Concursul județean „Modul economic de gândire”
Proba teoretică, model de subiecte
Subiectul I (30 de puncte):
„În cadrul economiei de piață, activitatea economică este pusă în mișcare printr-un număr
de decizii aparent independente unele față de altele, iar inițiativa îi aparține individului,
care este în centrul impulsionării activității economice. Având în vedere multitudinea
centrelor de decizie, spunem că economia este pluripolară.”
[Tiberiu Brăilean – „Sisteme economice” (Iași, Editura Junimea, 2009, p. 50)]
Realizați o interpretare a textului dat, în care să integrați o caracterizare a economiei de
piață moderne, cu virtuțile si limitele pe care acest subsistem al economiei de schimb le
presupune.
Subiectul al II-lea (60 de puncte):
A (30 de puncte).
În To, într-un ciclu de producție care durează un semestru se produc 2500 de bunuri.
Prețul de vânzare al unei unități de produs este 40.000 u.m. Producția anuală se realizează
cu o investiție totală de capital de 120 mil. u.m., din care două treimi reprezintă capitalul
fix. Consumul anual al capitalului fix este 12 mil. u.m. Valoarea cheltuielilor cu factorul
muncă pentru fiecare ciclu de producție este 20 mil. u.m., 5 mil. dintre acestea fiind
salarii ale personalului administrativ. În T1, producția realizată și vândută crește cu 20%,
antrenând modificarea strict proporțională a cheltuielilor variabile. Prețul nu se modifică.
Pe baza datelor de mai sus, calculați, scriind formulele de calcul și explicitând
simbolurile folosite:
a. costul total in cele două momente ale producției;
b. rata profitului, la valoarea mărfii, în To;
c. modificarea procentuală a profitului.
B (30 de puncte).
Fie următorul tabel:
Număr de
Productivitatea
lucrători
marginală a muncii
(L)
(WmgL;bucăţi/lucrător)
1
12
2
14
8
25
11
30
12
22
Să se determine productivităţile medii ale muncii pentru situaţiile în care sunt folosiţi 8,
respectiv 12 lucrători. Reprezentaţi, pe acelaşi grafic, productivitatea medie a muncii şi
productivitatea marginală a muncii.
Notă: Timpul de lucru este două ore. Din oficiu se vor acorda 10 puncte.
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Concursul județean „Modul economic de gândire”
Proba teoretică, barem
Subiectul I (30 de puncte):
- indicarea problemei pe care o abordează textul – 5 puncte;
- formularea ideii principale a textului – 5 puncte;
- caracterizarea economiei de piață ca model funcțional (individualism, inegalități
economice stimulative pentru agenții economici, rol fundamental al proprietății private,
prețuri stabilite/resurse alocate prin intermediul mecanismelor de piață, libertate
contractuală, egalitate in fata legilor) – 10 puncte;
- limitele economiei de piață (vezi situațiile de „eșec al pieței”) – 5 puncte;
- coerența alcătuirii, originalitatea în analiza textului – 5 puncte.
Subiectul II A (30 de puncte):
- pentru corecta determinare a costului total în cele două momente ale activității (92 mil.
u.m.; 106 mil. u.m.) – 2 x 5 puncte;
- pentru corecta determinare a ratei profitului la valoarea mărfii, în prima perioadă (54%)
– 5 puncte;
- pentru corecta determinare a evoluției procentuale a profitului (profitul crește cu
24,07%) – 5 puncte;
- pentru explicitarea simbolurilor folosite – 5 puncte;
- pentru utilizarea adecvată a formulelor de calcul – 5 puncte.
Subiectul II B (30 de puncte):
- pentru corecta determinare a valorilor productivității medii a muncii, în condițiile
utilizării a 8, respectiv 12 lucrători (22 buc./lucrător; 24 buc./lucrător) – 2 x 5 puncte;
- pentru corecta reprezentare, pe același grafic, a celor două productivități
(productivitatea medie a muncii şi productivitatea marginală a muncii) – 10 puncte;
- pentru explicitarea simbolurilor folosite – 5 puncte;
- pentru utilizarea adecvată a formulelor de calcul – 5 puncte

Din oficiu se vor acorda 10 puncte.
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