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„Modul economic de gândire” 
Proba teoretică, model 

 

 

Subiectul I (30 de puncte):  
 
Având ca punct de plecare textul următor, realizați, pe aproximativ o pagină și jumătate, o 
prezentare a relațiilor dintre vânzătorii și cumpărătorii din economia reală:  
 
„Majoritatea piețelor – atât piața în sine, care cuprinde reguli și un design, cât și conceptul 
general – operează în acel spațiu generos dintre două extreme: piața perfect competitivă, 
descrisă metaforic drept « mâna invizibilă » a lui Adam Smith, și « planul cincinal » al 
președintelui Mao. Piețele însă nu seamănă cu planul de la centru deoarece nimeni 
altcineva, cu excepția participanților înșiși, nu determină ce primește fiecare.” 
[Alvin E. Roth – „Cine primește și de ce. Noua economie a piețelor de matchmaking și 
proiectarea acestora” (București, Editura Publica, 2015, p. 25)]   
 
Subiectul al II-lea (60 de puncte): 
 
1.Construiti un exemplu, cu valori numerice, prin care să urmăriți evoluția prețului și a 
cantității de echilibru în condițiile unei oferte constante și a scăderii cererii (30 de puncte).  
 
2. Determinaţi tipul de elasticitate a cererii funcţie de preţ în următoarele situaţii: 
a. Indicele preţului este 120%, iar volumul valoric al vânzărilor creşte cu 20% (5 puncte); 
b. Preţul se reduce la jumătate, iar cifra de afaceri nu se modifică (5 puncte); 
c. Valoarea bunului creşte cu 150%, iar indicele încasărilor totale este 60% (5 puncte). 
 
3. Transcrieţi tabelul de mai jos: 

 

Timp 
(T) 

Preţul 
(u.m./buc.) 

Cererea în 
 situaţia A 

(buc.) 

Cererea în 
 situaţia B 

(buc.) 

Oferta 
 (buc.) 

Exces de 
 cerere în 

 situaţia A (buc.) 

Exces de 
 ofertă în 

 situaţia A (buc.) 

T1 50 10000  6000   

T2 60 9000  7000   

T3 70 8000  8000   

T4 80 7000  9000   

T5 90 6000  10000   

 
A. Completaţi tabelul, ştiind că cererea în situaţia B este generată de scăderea veniturilor 
cumpărătorilor (5 puncte). 
B. Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, formarea preţului de echilibru pentru “Cererea A” 
şi “Cererea B” (5 puncte).      
C. Determinaţi tipul de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ aferent intervalului T2-T4 (5 puncte). 

. 

 
 Notă: Timpul de lucru este 90 de minute. Din oficiu se acordă 10 puncte.  
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BAREM DE NOTARE: 
 
Subiectul I  - 30 puncte, după cum urmează: 
 
- prezentarea economiei de piaţă (economiei libere) drept cel mai important subsistem al 
economiei de schimb – 4 puncte; 
- evidenţierea principiilor individualismului (interesul individual este mai important decât 
interesele de grup sau colective) şi liberalismului (inegalităţile economice sunt stimulative; 
ştiinţa economică prezumă că indivizii răspund la stimulente) – 4 puncte; 
- aprecierea rolului proprietăţii private, precum şi a exigenţelor adiacente acesteia – 4 
puncte; 
- menționarea temeiurilor juridice ale economiei libere (egalitatea în faţa legii şi libertatea 
contractuală)   – 4 puncte; 
- economia de piaţă vs. economia de comandă; superioritatea economiei de piaţă este 
atestată de practică, nu de teorie – 2 puncte; 
- considerarea limitelor economiei de piaţă – 2 puncte; 
- caracterizarea de ansamblu a economiilor moderne (cu menţiunea că elementele 
economiei de piaţă sunt preponderente) – 2 puncte; 
- rolul Statului (Guvernului) în asigurarea (păstrarea) cadrului legal în care funcţionează 
economia de piaţă – 2 puncte; 
- bogăţia informaţiei şi anvergura analizei – 2 puncte; 
- acurateţea argumentării – 2 puncte; 
- originalitatea întocmirii – 2 puncte. 
 
Subiectul II - 60 puncte, după cum urmează: 
 
1. 
- alegerea corectă a ecuațiilor ofertei și cererilor (cu respectarea legii generale a ofertei, 
respectiv legii generale a cererii) – 10 puncte; 
- determinarea prețurilor și cantităților de echilibru – 10 puncte; 
- construirea graficului pe baza datelor utilizate (alese) – 10 puncte; 
 
2. 
- a. cerere perfect inelastică (cererea din perioada de bază este egală cu cererea din 
perioada curentă) – 5 puncte; 
- b. cerere elastică (fluctuația prețului este inferioară fluctuației cererii) – 5 puncte; 
- c. cerere inelastică (fluctuația prețului este superioară fluctuației cererii) – 5 puncte; 
 
3. 
- completarea corectă a tabelului – 5 puncte; 
- reprezentarea grafică a evoluției prețului de echilibru – 5 puncte; 
- determinarea tipului de elasticitate (oferta inelastică) – 5 puncte. 
 
Din oficiu se acordă 10 puncte.  
 


