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Probă scrisă 

ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI  
EDUCAȚIE SOCIALĂ - EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 
Varianta 3 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
A. Realizați o prezentare, în trei pagini, cu titlul „Universul economiei”, știind că tot ceea ce presupune 
derularea activității economice, sfera de cuprindere a acesteia, relația resurse-trebuințe, astfel încât 
trebuințele să fie cât mai bine satisfăcute, reprezintă universul economiei. În realizarea prezentării 
veţi avea în vedere următoarele repere: 
- prezentarea caracteristicilor definitorii ale următoarelor sisteme economice: economia naturală, 

economia de schimb, economia de piață, enumerând totodată patru caracteristici ale economiilor 
moderne; 

- explicarea distincției dintre agentul economic și unitatea economică; 
- menționarea specificului a trei sectoare instituționale (grupe de agenți economici); 
- definirea fluxului economic și a circuitului economic; 
- justificarea unui punct de vedere personal ce vizează modalitatea de adecvare a 

comportamentului agenților economici în condițiile discrepanței nevoi-resurse. 
Notă: Se punctează și respectarea numărului de pagini cerut (1 punct).          28 de puncte 
 
B. În anul T0, o firmă dispune de un capital tehnic în valoare de 250.000 u.m., obținut dintr-un credit 
contractat pe o perioadă de 3 ani. Firma produce și vinde 20.000 de unități dintr-un bun X, realizând 
o rată a rentabilității de 20% și câștigând 2 u.m. pentru fiecare unitate produsă. Costurile salariale 
reprezintă ¼ din costurile totale, iar salariile directe sunt de patru ori mai mari decât salariile 
personalului administrativ. Valoarea materialelor, combustibilului și energiei necesare producerii 
bunurilor este de 120.000 u.m., dobânda este de 5000 u.m., iar pentru întreținerea spațiilor utilizate 
de firmă se plătesc 5000 u.m. În anul T1, firma scade prețul de vânzare cu 12,5%, volumul vânzărilor 
ține cont de coeficientul de elasticitate a cererii în funcție de preț care este egal cu 2, cantitatea 
produsă este egală cu cea vândută, iar costurile variabile se modifică direct proporțional cu volumul 
producției. 
Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând semnificația notațiilor 
din formulele utilizate: 
1. durata de amortizare a capitalului fix, în luni; 
2. prețul de vânzare al bunului X în anul T1; 
3. scăderea absolută a profitului unitar în T1 față de T0.             24 de puncte 
 
C. Enunțați legea creșterii costurilor relative, dând totodată un exemplu concret care să ilustreze 
conținutul acestei legi.             8 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe ce vizează tematica pentru metodica disciplinei de 
examen: 
1. Enumerați cinci forme de organizare a activității didactice, explicând totodată două dintre aceste 

forme.             11 puncte 
2. Prezentați, pentru trei dintre formele de organizare a activității didactice la disciplina economie 

aplicată, câte un avantaj, câte un dezavantaj și câte o limită.        9 puncte 
3. Argumentaţi, în una-două pagini, un punct de vedere care să confirme sau să infirme ipoteza 

potrivit căreia profesorul trebuie să experimenteze și să aplice diferitele forme de organizare a 
activității didactice la disciplina economie aplicată.       10 puncte 


