TEZĂ ECONOMIE SEMESTRUL II
NR. 1
ANUL ȘCOLAR 2018-2019
DATA: 09.05.2019
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 1 oră.
Subiectul I
(20 de puncte)
Scrieți, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Piaţa cu concurenţă monopolistică este forma de piaţă cu concurenţă imperfectă
caracterizată prin existenţa unui număr:
a. mic de consumatori cu putere economică redusă;
b. mare de cumpărători şi de vânzători;
c. mare de vânzători şi a unui număr mic de cumpărători;
d. mic de producători cu putere economică mare.
(5 puncte)
2. Dacă masa monetară este de 56.000 u.m, cantitatea de bunuri economice supuse
tranzacțiilor este de 1000 buc., iar viteza de rotaţie a banilor este 2, atunci nivelul mediu
al preţurilor este:
a. 112 u.m./buc.
b. 28 u.m./buc.
c. 56 u.m./buc.
d. d. 5,6 u.m./buc.
(5 puncte)
3. De regulă și în condiții normale, dacă rata dobânzii pe piaţa monetară creşte, atunci
cursul titlurilor la bursa de valori:
a. rămâne constant;
b. se dublează;
c. nu este influenţat;
d. scade.
(5 puncte)
4. Intrarea pe piață a producătorilor, respectiv, ieșirea de pe piață a acestora este liberă pe:
a. piaţa de monopol;
b. piaţa de oligopol;
c. piaţa cu concurenţă perfectă;
d. piaţa cu concurenţă monopolistică.
(5 puncte)
Subiectul II
(45 de puncte)
1. Precizați sensul modificării indicatorului dat (în urma calculului absolut și relativ),
scriind totodată și formula pe baza căreia ați realizat estimarea, în condiții descrise de
următorul enunț:
a) Cursul unei obligațiuni la un venit anual de 20.000 u.m. atunci când rata dobânzii
crește cu 10% față de valoarea inițială de 20%;
(20 puncte)
2. O bancă acordă două credite în valoare totală de 12 milioane unități monetare, pe 24
de luni și, respectiv, un an. Ratele dobânzilor active sunt de 4% - primul credit, în
regim de dobândă compusă și, respectiv 2% - cel de-al doilea. Dobânda obținută de
bancă pentru primul credit este de 2 ori mai mare decât dobânda obținută pentru cel
de-al doilea credit. Calculați explicit, scriind totodată și semnificația simbolurilor
utilizate, valoarea fiecăruia dintre creditele acordate și, respectiv, ale dobânzilor
încasate de către bancă.
(25 puncte)

Notă: 1. legenda – 5 puncte;
2. calculul celor două dobânzi – 10 puncte;
3. calculul celor două credite – 10 puncte;
Subiectul III
Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe:
1. Precizați înțelesul economic al noțiunilor:
a) Acțiunea;
b) Inflația.
2.
a)
b)
c)
d)

Prezentați:
Patru forme ale inflației;
Două funcții ale bursei de valori;
Două caracteristici ale pieței cu concurență perfectă;
Două forme ale șomajului.

(25 de puncte)

(5 puncte)
(5 puncte)

(10x1,5p=15 puncte)

TEZĂ ECONOMIE SEMESTRUL II
NR. 2
ANUL ȘCOLAR 2018-2019
DATA: 09.05.2019
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 1 oră.
Subiectul I
(20 de puncte)
Scrieți, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect:
a) Piaţa cu concurenţă monopolistică este forma de piaţă cu concurenţă imperfectă
caracterizată prin existenţa unui număr:
a. mic de consumatori cu putere economică redusă;
b. mare de cumpărători şi de vânzători;
c. mare de vânzători şi a unui număr mic de cumpărători;
d. mic de producători cu putere economică mare.
(5 puncte)
b) Dacă masa monetară este de 56.000 u.m, cantitatea de bunuri economice supuse
tranzacțiilor este de 8000 buc., iar viteza de rotaţie a banilor este 4, atunci nivelul mediu
al preţurilor este:
a. 112 u.m./buc.
b. 28 u.m./buc.
c. 56 u.m./buc.
d. d. 5,6 u.m./buc.
(5 puncte)
c) De regulă și în condiții normale, dacă rata dobânzii pe piaţa monetară creşte, atunci
cursul titlurilor la bursa de valori:
a. rămâne constant;
b. se dublează;
c. nu este influenţat;
d. scade.
(5 puncte)
d) Intrarea pe piață a producătorilor, respectiv, ieșirea de pe piață a acestora este liberă pe:
a. piaţa de monopol;
b. piaţa de oligopol;
c. piaţa cu concurenţă perfectă;
d. piaţa cu concurenţă monopolistică.
(5 puncte)
Subiectul II
(45 de puncte)
1. Precizați sensul modificării indicatorului dat (în urma calculului absolut și relativ),
scriind totodată și formula pe baza căreia ați realizat estimarea, în condiții descrise de
următorul enunț:
a) Cursul unei acțiunii la un dividend de 40.000 u.m. atunci când rata dobânzii scade cu
5% față de valoarea inițială de 20%;
(20 puncte)
3. O bancă acordă două credite în valoare totală de 20 milioane unități monetare, pe 24
de luni și, respectiv, un an. Ratele dobânzilor active sunt de 10% - primul credit, în
regim de dobândă compusă și, respectiv 4% - cel de-al doilea. Dobânda obținută de
bancă pentru primul credit este de 4 ori mai mare decât dobânda obținută pentru cel
de-al doilea credit. Calculați explicit, scriind totodată și semnificația simbolurilor
utilizate, valoarea fiecăruia dintre creditele acordate și, respectiv, ale dobânzilor
încasate de către bancă.
(25 puncte)

Notă: 1. legenda – 5 puncte;
2. calculul celor două dobânzi – 10 puncte;
3. calculul celor două credite – 10 puncte;
Subiectul III
Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe:
1. Precizați înțelesul economic al noțiunilor:
a) Obligațiunea;
b) Șomajul.

a)
b)
c)
d)

2. Prezentați:
Două funcții ale banilor;
Două forme ale șomajului;
Formele inflației specifice țărilor foste comuniste;
Două forme ale pieței cu concurență imperfectă.
puncte)

(25 de puncte)

(5 puncte)
(5 puncte)

(10x1,5p=15

