;
b) Capital fix și capital circulant;
c) Capital tehnic și capital fix.
48. Care din afirmaţiile de mai jos ar defini cel mai bine conţinutul factorilor de
producţie?
a) Totalitatea resurselor regenerabile şi neregenerabile;
b) Munca, instrumentele de producţie, energia, informaţia ş.a. în măsura în care
asigură ridicarea performanţelor bunurilor create şi creşterea eficienţei
economice;
c) Totalitatea elementelor de care firmele au nevoie pentru a produce bunuri
economice.
49. Legătura organică dintre factorii de producţie şi resurse constă în aceea că:
a) Factorii de producţie participă la producerea resurselor;
b) Factorii de producţie constituie o parte a resurselor potenţiale;
c) Factorii de producţie reprezintă resurse atrase şi utilizate pentru a produce
bunuri economice.
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50. Ce este firma?
a) unitate economică cu un anumit specific în activitatea de creaţie;
b) unitate economică cu un anumit specific în activitate, un mod propriu de
organizare şi funcţionare a capacităţii de a produce bunuri economice
necesare societăţii;
c) O unitate economică ce se ocupă numai cu vânzarea bunurilor produse de
alţi agenţi economici.
51. În economia de piaţă, economisirea şi îmbunătăţirea factorilor de producţie este
rezultatul:
a) Numai al diversificării şi a sporirii exigenţelor pentru calitatea bunurilor
economice;
b) Tendinţei de ieftinire a unor factori de producţie;
c) Unor situaţii reale care au în vedere creşterea continuă a nevoii de bunuri şi
servicii; diversificarea accelerată a bunurilor economice; tendinţa de
scumpire a factorilor de producţie etc.
52. Care din următoarele afirmaţii sunt corecte :
a) Munca este factorul activ şi determinant al producţiei;
b) a+c;
c) Pământul este un factor de producţie primar.
53. Arătaţi care din caracteristicile formulate mai jos pune în evidenţă cel mai bine
faptul că pământul reprezintă cea mai importantă componentă a naturii ca factor de
producţie :
a) Pământul este limitat;
b) Reprezintă un bun care aduce venituri;
c) Constituie, pe de o parte, cadrul de desfăşurare a oricărei activităţi şi
purtătorul resurselor minerale, iar pe de altă parte, constituie baza şi izvorul
producţiei agricole şi alimentare.
54. Pământul ca factor de producţie este:
a) Limitat;
b) a+c;
c) Restrictiv pentru activitatea economică.
55. Arătaţi care din elementele de mai jos constituie o componentă a capitalului ca
factor de producţie:
a) Bunurile produse prin muncă şi utilizate pentru obţinerea altor bunuri şi/sau
servicii destinate vânzării;
b) Bunurile create în activitatea economică;
c) Mijloacele de producţie şi bunurile de consum.
56. La baza împărţirii capitalului tehnic în capital fix şi circulant se află criteriile:
a) b+c;
b) Modul în care participă la activitatea economică şi cum se consumă;
c) Modul de înlocuire a elementelor capitalului tehnic.
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57. In care din situaţiile de mai jos are loc uzura fizică a capitalului fix:
a) Pe toată durata de existenţă a capitalului fix într-o întreprindere indiferent
dacă este folosit sau nu;
b) Când apar componente ale capitalului fix superioare din punct de vedere
tehnic, în raport cu cele existente;
c) Când acelaşi capital fix poate fi cumpărat pe piaţă la un preţ mai mic.
58. Care din elementele de mai jos se includ în capitalul fix al unei firme:
a) b+c;
b) Maşinile şi utilajele;
c) Magaziile şi antrepozitele, clădirile.
59. Sub aspect economic, capitalul circulant se deosebeşte esenţial de capitalul fix prin:
a) Modul cum se consumă;
b) Structura materială;
c) Preţul de achiziţie.
60. Creşterea rodniciei muncii are următoarele efecte:
a) Sporeşte volumul rezultatelor obţinute;
b) Sporeşte costul rezultatelor obţinute;
c) Conduce la diminuarea deprinderii de a munci.
61. În cazul randamentului crescător al utilizării intensive a factorilor de producţie,
dublarea producţiei presupune:
a) creştere proporţională a factorilor de producţie;
b) a+c;
c) O creştere într-o proporţie mai mică a factorilor de producţie decât sporirea
producţiei.
62. Productivitatea muncii se poate determina sub forma raportului dintre:
a) Producţie şi capitalul fix folosit;
b) Producţia totală şi cantitatea totală de muncă utilizată;
c) Costurile de producţie totale şi producţia obţinută.
63. Creşterea productivităţii muncii influenţează invers proporţional nivelul:
a) Costului unitar de producţie;
b) Salariului nominal;
c) a+b.
64. Utilizarea eficientă a factorilor de producţie se exprimă prin:
a) Creşterea productivităţii;
b) Creşterea ratei inflaţiei;
c) Reducerea salariului mediu.
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65. Reducerea duratei muncii este determinată de:
a) Creşterea rodniciei muncii, care permite oamenilor să-şi asigure cele
necesare traiului într-un timp mai scurt;
b) Acţiunile revendicative ale sindicatelor;
c) Sporirea nelimitată a resurselor ce se pot folosi în activitatea economică.
66. Sporul de producţie obţinut prin creşterea cu o unitate a unui factor de producţie,
când ceilalţi factori rămân nemodificaţi, exprimă:
a) Costul marginal;
b) Productivitatea medie;
c) Productivitatea marginală.
67. Productivitatea înseamnă:
a) Cost;
b) Dinamică;
c) Randament.
68. La formarea costurilor variabile participă:
a) Cheltuielile cu chiria unităţii respective;
b) Cheltuielile cu salariile personalului administrativ;
c) Cheltuielile cu combustibilul utilizat în fabricaţie.
69. Care din elementele de mai jos sporesc atunci când producţia creşte cu o unitate?
a) Costurile fixe;
b) Costurile variabile;
c) Valoarea capitalului fix.
70. Costul de producţie se referă:
a) Doar la cheltuielile de fabricaţie a produselor;
b) Doar la cheltuielile de desfacere a produselor;
c) La totalitatea cheltuielilor făcute de către producător cu producerea,
depozitarea și vânzarea produselor sale.
71. Criteriul care stă la baza împărţirii costurilor de producţie în fixe şi variabile se
referă la:
a) Domeniul de activitate;
b) Dimensiunile activităţii economice;
c) Relaţia existentă între dinamica volumului producţiei şi dinamica
cheltuielilor efectuate.
72. Costul marginal reprezintă:
a) Cheltuielile suplimentare ocazionate de creşterea cu o unitate a volumului
producţiei;
b) Cheltuielile suplimentare ocazionate de creşterea cu o unitate a utilităţii
marginale,
c) Cheltuielile suplimentare efectuate pentru a spori cu o persoană numărul de
salariaţi.
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73. Producătorul, în efortul său de a-şi gestiona activitatea cât mai bine, se foloseşte:
a) Numai de costurile totale;
b) Atât de costurile totale, cât şi de cele pe unitatea de produs;
c) Numai de costurile fixe medii sau unitare.
74. Care din afirmaţiile de mai jos corespund costului mediu (unitar):
a) Reprezintă raportul dintre costul producţiei și volumul producţiei;
b) Se consumă integral într-un singur ciclu de producţie;
c) Consumul lui poate fi evidenţiat în producţie obţinută atât în expresie
bănească, cât şi fizică.
75. În cadrul costului variabil (CV) nu sunt incluse cheltuielile cu:
a) Materiile prime şi materialele auxiliare;
b) Salariile directe ale lucrătorilor din producţie;
c) Salariile personalului administrativ.
76. Atunci când producţia creşte, pe termen scurt, se modifică în acelaşi sens:
a) Costurile fixe;
b) Costul fix mediu;
c) Costurile variabile totale.
77. Amortizarea reprezintă:
a) Recuperarea cheltuielilor cu capitalul fix;
b) Recuperarea cheltuielilor cu capitalul circulant;
c) a+b.
78. Consumul factorului pământ poate fi exprimat:
a) Fizic și valoric;
b) Numai fizic;
c) Numai valoric.
79. Consumul capitalului fix:
a) Are loc treptat;
b) Cuprinde costul variabil;
c) Pe termen lung este invariabil.
80. În economia de piaţă, ce categorie de cost poate ajunge până la limita preţului de
vânzare, fără să pună în pericol activitatea agentului economic?:
a) Costurile fixe;
b) Costul fix mediu;
c) Costul unitar.

13

81. Nivelul şi evoluţia productivităţii depind de numeroase împrejurări economice şi
extraeconomice, dintre care o importanţă deosebită au:
a) Abilităţile întreprinzătorului;
b) a+c;
c) Motivaţia economică a posesorilor factorilor de producţie.
82. Când timpul de muncă cheltuit pentru obţinerea unei unităţi de producţie creşte,
fără ca celelalte condiţii să se modifice, productivitatea muncii:
a) Scade;
b) Creşte;
c) a+b.
83. Dacă producţia agentului economic este eterogenă, calculul productivităţii muncii
se poate face numai în:
a) Unităţi fizice;
b) Unităţi valorice;
c) Unităţi de timp de muncă.
84. Creşterea productivităţii muncii este pârghia fundamentală pentru:
a) Sporirea veniturilor factorilor de producţie;
b) Atenuarea tensiunii dintre resurse şi nevoi;
c) a+b.
85. Relaţia dintre productivitatea medie şi cea marginală constă în aceea că:
a) Productivitatea medie este crescătoare atunci când productivitatea
marginală, în creşterea ei, îi este superioară;
b) Productivitatea medie este descrescătoare, atunci când productivitatea
marginală, aflată în scădere, îi este inferioară;
c) a+b.
86. Productivitatea marginală a unui factor de producţie exprimă:
a) b+c;
b) Variaţia rezultatelor când factorul respectiv se modifică cu o unitate;
c) Eficienţa ultimei unităţi folosite din factorul respectiv.
87. Productivitatea muncii este:
a) b+c;
b) Eficienţa muncii;
c) Raportul dintre producţia obţinută şi numărul de lucrători.
88. Principalii indicatori economici la care recurge producătorul pentru “a stăpâni”
procesul utilizării factorilor de producţie sunt:
a) Productivitatea factorilor de producţie;
b) a+c;
c) Costul total de producţie.
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89. Pentru firmă şi pentru producător, o productivitate mai mare înseamnă:
a) Reducerea costului total mediu;
b) a+c;
c) Creşterea competitivităţii firmei.
90. Pentru economia naţională, creşterea productivităţii factorilor de producţie este
importantă pentru că:
a) Se produce mai multă bogăţie cu acelaşi volum de factori de producţie;
b) Se măreşte competitivitatea internă şi externă a produselor naţionale;
c) a+b.
91. Creşterea productivităţii muncii determină:
a) b+c;
b) Creşterea bogăţiei naţionale cu acelaşi volum de factori de producţie;
c) Creşterea gradului de satisfacere a trebuinţelor.
92. Nivelul şi dinamica productivităţii în activitatea economică sunt influenţate, în
principal, de:
a) Factori tehnici;
b) Factori sociali;
c) a+b.
93. Creşterea productivităţii muncii, înseamnă:
a) Sporirea producţiei fizice şi/sau valorice pe un lucrător sau în unitatea de
timp;
b) a+c;
c) Ridicarea calităţii produselor (chiar dacă volumul producţiei rămâne
acelaşi).
94. Cunoaşterea productivităţii marginale a factorilor de producţie este foarte
importantă, pentru:
a) Fundamentarea deciziei producătorului privind oportunitatea modificării
cantităţii de factori de producţie utilizaţi;
b) Obţinerea de informaţii necesare analizei economice şi fundamentării
comportamentului raţional al producătorului;
c) a+b.
95. În situaţia în care creşterea costurilor variabile este mai mică decât creşterea
producţiei, arătaţi care din evoluţiile costului marginal de mai jos sunt adevărate:
a) Costul marginal creşte;
b) Costul marginal scade;
c) Costul marginal creşte, dar cu o raţie mai mare faţă de perioada anterioară.
96. Pentru o întreprindere, amortizarea capitalului fix înseamnă:
a) Un consum de capital fix;
b) O componentă a costului material;
c) a+b.
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97. Fixarea nivelului normal al costurilor trebuie să ia în considerare:
a) Costul cel mai scăzut, realizat de firmă în perioada anterioară;
b) Costul realizat de către firma cu cea mai bună poziţie competitivă din
domeniul respectiv;
c) a+b.
98. Reducerea costurilor de producţie se poate înfăptui prin următoarele căi:
a) b+c;
b) Diminuarea consumului de materiale;
c) Reducerea stocurilor.
99. Care din afirmaţiile de mai jos corespund noţiunii de costuri materiale:
a) Sunt formate din amortizarea capitalului fix şi din capitalul circulant
consumat;
b) a+c;
c) Constituie, alături de alt element, unul din termenii formulei de calcul al
costului de producţie.
100.

Un posesor de factor de producţie va încasa, prin comercializarea acestuia, un
venit mai mare, atunci când:
a) Pe piaţa factorului respectiv cererea scade şi oferta creşte;
b) Pe piaţa factorului respectiv, cererea este mai mică decât oferta;
c) Oferta factorului respectiv este mai mică decât cererea.

101. Pentru contribuţia adusă la realizarea producţiei, posesorul forţei de muncă
primeşte de la patronul firmei:
a) O parte din fondul de dezvoltare a firmei;
b) Salariu;
c) Numai menţiuni şi felicitări.
102. Salariul este suma de bani sau remuneraţia primită de posesorul factorului
muncă, în funcţie de:
a) Mărimea şi dinamica preţurilor;
b) Contribuţia adusă de posesorul forţei de muncă la realizarea producţiei;
c) Mărimea veniturilor bugetului de stat şi natura soldului acestuia.
103. Salariul real în economia de piaţă reprezintă:
a) Suma de bani primită de salariaţi în funcţie de munca prestată şi rezultatele
economice ale firmei;
b) Cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi cumpărată la un moment
dat cu salariul nominal;
c) Volumul de bunuri şi servicii care poate fi cumpărat cu o unitate monetară.
104. Formarea salariului de echilibru se produce atunci când pe piaţa muncii cererea şi
oferta de muncă evoluează astfel:
a) Cererea este mai mare decât oferta;
b) Cererea este mai mică decât oferta;
c) Oferta este egală cu cererea.
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105. În care din situaţiile de mai jos, are loc o creştere a salariului real?
a) Când puterea de cumpărare a leului este constantă;
b) Când productivitatea muncii descreşte;
c) Când salariul nominal creşte şi preţurile rămân constante.
106. Spre deosebire de salariul colectiv, cel social este o sumă de bani care:
a) Se atribuie tuturor salariaţilor;
b) Creşte pe măsura sporirii productivităţii muncii;
c) Se acordă unor salariaţi care se confruntă cu dificultăţi.
107. Criteriul major al eficienţei agenţilor economici producători îl constituie:
a) Reducerea costurilor de producţie;
b) Creşterea productivităţii muncii;
c) Maximizarea profitului.
108. Mărimea profitului brut se determină:
a) Ca diferenţă dintre încasările totale şi costurile totale;
b) Ca diferenţă între încasările totale şi costurile materiale;
c) Ca diferenţă între încasările totale şi costurile salariale.
109. În economia de piaţă profitul poate fi interpretat ca:
a) Sumă încasată de un lucrător;
b) Criteriu de apreciere a eficienţei unei firme;
c) Preţul de vânzare a unei mărfi.
110. Gradul de rentabilitate a unei firme se exprimă prin:
a) Nivelul costului de producţie;
b) Viteza de rotaţie a capitalului;
c) Mărimea ratei profitului.
111. Profitul net este:
a) Ceea ce rămâne din profitul brut, după plata impozitelor şi taxelor;
b) Volumul profitului realizat;
c) Venitul obţinut de firmă.
112. Profitul nelegitim este întotdeauna consecinţa:
a) Abilităţii întreprinzătorului;
b) Riscului agentului economic;
c) Însuşirii unui venit fără o contribuţie la activitatea economică.
113. O societate comercială la care încasările (veniturile) sunt egale cu cheltuielile
(costurile):
a) Işi încetează activitatea;
b) Este în faliment;
c) Nu obţine profit.
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114. Care dintre tendinţele de mai jos este determinată de creşterea ratei dobânzii?
a) Creşterea cererii de credite;
b) Creşterea incitaţiei spre investiţii;
c) Scăderea cererii de credite.
115. Una din afirmaţiile următoare cu privire la piaţă este corectă, marcaţi-o:
a) Piaţa este acel spaţiu economic în care se vând doar bunuri cu preţuri reduse;
b) Piaţa este o relaţie între agenţi economici care acţionează simultan în
spaţii economice diferite;
c) Intr-o tranzacţie pe piaţa un agent economic poate fi la un moment dat
numai cumpărător sau numai vânzător.
116. Când preţul unui produs creşte, iar cererea este elastică, venitul încasat de către
vânzător:
a) Creşte;
b) Scade;
c) Rămâne neschimbat.
117. Atunci când preţul se află la un nivel la care apare un exces de ofertă, se
manifestă tendinţa de:
a) Creştere a preţului;
b) Scădere a preţului;
c) Menţinere constantă a preţului.
118. Dacă cererea pentru un bun este elastică în raport de preţ atunci se manifestă
următoarea tendinţă:
a) Cantitatea cerută rămâne constantă, când preţul scade;
b) Cantitatea cerută scade pe măsura scăderii preţului;
c) Cantitatea cerută pentru un bun creşte mai rapid faţă de scăderea preţului.
119. Dacă cheltuielile făcute de un cumpărător nu se modifică în urma modificării
preţului unui bun, atunci cererea pentru bunul respectiv poate fi:
a) Elastică;
b) De elasticitate unitară;
c) Inelastică.
120. Cererea este influenţată, în mod fundamental, de:
a) Costul de producţie;
b) Venitul consumatorilor;
c) Numărul de firme care produc acelaşi bun.
121. Piaţa este:
a) Cadrul de formare a impozitelor și taxelor;
b) Cadrul de formare a preţului;
c) Cadrul de formare a profitului realizat.
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122. Preţul reprezintă:
a) Aprecierea în bani a unui bun economic marfar;
b) Aprecierea în bani a profitului legitim;
c) Aprecierea în bani a unui bun liber.
123. Profitul brut este:
a) Ceea ce rămâne după plata impozitelor și taxelor;
b) Volumul profitului realizat, determinat ca diferenţă între încasările totale şi
costurile totale;
c) Venitul obţinut de firmă.
124. Preţul de echilibru este cel la care se realizează:
a) Cel mai mic volum de tranzacţii de pe piaţă;
b) Un volum mediu de tranzacţii pe piaţă;
c) Cel mai mare volum de tranzacţii de pe piaţă.
125. La nivelul preţului de echilibru:
a) Cererea și oferta tind să fie inegale;
b) Cererea și oferta sunt inelastice;
c) Cererea și oferta tind să fie egale.
126. Veniturile care se realizează într-o întreprindere (firmă), se distribuie participanţilor
implicaţi în activitatea unităţii economice sub formă de:
a) Salariu, profit, dobândă și rentă;
b) Profit și salariu;
c) Dobândă și rentă.
127. Mărimea venitului pe care îl încasează orice posesor de factor de producţie
depinde, în principal, de:
a) Raportul între cererea şi oferta de pe piaţa fiecărui factor de producţie;
b) Productivitatea marginală a factorului de producţie respectiv.
c) a+b.
128. In cadrul unei economii de piaţă mărimea şi diferenţele dintre salarii trebuiesc
astfel stabilite încât să conducă la:
a) b+c;
b) Dorinţa de a munci mai mult şi mai bine;
c) Stimularea şi ridicarea pregătirii profesionale.
129. In care din situaţiile de mai jos salariul real poate să crească:
a) b+c;
b) Când salariul nominal scade, iar preţurile scad într-o măsură mai ridicată
decât scăderea salariului nominal;
c) Când salariul nominal creşte şi preţurile cresc dar mai puţin decât creşterea
salariului nominal.
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130. Este posibil ca într-o perioadă dată salariul real să rămână constant. In care din
situaţiile enumerate există o asemenea posibilitate:
a) Când salariul nominal creşte în aceeaşi măsură cu creşterea preţurilor;
b) Când salariul nominal se reduce în aceeaşi măsură cu reducerea preţurilor;
c) a+b.
131. Mărimea salariului real depinde de mai mulţi factori, printre care, sunt menţionaţi:
a) b+c;
b) Mărimea salariului nominal;
c) Nivelul preţurilor bunurilor de consum.
132. Salariul reprezintă:
a) Un cost;
b) a+c;
c) Un preţ.
133. Care din enunţurile de mai jos constituie funcţii ale profitului:
a) b+c;
b) Stimulează iniţiativa și incită pe proprietarii de capital la creşterea eficienţei
şi acceptarea riscului;
c) Resursă principală de finanţare directă şi indirectă a activităţilor economicosociale.
134. Mărimea profitului însuşit de către un agent economic:
a) Este direct proporţională cu nivelul costului mediu;
b) Este direct proporţională cu volumul serviciilor sau produselor realizate;
c) Este invers proporţională cu viteza de rotaţie a capitalului.
135. Dacă toate celelalte condiţii rămân neschimbate, rata profitului creşte, atunci când:
a) Productivitatea medie a capitalului scade mai rapid decât factorul respectiv;
b) Durata unei rotaţii a capitalului folosit scade;
c) Costul de producţie creşte cu aceeaşi sumă cu care sporeşte şi preţul de
vânzare.
136. Rata profitului în funcţie de capitalul utilizat se reduce atunci când:
a) Profitul creşte mai repede decât capitalul tehnic;
b) Profitul se reduce mai încet decât valoarea mijloacelor de producţie utilizate;
c) Capitalul utilizat creşte mai repede decât profitul.
137. Dacă profitul unitar creşte cu aceeaşi mărime (absolută) cu care se reduce costul
unitar, atunci:
a) Preţul nu se modifică;
b) Rata profitului în funcţie de cost nu se modifică;
c) Rata rentabilităţii pe produs se dublează.
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138. În situaţia în care durata unei rotaţii a capitalului utilizat creşte, iar celelalte condiţii
nu se schimbă, rata profitului:
a) Nu se modifică;
b) Creşte;
c) Scade.
139. Profitul se deosebeşte de salariu:
a) Profitul este întotdeauna mai mare decât salariul;
b) Profitul este folosit numai pentru autofinanţare, iar salariul pentru consum şi
economii;
c) Profitul este un venit, iar salariul este atât cost cât şi venit.
140. Rata dobânzii, ca preţ al creditului creşte (celelalte condiţii rămân constante),
atunci când:
a) Creşte oferta de credite;
b) Sporeşte riscul;
c) Creşte cursul titlurilor de valoare.
141. Dobânda reprezintă:
a) Un venit pentru creditor;
b) a+c;
c) Un cost pentru debitor.
142. Procesul prin care participanţii direcţi la obţinerea veniturilor firmei ajung în
posesia veniturilor specifice se numeşte:
a) Serviciul unui factor de producţie;
b) Distribuirea veniturilor;
c) Redistribuirea veniturilor.
143. Venitul total încasat de agentul economic care deţine toţi factorii de producţie
include:
a) Salariul, renta pentru pământ, profitul;
b) Renta pentru pământ;
c) Profitul pentru capitalul folosit.
144. Când salariul real creşte mai repede decât cresc preţurile bunurilor de consum,
salariul nominal :
a) Creşte mai repede decât cel real;
b) a+c;
c) Creşte mai repede decât preţurile.
145. Profitul se aseamănă cu dobânda, salariul şi renta prin aceea că:
a) Este un venit specific;
b) Este obţinut de toţi agenţii economici;
c) Nu există nici o asemănare.
146. Dacă preţul de vânzare al unui bun creşte, cantitatea fiind constantă, profitul total
creşte atunci când:
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a) Costul total mediu este constant;
b) Costul total mediu scade;
c) a+b.
147. În ce raport trebuie să se afle rata dobânzii faţă de rata profitului (calculată în
funcţie de capitalul utilizat), pentru a stimula cererea de credite?
a) Să fie egală;
b) Să fie mai mare;
c) Să fie mai mică.
148. Concurenţa exprimă un sistem specific de relaţii între agenţii pieţei. Precizaţi
aceste relaţii:
a) Relaţii între marile companii, pe de o parte, şi micile întreprinderi, pe
de altă parte, în vederea îndrumării acestora din urmă;
b) Relaţii între deţinătorii de mijloace de transport;
c) Relaţii între agenţii pieţei, în care fiecare are libertatea să-și realizeze
propriile interese astfel încât libertatea niciunuia să nu fie știrbită.
149. Concurenţa loială sau corectă se desfăşoară, atunci când:
a) Pe piaţă sunt impuse preţurile administrate;
b) Există pe piaţă un număr mare de cumpărători;
c) Se respectă regulile şi mijloacele stabilite prin reglementări democratice,
considerate corecte şi recunoscute de agenţii pieţei.
150. Starea de echilibru a pieţei cu concurenţă perfectă, pentru un bun, are loc atunci
când:
a) Cererea este mai mare decât oferta;
b) Oferta este mai mare decât cererea;
c) Pe baza unui preţ dat rezultat din confruntarea dintre cerere şi ofertă,
cantităţile cerute şi cele oferite se egalează.
151. Piaţa care se apropie cel mai mult de cerinţele pieţei cu concurenţă perfectă, este:
a) Piaţa forţei de muncă;
b) Piaţa bursieră;
c) Piaţa externă.
152. Pieţele reale, care funcţionează în diferite ţări, sunt de modelul:
a) Pieţei monopolistice;
b) Pieţei de monopson;
c) Pieţelor imperfecte.
153. Care din elementele de mai jos caracterizează piaţa monopolistică:
a). Diferenţierea produselor;
b). Un singur vânzător;
c). Un singur cumpărător.
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154. În condiţiile pieţei monopolistice, concurenţa dintre producători se
desfăşoară, în principal, prin:
a) Restricţiile la sursele de materii prime;
b) Restricţiile la noutăţile tehnice;
c) Produs, fiecare agent economic urmăreşte să ofere o marfă mai bună şi să
satisfacă în mai mare măsură preferinţele diferitelor categorii de
consumatori.
155. Vânzarea de mărfuri diferenţiate calitativ de către un număr mare de
producători, caracterizează piaţa:
a) Cu concurenţă perfectă;
b) Cu concurenţă de oligopol;
c) Cu concurenţă monopolistică.
156. Când pe piaţă întâlnim atomicitatea cererii şi câţiva vânzători avem:
a) Oligopson;
b) Oligopol;
c) Monopson.
157. Caracteristica esenţială a pieţei cu concurenţă de oligopol constă în:
a) Atomicitatea ofertei;
b) Omogenitatea ofertei;
c) Faptul că fiecare ofertant ţine seama în acţiunile sale de reacţiile pe care le
vor avea ceilalţi şi implicaţiile pe care aceste reacţii le au asupra sa.
158. Pe piaţa de monopol:
a) Intre producători există o puternică concurenţă;
b) Producătorul controlează piaţa;
c) Se asigură posibilitatea satisfacerii maxime a trebuinţelor cumpărătorului.
159.

O firmă are situaţie de monopol atunci când:
a) Oferta este concentrată la nivelul unui singur agent economic;
b) Intâmplător obţine un profit mai mare decât cel obişnuit;
c) Preţul se stabileşte pe piaţă, în mod liber, ca raport între cerere şi ofertă.

160. În cadrul pieţei concurenţiale, cumpărătorul poate exercita influenţă asupra
preţurilor în situaţia de:
a) Oligopol;
b) Monopson;
c) Piaţa monopolistică.
161. Piaţa de monopol se aseamănă cu piaţa de monopson prin:
a) Atomicitatea cererii;
b) Câţiva vânzători;
c) Preţul este influenţat de un singur agent economic.
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162. Piaţa pe care sunt câţiva cumpărători și o multitudine de producători este:
a) Piaţă cu concurenţă perfectă;
b) Piaţă cu concurenţă monopolistică;
c) Piaţa de de tip oligopson.
163. Oligopolul se deosebeşte de oligopson prin:
a) Atomicitatea cererii;
b) Atomicitatea ofertei;
c) Funcţionarea pieţelor de echilibru.
164. Pe piaţa de monopol:
a) Oferta este atomizată;
b) Sunt mulţi producători;
c) Cererea este atomizată.
165. Oferta reprezintă:
a) Producţia totală;
b) O parte a producţiei totale;
c) Numai producţia de bunuri perisabile.
166. Relaţia dintre ofertă și preţ este una:
a) Indirectă;
b) De la parte la întreg;
c) Directă.
167. Variabilele oricărei pieţe sunt:
a) Cererea şi oferta;
b) Cererea şi oferta, salariul şi preţul;
c) Cererea, oferta și prețul.
168. Principalul mecanism de alocare a resurselor limitate pe domeniile unde se produc
bunurile economice este:
a) Concurenţa;
b) Piaţa;
c) Bursa de valori.
169. Curba cererii pentru un bun normal se deplasează spre stânga atunci când există
situaţiile :
a) Scad veniturile cumpărătorilor;
b) a+c;
c) Se reduc preferinţele consumatorilor pentru bunul respectiv.
170. Oferta destinată pieţei reprezintă acea parte a producţiei totale care rămâne după
scăderea cantităţii de produse, cum ar fi:
a) b+c;
b) Perisabile;
c) Care se stochează.
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171. O creştere a preţului unui bun economic poate determina:
a) b+c;
b) Mărirea veniturilor vânzătorilor;
c) Creşterea ofertei pentru bunul respectiv.
172. Oferta poate fi apreciată ca fiind elastică, inelastică sau unitară în funcţie de unele
din aspectele de mai jos:
a) Evoluţia ei sub incidenţa modificării preţului;
b) a+c ;
c) Reacţia de scădere a ofertei sub influenţa descreşterii preţului.
173. Preţul de echilibru este considerat acel nivel al preţului unui bun economic care se
formează în condiţiile când:
a) Cantitatea ce se poate vinde dintr-un bun este cea mai mare;
b) Cererea şi oferta satisfăcute se egalizează la nivelul celui mai mare volum de
vânzări şi cumpărări pe piaţă;
c) a+b.
174. La o creştere a consumului factorilor de producţie (toate celelalte condiţii rămânând
neschimbate), preţul de echilibru va evolua astfel:
a) Va creşte;
b) Va scade;
c) Nu se poate preciza neavând toate informaţiile necesare.
175. Cererea este determinată şi evoluează sub influenţa a numeroşi factori economici şi
extraeconomici, printre care:
a) Nivelul preţului bunului şi al venitului cumpărătorului;
b) Nivelul preţului altor bunuri;
c) a+b.
176. Amploarea concurenţei în timp şi spaţiu, depinde de:
a) Numărul agenţilor economici;
b) Gradul de diferenţiere al ofertei şi a preferinţelor;
c) a+b.
177. Care din caracteristicile de mai jos sunt specifice pieţei cu concurenţa perfectă?
a) Atomicitatea pieţei;
b) Transparenţa perfectă;
c) a+b.
178. Ce presupune funcţionarea normală a pieţelor concurenţiale?
a) Să funcţioneze, la nivelul pieţelor, mecanisme de stat specifice care să
stabilească preţuri normale;
b) Să existe posibilitatea ca toţi agenţii economici să aibă şansa de a-şi realiza
propriile interese;
c) a+b.
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179. Concurenţa există şi se manifestă, atunci când:
a) Preţul pe piaţă se formează liber;
b) Purtătorii cererii şi ai ofertei sunt numeroşi;
c) a+b.
180. Amploarea concurenţei în timp şi spaţiu, depinde de:
a) b+c;
b) Gradul de diferenţiere al ofertei şi a preferinţelor;
c) Capacitatea societăţii de a stimula iniţiativa, creativitatea şi spiritul de
competiţie al agenţilor economici.
181. Concurenţa influenţează progresul general al societăţii prin:
a) Utilizarea mai bună a resurselor şi înlăturarea risipei;
b) Ridicarea calităţii produselor;
c) a+b.
182. Concurenţa poate fi în discordanţă cu reglementările comerciale aflate în vigoare,
atunci când este:
a) Legală;
b) Corectă;
c) Nepermisă.
183. Fluiditatea perfectă a cererii şi a ofertei înseamnă:
a) Informaţiile privind cererea şi oferta sunt difuzate incorect şi permanent,
pentru a fi cunoscute de către toţi agenţii economici;
b) Libertatea numai de a intra pe piaţă a oricărui bun;
c) Adaptarea spontană a ofertei la cerere şi a cererii la ofertă.
184. Pe piaţa cu concurenţă monopolistică preţul se formează în funcţie de:
a) Aprecierea fiecărui producător, care ia în considerare costurile proprii şi la
care adaugă o marjă de profit;
b) a+c;
c) De situaţia de ansamblu a pieţei şi de reacţia cererii pentru bunul respectiv.
185. Marcaţi caracteristicile pieţei cu concurenţă monopolistică:
a) Atomicitatea cererii şi a ofertei;
b) a+c;
c) Prin acţiunile colective, toți agenții economici pot influenta piața.
186. Oligopolul nu este caracterizat de:
a) Atomicitatea cererii;
b) Omogenitatea ofertei;
c) Câţiva producători-ofertanţi.
187. Concurenţa dintre firmele de oligopol se poate atenua atunci când:
a) Oligopolul reuşeşte să concentreze toată producţia dintr-o ramură;
b) Se încheie înţelegeri între firmele de oligopol, de tip cartel sau trust;
c) Statul sprijină activitatea unor firme de oligopol.
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188. Înţelegerile dintre firmele de oligopol din cadrul cartelului se referă la:
a) b+c;
b) Nivelul producţiei din aceeaşi ramură;
c) Modul de împărţire a pieţelor pentru produsele pe care le fabrică.
189. Măsurile antimonopoliste au în vedere :
a) Desfăşurarea unei concurenţe neloiale;
b) Stabilirea preţurilor pe baza reglementărilor impuse de organele de stat;
c) Limitarea tendinţei de monopolizare a producţiei unor bunuri şi reducerea
puterii economice a monopolurilor.
190. În anumite situaţii, monopolul îşi manifestă dominaţia asupra consumatorilor prin:
a) Fixarea preţului la un nivel superior celui de concurenţă;
b) Fixarea volumului producţiei;
c) a+b.
191. Banii reprezintă forma universală de constituire a rezervelor agenţilor economici,
deoarece:
a) Sunt un simbol al avuţiei;
b) Prin intermediul lor se măsoară cheltuielile şi rezultatele trecute, prezente şi
viitoare;
c) Sunt mijloc de schimb.
192. Banii îndeplinesc funcţia de mijloc de plată atunci când servesc la:
a) Obţinerea unor bunuri în schimbul cedării banilor;
b) Evaluarea în monedă a obligaţiilor economice, a cheltuielilor şi rezultatelor;
c) Evaluarea şi stingerea obligaţiilor economice în şi prin monedă.
193. Banii îndeplinesc funcţia de măsură a activităţii economice, atunci când, prin
intermediul lor se:
a) Exprimă cheltuielile şi rezultatele, indiferent de momentul efectuării /
obţinerii lor;
b) Sting obligaţiile (datoriile) diverşilor agenţi economici;
c) Realizează schimburi echivalente.
194. În condiţiile în care volumul fizic al bunurilor supuse vânzării rămâne constant,
creşterea preţurilor acestora şi a vitezei de circulaţie a banilor determină:
a) Sporirea masei monetare;
b) Reducerea masei monetare;
c) Nu se poate preciza.
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195. Un agent economic retrage din contul său deschis la bancă, suma de 180 milioane
lei, ceea ce va avea drept efect:
a) Reducerea masei monetare cu 180 milioane lei;
b) Sporirea masei băneşti din economie cu 180 milioane lei;
c) Creşterea numerarului cu 180 milioane lei şi diminuarea corespunzătoare a
masei monedei scripturale.
196. Care din elementele de mai jos nu exprimă funcţii ale banilor?
a) Mijloc general de schimb;
b) Mijloc de sporire a profitului;
c) Mijloc de plată.
197. Valoarea banilor este dată de:
a) Valoarea aurului ce stă la baza lor;
b) Cantitatea de mărfuri ce se poate cumpăra cu o unitate bănească;
c) Puterea de cumpărare a salariului nominal.
198. Un agent economic depune la Casa de Economii suma de 7 milioane lei; ca urmare
a acestei acţiuni, are loc:
a) Reducerea masei monetare cu 7 milioane lei;
b) Creşterea masei monetare cu 7 milioane lei;
c) Reducerea numerarului cu 7 milioane lei şi creşterea corespunzătoare a
masei monetare scripturale.
199. Profitul băncii se determină prin:
a) Scăderea din dobânda încasată a cheltuielilor de funcţionare ale băncii;
b) Diferenţa dintre câştigul băncii şi cheltuielile de funcţionare ale băncii;
c) Diferenţa dintre dobânda încasată şi câştigul băncii;
200. Câştigului brut al băncii este egal cu:
a) Mărimea dobânzii încasate;
b) Cheltuielile de administraţie ale băncii;
c) Diferenţa dintre dobânda încasată şi dobânda plătită de bancă.
201. Pentru creditor, dobânda reprezintă:
a) Un cost;
b) Un venit;
c) Un avantaj necuvenit.
202. În economia de piaţă, rata dobânzii:
a) Este un preţ;
b) Este o mărime invariabilă;
c) Este mai mare decât rata profitului.
203. Profitul bancar, comparativ cu dobânda activă este:
a) Mai mare;
b) Mai mic;
c) Egal.
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204. Creşterea vitezei de rotaţie a banilor în condiţiile în care ceilalţi factori care
influenţează masa monetară nu se modifică determină:
a) Creşterea masei monetare;
b) Reducerea masei băneşti din economie;
c) Nu există o relaţie directă între viteza de circulaţie a banilor şi masa
monetară.
205. Valoarea unei monede:
a) Este direct proporţională cu veniturile populaţiei;
b) Este invers proporţională cu nivelul şi evoluţia preţurilor;
c) Este direct proporţională cu veniturile populaţiei şi invers proporţională cu
nivelul preţurilor.
206. Puterea de cumpărare a banilor:
a) Reprezintă numărul de unităţi monetare străine ce se primesc în schimbul
unei unităţi monetare naţionale;
b) Exprimă numărul de unităţi monetare naţionale ce se primesc în schimbul
unei unităţi monetare străine;
c) Este invers proporţională cu nivelul şi evoluţia preţurilor.
207. Scăderea masei monetare are loc atunci când:
a) Creşte cantitatea de bunuri economice supuse vânzării;
b) Scade cantitatea de bunuri economice supuse vânzării;
c) Puterea de cumpărare a salariului nominal scade.
208. Emisiunea de numerar de către Banca Centrală se realizează pentru:
a) A oferi agenţilor economici moneda străină în schimbul celei naţionale;
b) Acoperirea deficitului bugetului de stat;
c) Accelerarea creşterii vitezei de rotaţie a banilor.
209. Masa monetară se află în raport invers proporţional cu:
a) Viteza de rotaţie a banilor;
b) Rata inflaţiei;
c) Viteza de rotaţie a capitalului.
210. Restrângerea masei monetare are loc atunci când:
a) Creşte viteza de rotaţie a banilor;
b) Creşte viteza de circulaţie a capitalului;
c) Creşte volumul valoric al bunurilor şi serviciilor.
211. Creşterea masei monetare are loc atunci când:
a) Intrările de valută sunt mai mici decât ieşirile;
b) Piaţa intrărilor (piaţa rezultatelor) este mai cuprinzătoare decât piaţa
ieşirilor;
c) Ieşirile de valută sunt mai mici decât intrările.
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212. În dinamică, puterea de cumpărare a banilor:
a) Este în relaţie inversă cu indicele preţurilor;
b) Este direct proporţională cu nivelul preţurilor bunurilor;
c) Este numărul de rotaţii efectuate de o unitate monetară.
213. Dacă ceilalţi factori care determină masa monetară rămân constanţi, sporirea
volumului bunurilor materiale şi serviciilor supuse vânzării, va avea drept
consecinţă:
a) Modificarea structurii masei monetare;
b) Reducerea masei monetare;
c) Creşterea masei monetare.
214. Reglarea disponibilităţilor băneşti-extinderea sau restrângerea acestora - în raport
cu nevoile economiei se înfăptuieşte de către:
a) Bursa de valori;
b) Instituţiile centrale şi locale ale administraţiei de stat;
c) Banca Centrală şi oricare altă bancă.
215. Convertibilitatea devizelor determină sporirea disponibilităţilor băneşti, atunci
când:
a) Intrările de devize sunt mai mari decât ieşirile;
b) Ieşirile de devize sunt mai mari decât intrările;
c) Intrările de devize sunt egale cu ieşirile.
216. Cantitatea de monedă din economie nu depinde de:
a) Modul cum decurge compensarea excedentelor şi deficitelor de monedă;
b) Extinderea sau restrângerea creditelor;
c) Numărul de producători şi de consumatori.
217. Obiectivul pieţei financiare îl constituie:
a) Tranzacţii cu elemente de capital fix;
b) Tranzacţii cu titluri de valoare, în special acţiuni şi obligaţiuni;
c) Vânzarea-cumpărarea de valută.
218. Participanţii la constituirea capitalului unei societăţi pe acţiuni, se numesc:
a) Salariaţi;
b) Obligatori;
c) Acţionari.
219. Titlurile de valoare se referă la:
a) Acţiuni şi obligaţiuni;
b) Bancnote;
c) Dividende.
220. Acţiunea este un titlul de valoare care atestă deţinătorului ei, calitatea de:
a) Obligatar;
b) Creditor;
c) Proprietar asupra unei fracţiuni din capitalul social.
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221. Precizaţi mecanismul prin care acţionarii îşi exercită drepturile sociale:
a) Prin intermediul cererii şi a ofertei de acţiuni;
b) Prin participarea la luarea hotărârilor şi exprimarea votului pentru hotărârile
adoptate;
c) Prin numărul de obligaţiuni pe care îl posedă acţionarii.
222. Dividendul reprezintă:
a) O parte din profitul net al societăţii pe acţiuni , încasat de posesorul unei
acţiuni, în calitate de coproprietar al capitalului societăţii;
b) O parte din venitul societăţii pe acţiuni în calitate de posesor de obligaţiuni;
c) O parte din profitul net al societăţii în calitate de specialist ce îşi desfăşoară
activitatea în cadrul societăţii.
223. Acţiunea se deosebeşte de obligaţiune prin faptul că:
a) Are un preţ mai mare;
b) Aduce un venit mai mare;
c) Aduce un venit variabil.
224. Cuponul unei obligaţiuni reprezintă:
a) Salariul obligatarului;
b) Impozitul pe obligaţiune vândută;
c) Venitul ferm la care are dreptul deţinătorul unei obligaţiuni.
225. În cadrul pieţei financiare primare:
a) Preţul de vânzare al titlurilor este de obicei ferm (valoare nominala);
b) Are loc plasarea titlurilor emise anterior;
c) Operaţiunile se efectuează la termen.
226. Piaţa financiară secundară cuprinde:
a) Ansamblul tranzacţiilor cu titluri emise anterior apariţiei bursei;
b) Tranzacţiile cu acţiuni ordinare;
c) Ansamblul tranzacţiilor cu titluri de valoare emise anterior.
227. Care din componentele sistemului de pieţe din cadrul economiei de piaţă, se
apropie cel mai mult de piaţa cu concurenţă perfectă?
a) Piaţa monetară;
b) Piaţa valutară;
c) Piaţa bursieră.
228. Posesorul unei obligaţiuni emise de către o societate comercială este, în raport cu
aceasta:
a) Debitor;
b) Creditor;
c) Acţionar.
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229. Obligaţiunea este un:
a) Titlu de proprietate;
b) Titlu de credit;
c) Efect de comerţ.
230. Posesorul unei acţiuni deţine o parte din capitalul firmei atunci când:
a) Firma funcţionează cu eficienţă ridicată;
b) Rata dobânzii în economie este superioară ratei profitului;
c) Nicio varianta nu este corecta.
231. Agenţii pieţei financiare sunt în calitate de purtători ai cererii şi ofertei:
a) Deţinători de capital disponibil şi cei care au nevoie de bani;
b) Emitenţii şi posesorii de titluri şi deţinătorii de capital bănesc;
c) Băncile comerciale şi trezoreria.
232. Operaţiunile de vânzare-cumpărare pe piaţa financiară secundară se efectuează
prin:
a) Instituţii guvernamentale;
b) Societăţi comerciale industriale;
c) Agenţi de schimb.
233. Operaţiunile la termen sunt în esenţă speculative deoarece:
a) Se riscă;
b) Cursurile sunt variabile;
c) Una din părţile contractante câştigă.
234. La bursa de valori la termen, cumpărătorul aşteaptă să:
a) Crească cursul titlurilor;
b) Să scadă cursul titlurilor;
c) Crească rata dobânzii.
235. La o operaţiune la termen de la bursa de valori, vânzătorul titlurilor de valori
aşteaptă:
a) Să crească cursul titlurilor;
b) Să scadă cursul titlurilor;
c) Să nu se modifice cursul titlurilor.
236. Randamentul unei obligaţiuni este apreciat ca fiind avantajos pentru posesorul de
bani, atunci când:
a) Acesta este egal cu rata profitului;
b) Este mai mic decât randamentul acţiunii;
c) Este mai mare decât randamentul acţiunii, a ratei profitului şi a ratei
dobânzii.
237. Când rata dobânzii se reduce:
a) Cursul obligaţiunilor nu se modifică;
b) Agenţii economici vor fi stimulaţi să-şi constituie depozite bancare;
c) Creşte cursul obligaţiunilor.
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238. Prin pachetul acţiunilor de control se înţelege:
a) Numărul maxim de acţiuni care dau dreptul la control;
b) Numărul minim de acţiuni care-i dau deţinătorului posibilitatea de a dobândi
majoritatea voturilor în Adunarea Generală şi de a numi Consiliul de
administraţie;
c) Numărul total de acţiuni care permite exercitarea controlului şi a luării
tuturor deciziilor.
239. În economia de piaţă, bursa de valori asigură:
a) Viteză sporită a banilor;
b) Transformarea capitalului real în capital bănesc;
c) Reducerea ratei dobânzii pe piaţa monetară şi sporirea cererii de credite
240. Operaţiunile bursiere speculative influenţează procesele economice reale în sensul
că:
a) Aduc capitaluri reale suplimentare;
b) Asigură un impuls financiar;
c) Sustrag importante capitaluri băneşti.
241. Pachetul acţiunilor de control dă posibilitatea deţinătorului să:
a) Desemneze consiliul de administraţie;
b) Stabilească rata profitului;
c) Determine evoluţia cursului acţiunilor la bursă.
242. Un crah bursier poate fi generat de:
a) Creşterea ratei inflaţiei la bunurile de consum;
b) Prăbuşirea cumulativă a titlurilor cotate la bursă;
c) Reducerea volumului operaţiunilor la termen de pe piaţa bursieră.
243. Rolul primordial al pieţei financiare este:
a) De a stabili nivelul (mărimea) rentei funciare;
b) De a asigura mobilitatea capitalurilor;
c) De a îngrădi libera iniţiativă.
244. Fac obiectul cererii şi ofertei de muncă activităţile:
a) Realizate de studenţi;
b) Realizate de salariaţi;
c) Realizate de nesalariaţi.
245. Prima treaptă sau fază a pieţei muncii constă în:
a) Întâlnirea cererii cu oferta de muncă în termeni reali;
b) Dimensionarea precisă ca volum şi structură a cererii de muncă;
c) Manifestarea pieţei muncii pe ansamblul unei economii.
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246. A doua treaptă sau fază a pieţei muncii constă în:
a) Întâlnirea cererii cu oferta de muncă în termeni reali;
b) Conturarea principiilor ce acţionează la stabilirea salariilor;
c) Formarea condiţiilor generale de angajare a salariaţilor.
247. Obiectul cererii şi ofertei pe piaţa muncii este reprezentat de:
a) Munca;
b) Munca salariată;
c) Munca nesalariată.
248. Pe termen lung salariul nominal are tendinţa:
a) De creştere;
b) De scădere;
c) De stagnare.
249. Salariul minim garantat este stabilit de:
a) Firma;
b) Guvern;
c) Salariat.
250. Salariul real este în raport cu câştigul real:
a) Mai mare;
b) Egal;
c) O componentă.
251. Cererea pe piaţa muncii este formată din:
a) Persoanele apte de muncă la un moment dat, dar care din diferite motive nu
au un loc de muncă;
b) Persoanele aflate în şomaj tehnic şi a căror ajutor de şomaj a ajuns în ultima
lună de plată;
c) Locurile de muncă necesare într-o economie, în condiţii salariale.
252. Oferta de muncă este definită în mod corect astfel:
a) Locurile de muncă neocupate şi oferte spre angajare de către patroni şi stat;
b) Activitatea (munca) pe care oricine doreşte să o presteze în schimbul
primirii unui salariu;
c) Nevoia de muncă existentă într-o perioadă determinată în economia unei
ţări.
253. Cererea şi oferta de muncă pot fi comensurate în:
a) Ore de muncă;
b) Locuri de muncă cu program complet sau parţial;
c) a + b.
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254. Cererea şi oferta de muncă, ca mărimi dinamice, reflectă legăturile existente
întotdeauna între două elemente, pe care vă rugăm să le marcaţi:
a) Gradul de dezvoltare al unei economii şi nivelul de trai al populaţiei;
b) Volumul, structura şi calitatea producţiei la un moment dat şi veniturile
membrilor societăţii;
c) Dezvoltarea economico-socială ca sursă a cererii şi populaţia ca sursă a
ofertei.
255. Cererea de forţă de muncă pe termen scurt este practic invariabilă, deoarece:
a) Posesorii forţei de muncă sunt ataşaţi mediului economico-social, chiar dacă
nu au avantaje economice;
b) Dezvoltarea unor activităţi şi iniţierea altora noi presupune o perioadă de
timp mai îndelungată;
c) Posesorii forţei de muncă se deplasează mai greu dintr-o localitate în alta şi
nu-şi schimbă cu uşurinţă munca.
256. Cererea de muncă se dimensionează ca volum şi structură pe baza:
a) Contractelor colective de muncă pe care firma le încheie cu furnizorii de
materii prime;
b) Programului de muncă pe care salariaţii acceptă să-l realizeze;
c) Contractelor şi altor angajamente asumate de firmă.
257. Întâlnirea în termeni reali a cererii cu oferta de muncă pe piaţa muncii se
realizează:
a) Pe segmente mari de cerere şi ofertă;
b) Pe ansamblul unei economii;
c) În cadrul fiecărei firme.
258. Caracterul concurenţial al pieţei muncii are tendinţa să se altereze ca urmare a
intervenirii unor aspecte, cum ar fi:
a) Multitudinea de reglementări legale existente pe piaţa muncii;
b) Condiţionările adoptate în diferite activităţi sau firme privind încadrarea în
muncă, scara de salarizare etc.
c) a+b.
259. Spre deosebire de salariul colectiv, cel social este o sumă de bani care:
a) Se atribuie tuturor salariaţilor;
b) Este mai mare decât salariul colectiv;
c) Se acordă unor salariaţi care se confruntă cu dificultăţi.
260. Salariul colectiv se acordă tuturor salariaţilor:
a) Sub forma unor sume globale ca participare la beneficii;
b) Sub forma unor facilităţi;
c) a+b.
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261. Inflaţia avantajează debitorii datorită:
a) Scăderii puterii de cumpărare a banilor restituiţi;
b) Creşterii riscurilor de pe piaţa valutară;
c) Sporirii masei monetare.
262. Indexarea salariilor în condiţii de inflaţie este o măsură:
a) De diminuare a inflaţiei;
b) De protecţie a veniturilor şi a puterii de cumpărare a salariaţilor;
c) De stimulare a competenţei profesionale.
263. Inflaţia, ca dezechilibru de ansamblu al economiei, se caracterizează prin:
a) Creşterea preţurilor la produsele noi, ca urmare a îmbunătăţirii calităţii
acestora;
b) Creşterea generalizată a preţurilor şi scăderea puterii de cumpărare a banilor;
c) Creşterea veniturilor tuturor agenţilor economici.
264. Inflaţia poate fi rezultatul unor cauze care ţin:
a) De creşterea excesivă a creditelor;
b) De scăderea producţiei de bunuri materiale şi servicii;
c) a+b.
265. Punerea în circulaţie a unei mase monetare, care depăşeşte cantitatea de bunuri şi
servicii supuse vânzării, conduce la:
a) Creşterea puterii de cumpărare a monedei;
b) Apariţia inflaţiei;
c) Reducerea ratei dobânzii.
266. Se apreciază că cei mai afectaţi de efectele negative ale inflaţiei sunt:
a) Toţi agenţii economici;
b) Agenţii economici care se împrumută de la bănci;
c) Agenţii economici cu venituri mici şi fixe.
267. Inflaţia se reduce dacă:
a) Sporeşte deficitul bugetar;
b) Se produc mai multe bunuri economice;
c) Sporeşte volumul creditelor.
268. Inflaţia creează avantaje:
a) Persoanelor cu venituri fixe şi mici;
b) Persoanelor cu economii mari;
c) Agenţilor economici ce-şi convertesc disponibilităţile băneşti în monedele
mai stabile ale altor ţări.
269. La atenuarea inflaţiei poate contribui:
a) Creşterea şomajului;
b) Sporirea deficitului bugetului de stat;
c) Creşterea ofertei de bunuri de consum şi servicii.
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270. Pentru a exprima inflaţia, se consideră că mai relevant este:
a) Indicele salariului real;
b) Indicele masei monetare;
c) Indicele general mediu al preţurilor bunurilor de consum.
271. Inflaţia este cauzată de:
a) Creşterea excesivă a creditului;
b) Acoperirea deficitului bugetar şi a balanţei de plăţi externe;
c) Toate cele de mai sus.
272. Scăderea puterii de cumpărare a banilor, constă în esenţă:
a) În scăderea cantităţii de bunuri ce poate fi cumpărată cu o unitate monetară;
b) Creşterea cantităţii de bunuri achiziţionată de către firme;
c) Scăderea generalizată a preţurilor în economie.
273. Inflaţia se diminuează, dacă:
a) Reacţia de adaptare a ofertei la nivelul şi structura cererii este rapidă;
b) Volumul bunurilor şi serviciilor rămâne în urma masei monetare;
c) Cresc salariile, fără acoperire în sporirea productivităţii muncii.
274. Dezechilibrul inflaţionist reflectă:
a) Creşterea ofertei agregate;
b) Menţinerea puterii de cumpărare a banilor;
c) Scăderea puterii de cumpărare a banilor.
275. Pe termen lung, inflaţia se poate diminua, dacă:
a) Creşte rata dobânzii;
b) Se reduc impozitele;
c) Sporeşte producţia internă de bunuri economice.
276. Inflaţia se manifesta:
a) Doar în cadrul economiilor ţărilor dezvoltate;
b) In proporţii diferite în economiile tuturor ţărilor;
c) In economiile în care indicele general al preturilor este mai mic decât unu.
277. Inflaţia importată are influenţă redusă asupra celei interne atunci când:
a) Cererea pentru bunurile de import este inelastică;
b) Cererea pentru bunurile de import este de elasticitate unitară;
c) Cererea pentru bunurile de import este elastică.
278. În condiţiile în care preţurile cresc, dacă oferta de bunuri este elastică, inflaţia are
tendinţa:
a) Să se încetinească sau să se diminueze;
b) Să nu se modifice;
c) Să evolueze independent de cererea de bunuri.
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279. Când valoarea banilor scade, masa monetară este:
a) Mai mică decât oferta de bunuri şi servicii;
b) Mai mare decât oferta de bunuri şi servicii;
c) Egală cu oferta de bunuri şi servicii.
280. O economie este sănătoasă şi evoluează în parametrii normali, atunci când:
a) Ritmul de creştere şi structura PIB şi/sau PNB pe locuitor evoluează în pas
cu masa monetară din economie;
b) Rata inflaţiei este mai mare decât rata dobânzii;
c) Dinamica populaţiei este superioară dinamicii venitului naţional.
281. Rata inflaţiei este foarte importantă pentru:
a) Comparaţii pe ţări, perioade şi zone;
b) Indexarea salariilor şi a pensiilor;
c) Toate variantele sunt corecte.
282. Excedentul de masă monetară în raport cu volumul bunurilor şi serviciilor destinate
vânzării, caracteristic inflaţiei, se poate datora:
a) Creşterii cererii de bunuri;
b) Scăderii cererii de bunuri;
c) Scăderii producţiei.
283. Asupra vieţii economice, efectele inflaţiei se râsfrâng prin:
a) Creşterea veniturilor;
b) Scăderea preţurilor;
c) Creşterea instabilităţii economice.
284. În condiţii de inflaţie, pentru diminuarea acesteia se promovează măsuri care să
ducă la:
a) Creşterea preţurilor;
b) Creşterea salariilor;
c) Creşterea producţiei.
285. Decisiv pentru instalarea stării de inflaţie este:
a) Existenţa unei cereri elastice;
b) Creşterea mai rapidă a volumului fizic al bunurilor destinate vânzării în
raport cu creşterea veniturilor;
c) Apariţia şi adâncirea unui decalaj între creşterea masei monetare şi creşterea
volumului fizic al bunurilor destinate vânzării.
286. Împotriva inflaţiei se promovează întotdeauna:
a) Ingheţarea salariilor;
b) Creşterea masei monetare;
c) Pachete de măsuri.
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287. Acoperirea deficitului bugetului de stat printr-o emisiune monetară fără acoperire
reprezintă o:
a) Măsură antiinflaţionistă;
b) Măsură inflaţionistă;
c) Măsură de protecţie socială.
288. Care din următoarele măsuri vizează sporirea volumului de bunuri şi servicii
destinate vânzării?
a) Creşterea ratei dobânzii pentru creditele acordate;
b) Ingheţarea salariilor şi a preţurilor;
c) Introducerea şi dezvoltarea producţiei noilor bunuri şi servicii.
289. Indexarea salariului este o măsură de:
a) Protecţie socială;
b) Combatere a inflaţiei;
c) Diminuare a şomajului.
290. Puterea de cumpărare a banilor reprezintă:
a) Suma de bani plătită pentru achiziţionarea unui bun;
b) Cantitatea de bunuri şi servicii vândute într-o zi;
c) Cantitatea de bunuri şi servicii care se poate cumpăra cu o unitate bănească.
291. La diminuarea şi controlul inflaţiei nu poate contribui:
a) Reducerea producţiei;
b) Creșterea masei monetare fără acoperire în produția de bunuri și servicii;
c) a+b.
292. Care dintre modalităţile de intervenţie enumerate mai jos, contribuie la
diminuarea şomajului?
a) Creşterea ajutorului de şomaj;
b) Creşterea timpului de muncă;
c) Creşterea volumului investiţiilor.
293. Indemnizaţia sau ajutorul de şomaj:
a) Este mai mare decât salariul;
b) Este atât de avantajoasă încât îi determină pe unii salariaţi să demisioneze
spre a o încasa;
c) Se plăteşte pe o perioadă reglementată legislativ în fiecare ţară.
294. În orice ţară, pe termen scurt, pentru şomeri, se pune îndeosebi problema:
a) Garantării locului de muncă;
b) Garantării unui venit minim necesar existenţei;
c) C. Imbunătăţirii condiţiilor de muncă.
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295. În afară de pierderea locurilor de muncă, şomajul se formează şi datorită faptului
că:
a) Sporeşte inflaţia;
b) Dezvoltarea economică nu poate asigura locuri de muncă în pas cu
creşterea ofertei de muncă;
c) Se ieftineşte creditul.
296. Există şomaj când cererea de muncă (D L ) şi oferta de muncă (Y L ) se află în
relaţia:
a) D l >Yl ;
b) D l < Y l ;
c) D l = Y l .
297. Şomajul este un dezechilibru ce se manifesta:
a) Pe piaţa muncii;
b) Pe piaţa valutară;
c) Pe piaţa financiară:
298. Şomajul structural apare direct sub incidenţa:
a) Crizelor economice;
b) Evoluţiei nevoilor, crizei energetice şi revoluţiei tehnico-ştiinţifice;
c) Nivelului de dezvoltare economică.
299. In condiţiile de echilibru pe piaţa muncii, nu va exista:
a) Şomaj voluntar;
b) Şomaj involuntar;
c) Inflaţie.
300. In condiţiile economiilor de piaţă moderne, şomajul constituie:
a) Un fenomen negativ;
b) Un efect al stării de dezechilibru în care se află economia;
c) a+b.
301. Care dintre următoarele măsuri anticiclice combat şomajul?
a) Creşterea cheltuielilor publice;
b) Reducerea fiscalităţii;
c) a+b.
302. Problema ocupării forţei de muncă este pe cale de ameliorare atunci când:
a) Ponderea populaţiei ocupate este ridicată în ansamblul celei active;
b) Are loc creşterea cererii de muncă concomitent cu scăderea ofertei de
muncă;
c) Crearea de locuri de muncă sporeşte concomitent cu scăderea ofertei de
asemenea locuri.

40

303. Care din atributele enumerate mai jos, nu caracterizează şomajul?
a) Nivelul şi rata şomajului;
b) Durata medie a vieţii;
c) Structura pe niveluri de calificare.
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