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Concursul MODUL ECONOMIC DE GÂNDIRE, ediția 2022  

(Subiecte orientative) 

 

Subiectul I (30 de puncte): 

Se dă textul: 

„Economia de piață este un mod de acțiune elaborat de om, în condiții de diviziune a 

muncii. Însă de aici nu rezultă că el este ceva accidental sau artificial – și că ar putea fi 

înlocuit printr-un alt mod de acțiune. Economia de piață este produsul unui lung proces 

evolutiv. Ea este rezultatul strădaniilor omului de a-și adapta cât mai bine cu putință 

acțiunile la condițiile date ale mediului său, pe care nu le poate altera. Este, așa zicând, o 

strategie, prin aplicarea căreia omul a progresat  triumfător de la sălbăticie la civilizație.” 

Ludwig von Mises – „Acțiunea umană” (București, Editura Institutului Ludwig von 

Mises România, 2018, p. 270) 

a. identificați principala problemă la care se referă textul (10 puncte); 

b. indicați trei concepte economice în fragmentul de mai sus (6 puncte); 

c. realizați o succintă analiză comparativă între economia de piață și economia de 

comandă (14 puncte). 

 

Subiectul al II-lea (20 de puncte) 

Fie următoarele date: 

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UmgA 50 45 40 35 30 25 20 15 10 

UmgB 38 34 24 16 10 8 6 4 2 

 
Ştiind că prețul lui A este 5 u.m., prețul lui B este 4 u.m., iar venitul disponibil 52 u.m., 

determinați programul de achiziții pe care îl va alege un consumator rațional (10 puncte). 

În plus, reprezentați grafic UmgA și UmgB (10 puncte).  

 
Subiectul al III-lea (40 de puncte) 

În T0, într-un ciclu de producție care durează un semestru se produc 1.000 de bunuri. 

Prețul de vânzare al unei unități de produs este 30.000 u.m. Producția anuală se realizează 

cu o investiție de capital tehnic în valoare de 50 milioane u.m., din care 60% capital fix. 

Consumul anual al capitalului fix este 10 milioane u.m. Valoarea cheltuielilor salariale 

pentru fiecare ciclu de producție se ridică la 10 milioane u.m., 2 milioane fiind salarii ale 

personalului administrativ. În anul următor, producția crește cu 50%, costurile variabile 

modificându-se strict proporțional cu aceasta, iar prețul rămânând constant. 

Cu ajutorul datelor de mai sus determinați, scriind formulele de calcul și explicitând 

simbolurile folosite:  

a.costul total în cei doi ani de activitate (15 puncte); 

b.rata profitului, la valoarea mărfii, în anul T1 (15 puncte); 

c.modificarea procentuală a profitului în T1 față de T0 (10 puncte).  

 

Notă: Subiectele vor fi rezolvate în două ore. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
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Concursul MODUL ECONOMIC DE GÂNDIRE, ediția 2022  

(Barem) 

 

 

Subiectul I (30 de puncte): 

 

a. identificarea problemei principale a textului (felul în care economia de piață se impune 

drept cel mai eficient mod de organizare economică) – 10 puncte; 

b. indicarea a trei concepte economice din text – 6 puncte; 

c. realizarea analizei comparative între economia de piață si cea de comandă [economia 

de piață este fundamentată grație principiilor „individualismului” și „liberalismului” 

(inegalitățile economice sunt stimulative), presupune instituții precum piața și 

proprietatea privată, se afla în strânsă legătură cu libertatea contractuală și cu egalitatea în 

fața legilor, iar economia de comandă are în vedere colectivismul și solidaritatea socială, 

planul indicativ și proprietatea comună/de stat, egalizarea veniturilor și pilotarea 

deciziilor agenților economici de către organisme guvernamentale/agreate de Guvern] – 

14 puncte. 

 

Subiectul al II-lea (20 de puncte): 

 

a. determinarea programului de achiziții – 10puncte; 

b. reprezentarea, pe grafice diferite, a celor două utilități marginale – 10 puncte. 

 

Subiectul al III-lea (40 de puncte): 

 

a. calculul corect al costurilor totale în cei doi ani de activitate – 15 puncte; 

b. determinarea ratei profitului, la cifra de afaceri (valoarea mărfii), în anul curent – 15 

puncte; 

c. evidențierea evoluției procentuale (relative) a profitul în intervalul de timp considerat – 

10 puncte. 

 

Notă: Din oficiu se acordă 10 puncte. 

  

 

 

 


