
Erată

Pag. 38 – Subiectul II
În loc de: C. 1. … a dobânzii, 12%, determinați … se va citi: C. 1. … a dobânzii, 18%, determinați …

Pag. 40 – Subiectul II
În loc de: A. c) UT = maximă D U.mg = 0, deci la 4 buc. 
se va citi: A. c) UT = maximă (100 u.u.) la 4 buc. D U.mg = 0
În loc de: C. 1. … d’r = d’n – r.i = 15% – 12% = 3%. se va citi: C. 1. … d’r = d’n – r.i = 18% – 15% = 3%.

Pag. 45 – Subiectul I
În loc de: 
4. Un criteriu principal de diferențiere a înțelegerilor de tipul „cartelului” și „trustului” este reflectat de:
a. tipurile diferite de piață concurențială, reală pe care acționează; b. restrângerea concurenței partenerilor pe orice 

cale; c. autonomia (independența) decizională; d. cartelul este specific concurenței perfecte, iar trustul, concurenței 
imperfecte.

se va citi: 
4. O deosebire esențială între obligațiuni și acțiuni se referă la:
a. forma pieței financiare pe care se tranzacționează; b. ponderea lor în totalul tranzacțiilor realizate într-o zi; c. 

drepturile deținătorilor lor privind influențarea activității emitentului; d. denumirea prețului la care pot fi vândute și 
cumpărate titlurile de valoare respective.

Pag. 47 – Subiectul I
În loc de: A. 4. (c) Cartelul și trustul sunt înțelegeri între firme care acționează pe piața de oligopol. Cartelul este 

reprezentat printr-un grup de firme care își păstrează autonomia decizională privind fixarea prețurilor, împărțirea piețelor 
etc., iar în cazul trustului se pierde autonomia decizională, firmele în cauză fuzionând.

se va citi: A. 4. (c) O deosebire esențială între obligațiuni și acțiuni se referă la drepturile diferite ale deținătorilor lor 
privind influențarea activității emitentului: obligatarii nu au niciun drept asupra activității emi ten tului (ci au drepturi 
doar în calitate de creditori), în timp ce acționarii (în raport de gradul de participare la capitalul firmei emitente) au 
drepturi patrimoniale și sociale legate de activitatea acesteia.

Pag. 48 – Subiectul II
În loc de: B. P = Î/Q … se va citi: B. P = VT/Q …
În loc de: C. 1. EQc(P) = 0,2 = –∆%Q : ∆%P [ – ∆%Q = 0,2∆%P = 0,2(IP – 100%) = 12%.
se va citi: C. 1. EQc(P) = 0,2 = –(–∆%Q : ∆%P) [ ∆%Qc = 0,2∆%P = 0,2(IP – 100%) = –12%.

Pag. 52 – Subiectul II
În loc de: C. 2. Dp = 120 se va citi: C. 2. Dp = 120 u.m.

Pag. 53 – Subiectul I
În loc de: A. 1. … calitate nu depinde: … se va citi: A. 1. … calitate nu depinde direct de: …

Pag. 63 – Subiectul I
În loc de: 6. (c) … cea din contract, în caz … se va citi: 6. (c) … cea din contract (mai mare), în caz …

Pag. 64 – Subiectul II
În loc de: B. … Dc. = 1.000(1 + 10%)2 – 1.000 = 1.210 – 1.000 = 121 u.m. 
se va citi: B. … Dc. = 1.000(1 + 10%)2 – 1.000 = 1.210 – 1.000 = 210 u.m. 
În loc de: C. 1. … ∆Q = 25% … se va citi: C. 1. … ∆%Q = 25% …

Pag. 66 – Subiectul II
În loc de: C. 1. … unui bun este 90%, iar … se va citi: C. 1. … unui bun este 95%, iar …

Pag. 67 – Subiectul II
În loc de: A. a) … U.mg (5 buc.) = 0 = (100 – 100) u.u.; Umg (2 buc.) = 2  13 = 26 u.m. = UT(3 buc.) – 50 u.u. → 

UT (3 buc.) = 76 u.u.
se va citi: A. a) … U.mg (5 buc.) = 0 = (100 – 100) u.u. [ UT (5 buc.) = 100 u.u.; Umg (2 buc.) = 2  13 = 26 u.m. 

= UT(2 buc.) – 50 u.u. → UT (2 buc.) = 76 u.u.



Pag. 68 – Subiectul II
În loc de: C. 1. EQc (p)= – (∆%Qc : ∆%P) = – (–5% : 20%) = 0,25 (cerere inelastică).
se va citi: C. 1. EQc (p)= – (∆%Qc : ∆%P) = – [20% : (–5%)] = 4 > 1 (cerere elastică).

Pag. 74 – Subiectul II
În loc de: C. 3. … să cumpărare a 6 unități … se va citi: C. 3. … să cumpărare a 8 unități …

Pag. 82 – Subiectul II
În loc de: C. 2. … Q = 3.500 – 10P … se va citi: C. 2. … Q = 3.500 + 10P …
În loc de: C. 3. … și costul variabil mediu este de … se va citi: C. 3. … și costul fix mediu este de …

Pag. 84 – Subiectul II
În loc de: C. 2. … 5.000 = 3.500 – 10P … se va citi: C. 2. … 5.000 = 3.500 + 10P …
În loc de: C. 3. … C.A = CT = 500.000 = 24.000 + 4.000Q
se va citi: C. 3. … C.A = CT = 500.000 = CV + CMF  Q = 24.000 + 4.000Q 

Pag. 88 – Subiectul II A. a) pe linia 3, coloana 4 din tabel
În loc de: 25 se va citi: 20

Pag. 92 – Subiectul II
În loc de: B. … Kc = 80%  C.mat … se va citi: B. … Kc = 20%  C.mat …

Pag. 93 – Subiectul I
În loc de: A. 6. c. este în aceeași relație de proporționalitate cu prețul creditului;
se va citi: A. 6. c. este în aceeași relație de proporționalitate directă cu prețul creditului;

Pag. 100 – Subiectul II
În loc de: C. 2. … = 94,78% – 100% ≈ 5,28% se va citi: C. 2. … = 94,78% – 100% ≈ – 5,22%

Pag. 102 – Subiectul II A. în tabel, valorile din coloana a treia
În loc de: 150, 240, 600 se va citi: 15, 24, 60

Pag. 102 – Subiectul II
În loc de: A. b) … cantitatea cerută, și calculați coeficientul …
se va citi: A. b) … cantitatea cerută (stabilind, la prețul dorit, egalitatea cantității cerute cu cantitatea oferită în 

„Situația B”) și calculați coeficientul …

Pag. 103 – Subiectul I
În loc de: A. 1. (d) … potențialul limitat al pământului, la dezvoltarea …
se va citi: A. 1. (d) … potențialul limitat al pământului (cel mai restrictiv F.P), la dezvoltarea …

Pag. 103 – Subiectul II
În loc de: A. a) Se completează tabelul cu următoarele valori (date) ipotetice:
se va citi: A. a) Se completează tabelul cu următoarele valori (date) ipotetice, iar alegerea personală a prețului de 

echilibru fiind: Pe = 125 u.m. [ cantitatea cerută = cantitatea oferită, situația B = 50 buc.

Pag. 103 – Subiectul II A. a) în tabel, valorile din coloana a doua
În loc de: 15, 8, 5 se va citi: 150, 80, 50

Pag. 104 – Subiectul II
În loc de: A. b) EQc(P) = – (∆%Q : ∆%P) = – [(5 – 8) : 8]  [75/(125 – 75)] ≈ 0,56
se va citi: A. b) EQc(P) = – (∆%Q : ∆%P) = – [(50 – 80) : 80]  [75/(125 – 75)] ≈ 0,56

Pag. 105 – Subiectul I A. 1.
În loc de: a. pământul utilizat în activitatea agricolă; b. latura economică a combinării F.P; c. munca salariată și ca-

pitalul real, în totalitatea lui; d. utilajele de producție uzate moral și munca salariată superior calificată.
se va citi: a. maximizarea efectelor și minimizarea costurilor; b. combinarea eficientă a F.P; c. munca salariată și 

capitalul real, în totalitatea lui; d. utilajele de producție uzate moral și munca salariată superior calificată.



Pag. 105 – Subiectul I A.
În loc de: 2. c. salariul nominal crește într-o proporție mai mică decât sporul prețurilor de consum;
se va citi: 2. c. salariul nominal crește într-o proporție mai mare decât sporul prețurilor de consum;

Pag. 107 – Subiectul III
În loc de: 2. … de a mări pensiile asupra numărului pensionarilor și asupra ofertei de muncă disponibilă, presupunând 

că … se va citi: 2. … de a mări pensiile asupra ofertei de muncă disponibilă, precum și asupra cererii pensionarilor 
pentru bunuri de consum, presupunând că …

Pag. 108 – Subiectul II A. a) în tabel, linia 3, coloana 4
În loc de: 15 se va citi: 4

Pag. 108 – Subiectul II 
În loc de: A. c) … C.mg = CMT (minim) se va citi: A. c) … C.mg = CMT (minim) = 10 u.m.
În loc de: B. ∆%WL = IWL – 100% = (120/150)  100 – 100% … 
se va citi: B. ∆%WL = IWL – 100% = (150/120)  100 – 100% …

Pag. 108 – Subiectul III
În loc de: 2. …o muncă salariată (oferta de muncă), dacă celelalte … se va citi: 2. … o muncă salariată (oferta de 

muncă) și creșterea cererii de bunuri de consum din partea pensionarilor, dacă celelalte …

Pag. 109 – Subiectul I A.
În loc de: 1. c. capitalului circulant pe unitate de produs; se va citi: 1. c. capitalului circulant în unități monetare;
În loc de: 2. a. supraunitar; se va citi: 2. a. subunitar;
În loc de: 2. d. subunitar; se va citi: 2. d. supraunitar;

Pag. 110 – Subiectul II
În loc de: A. …a muncii în funcție de variația numărului de lucrători și a producției exprimată în unități monetare.
se va citi: A. … a muncii (exprimate în unități monetare) în funcție de variația numărului de lucrători, precum și a 

variației producției.

Pag 110 – Subiectul II A. în tabel, linia 3, coloana 3
În loc de: 23 se va citi: 24

Pag 110 – Subiectul II
În loc de: C. 1. Dacă prețul sporește de 2,5 ori, iar cantitatea cerută dintr-un bun se reduce cu un sfert, determinați 

coeficientul de elasticitate a cererii față de preț.
se va citi: C. 1. În t0, pe piața bunului X, funcția cererii și a ofertei sunt de tipul: Ce0 = 75 – 4P și Of.0 = 25 + 6P, iar 

în t1, Ce1 = 225 – 5P și Of.1 = 97 + 11P, determinați indicele prețului de echilibru.

Pag. 111 – Subiectul III
În loc de: 2. … va avea creșterea vârstei de pensionare asupra cheltuielilor firmei cu plata salariilor, precum și asupra 

cererii de bunuri de consum.
se va citi: 2. … va avea creșterea prețului energiei electrice pe plan național asupra ofertei firmelor din industria 

constructoare de mașini, asupra prețurilor și cererii interne a acestor produse.

Pag 112 – Subiectul II A. în tabel, linia 3, coloanele 2, 3, 4
În loc de: 46, 23, 26 se va citi: 48, 24, 28

Pag 112 – Subiectul II
În loc de: C. 1. IP = 250% → ∆%P = 150%; ∆%Qc = – 25% [ EQc(P) = – (– 25% : 150%) ≈ 0,16.
se va citi: C. 1. Ce0 = Of.0 → 75 – 4P = 25 + 6P → Pe0 = 5; Ce1 = Of.1 → 225 – 5P = 97 + 11P → Pe1 = 8 [ IPe = (8/5) 

 100 = 160%.

Pag. 112 – Subiectul III
În loc de: 2. Creșterea vârstei de pensionare are multiple efecte printre care și sporirea cheltuielilor firmei cu plata 

salariilor, mai mari, de regulă, decât pensia, dar și astfel sporirea cererii de bunuri de consum din partea ofertei de 
muncă.



se va citi: 2. Creșterea prețului energiei electrice determină sporirea costurilor de producție ale firmelor din 
industria constructoare de mașini care vor produce și vinde mai puțin, iar în condițiile unei cereri susținute, efectul 
va fi sporirea prețului acestor mașini.

Pag 113. – Subiectul I A.
În loc de: 5. Rolul principal pe care-l are … se va citi: 5. Exercitare rolurilor pe care le are …
În loc de: 5. c. alocarea F.P nu este eficientă; se va citi: 5. c. alocarea F.P este eficientă;
În loc de: 5. d. nu permite autoechilibrarea pieței unui B.E. se va citi: 5. d. permite autoechilibrarea pieței unui B.E.

Pag. 114 – Subiectul II
În loc de: C. 1. …este de 60 buc., determinați … se va citi: C. 1. … este de 60 buc./L, determinați …
În loc de: C. 2. 10 muncitori sunt disponibilizați și înlocuiți cu 5 utilaje …
se va citi: C. 2. 3 muncitori sunt disponibilizați și înlocuiți cu 6 utilaje …

Pag. 114 – Subiectul III
În loc de: 1. … în raport cu nevoile oamenilor. se va citi: 1. … în raport cu cererea solvabilă.

Pag. 115 – Subiectul I
În loc de: A. 5. (a) Rolul prețului de echilibru este de a determina formarea liberă a prețului în funcție de evoluția 

raportului dintre cerere și ofertă, prin echilibrarea și reglarea acestora la volumul maxim al tranzacțiilor.
se va citi: A. 5. (a) Prețul de echilibru are multiple roluri (reglarea cererii și ofertei satisfăcute la volumul maxim 

al tranzacțiilor, alocarea eficientă a F.P, autoechilibrarea pieței unui B.E în funcție de P.e al substituenților sau al F.P 
etc.) dacă este lăsat liber să se formeze la piață. Dacă intervin: guvernul sau firmele puternice din punct de vedere 
economic (de tipul oligopolului) în formarea prețului unor bunuri, atunci încetează rolul său.

Pag. 116 – Subiectul II
În loc de: C. 1. Q0 = 5  10 = 50 buc./L, W.mg(L) = ∆Q = Q(L = 6) – Q (L = 5) = 60 buc. [ Q(L = 6) = 110 buc.
se va citi:
C. 1. Q0 = 5  10 buc./L = 50 buc., W.mg(L) = ∆Q = Q1(când L1 = 6) – Q0 (când L2 = 5) = 60 buc./L [ Q1 = 50 + 60 

= 110 buc.
În loc de: C. 2. Rms = KF /L = 5/10 = 0,5 se va citi: C. 2. Rms = ∆KF /–∆L = 6/3 = 2
În loc de: C. 3. RPrT(CT)0 = 10% → CT 0 = 10.000 u.m..∆%CT = – 20%→ICT = 80% → CT1 = 8.000 u.m. și ∆CT = – 

2.000 u.m. Dacă VT1 = VT0 → ∆Pr.T = – ∆CT; ∆Pr.T = 2.000 = Pr.T1 – 1.000 → Pr.T1 = 3.000 u.m.[ IPr.T = 150% și 
∆%Pr.T = 50%.

se va citi: C. 3. RPrT(CT)0 = 10% → CT0 = 1.000 : 10% = 10.000 u.m.; ∆%CT = – 20% → ICT = 80% → CT1 = 8.000 
u.m. și ∆CT = – 2.000 u.m. Dacă VT1 = VT0 → ∆Pr.T = – ∆CT; ∆Pr.T = 2.000 u.m. = Pr.T1 – 1.000 → Pr.T1 = 3.000 
u.m.[ IPr.T = 300% și ∆%Pr.T = 200%.

Pag. 116 Subiectul III
În loc de: 1. a) … nevoilor oamenilor, în detrimentul …
se va citi: 1. a) … nevoilor oamenilor (a cererii ce poate fi satisfăcută), în detrimentul …


