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Procente 

(1) Un raport de forma 
100

p
, 0p   se numeşte raport procentual 

(2) 
1

100
 se numeşte procent, 

100

p
 reprezintă p procente 

(3) Valoarea la care se face raportarea procentuală se numeşte valoare de bază (a ) iar valoarea care se 

compară cu valoarea de bază se numeşte valoare procentuală  (b); relaţia dintre ele este 
100

a p

b
  

Dobânda simplă 

S = suma depusă sau împrumutată de la o bancă 

Sn  = suma finală restituită după o perioadă de timp n  

Sn – S  = dobândă 

Dacă r% = procentul de dobândă (rata dobânzii) , n = numărul de ani cât este folosită suma 

atunci dobânda este 
100

r
D S n    

Dacă anul este divizat în k părţi egale şi  kt   este numărul de părţi pe care se calculează dobânda simplă 

atunci 
100

ktr
D S

k
     (k poate fi 4 trimestre; 12 luni; 360 zile) 

Dobânda compusă 
-se obţine atunci când o sumă de bani este plasată la bancă astfel încât se primeşte dobândă atât la suma 

depusă cât şi la dobânda generată, adică : dacă S este capitalul iniţial, r% este rata dobânzii şi n  este 

timpul cât a durat plasamentul, atunci dobânda compusă se calculează astfel:  1nD S R   unde 

1
100

r
R   , iar suma finală este 

n

nS S R  . 

Taxa pe valoare adăugată (TVA) 
-taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect exprimat în procente, stabilit şi perceput de stat 

asupra valorii adăugate în fiecare stadiu al producţiei şi al distribuţiei bunurilor economice 

-cota de impozitare (procentul TVA) este fixă şi unică pe o anumită perioadă de timp, acum fiind de  

19% 

Preţ de vânzare = preţ de producţie + TVA 

TVA = 
100

p
  preţ de producţie,   unde 

100

p
 = cota de impozitare 

Profitul 
-diferenţa dintre venitul total şi cheltuielile necesare realizării unei activităţi 

Profitul brut = Venituri totale – Cheltuieli 

Profitul net = Profitul brut – Impozit pe profit 
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Exerciţii în clasă: 

1.Fluturaşul de salarii 
Salariu brut:   2550 
Salariatul plateşte (CAS + CASS + Impozit) 
 

 25% CAS (pensii):     
25

100
∙ 2550 = 637.50 ⇒ 638   lei 

 10% CASS (sanatate):  
10

100
∙ 2550 = 255   lei     

 Deducere personala 0 persoane : 330 lei 

 10% Impozit pe venit:  (2550 − 638 − 255 − 330) ∙
10

100
= 132.7 → 133  lei   

Salariu net:   2550 − 638 − 255 − 133 = 1524    
 
Angajatorul plateste 
 

 2.25% Contributia asiguratorie pentru munca: 
2.25

100
∙ 2550 = 57.375 → 57 lei   

Cheltuiala angajatorului: 2550 + 57 = 2607 

 

2.Cât reprezintă 15% din 600 lei ? 
 
15

100
∙ 600 = 90 

 
3.16% dintr-o sumă reprezintă 192 lei. Cât este suma ? 
16

100
∙ 𝑥 = 192 |:

16

100
 

 

𝑥 =
192

1
:

16

100
=

192

1
∙

100

16
=

19200

16
= 1225 

 
 
4.Terenul şcolii are 200 ari, şi pe 35 ari s-a semănat mazăre. Câte procente din 
suprafaţa totală reprezintă suprafaţa semănată cu mazăre ? 
 
𝑥% 𝑑𝑖𝑛 200 = 35 

𝑥

100
 ∙  200 = 35 

 
2𝑥 = 35 ⇒ 𝑥 = 35: 2 = 17.5 
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5.După două reduceri consecutive de 15%, respectiv 10%, preţul unui obiect este 821 
lei. Care a fost preţul iniţial ? 
 
Preţ initial = x 
Reducere de 15% din x :   

preţul după prima rducere:  𝑥 −
15

100
∙ 𝑥 =

85

100
𝑥 

reducere de 10%:   preţul după a doua reducere: 
85

100
𝑥 −

10

100

85

100
𝑥 =

8500𝑥−850𝑥

10000
=

775𝑥

1000
 

775𝑥

1000
=

821

1
           775𝑥 = 821000     𝑥 =

821000

775
= 1059 

 

Exerciţii propuse spre rezolvare 

1) Cât reprezintă 15% din 600 lei ? 
2) 16% dintr-o sumă reprezintă 192 lei. Cât este suma ? 
3) Terenul şcolii are 200 ari, şi pe 35 ari s-a semănat mazăre. Câte procente din suprafaţa totală reprezintă 
suprafaţa semănată cu mazăre ? 
4) După două reduceri consecutive de 15%, respectiv 10%, preţul unui obiect este 821 lei. Care a fost 
preţul iniţial ? 
5) Un traseu turistic este parcurs astfel: 30% în prima zi, 25% din restul drumului în a doua zi şi restul de 
210km în  a treia zi. Care este lungimea traseului? 
6) După două creşteri succesive de preţ, cu 10% şi 5 %, preţul unui obiect se modifică cu 245 lei. Să se afle 
preţul obiectului înainte de scumpire. 
7) Ce dobândă primeşte Alex după o perioadă de 4 ani, dacă depune la bancă suma de 400 lei, rata 
dobânzii fiind 8%. 
8) Să se determine dobânda simplă produsă de un capital de 3500 unităţi monetare pe timp de 160 zile, cu 
rata dobânzii de 5%. 
9) Pe ce perioadă de timp a plasat Radu suma de 5000 lei, dacă dobânda simplă generată a fost de 600 lei , 
cu rata dobânzii de 4%. 
10) Se plasează în regim de dobândă compusă pe o perioadă de 4 ani, suma de 4000 u.m. cu rata dobânzii 
de 10%. Să se calculeze dobânda obţinută. 
11) Alina doreşte ca peste 5 ani să aibă un depozit bancar în valoare de 322102 lei. Ce sumă trebuie să 
depună la bancă, dacă rata anuală a dobânzii compuse este de 10%. 
12) Preţul de vânzare al unui cuptor cu microunde este de 325 lei. Care este preţul de producţie al 
cuptorului . 
13) Un atelier confecţionează 500 bluze la preţul de 26 lei pe bucată. Bluzele sunt vândute la preţul de 30 
lei pe bucată. Care este  profitul brut al atelierului ? Dacă impozitul pe venit este de 16%, să se determine 
venitul net al atelierului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
14) După o reducere de 20% preţul unui produs este de 320 lei. Să se determine preţul produsului 
înainte de reducere.  
15) O sumă de 1000 lei a fost depusă la o bancă şi după un an s-a obţinut o dobândă de 80 lei. Să se 
calculeze rata dobânzii.  
16) După două scumpiri succesive cu 10%, respectiv cu 20%, preţul unui produs este de 660 lei. Să se 
determine preţul iniţial al produsului.  
17) Suma de 500 lei a fost depusă la o bancă cu o rată a dobânzii de 8%. Să se calculeze dobânda obţinută 
după un an.  
18) După o reducere de 10% un produs costă 99 lei. Să se determine preţul produsului înainte de 
reducere. 
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19) Să se calculeze TVA-ul unui produs ştiind că preţul de vânzare al produsului este de 238 
lei.(procentul TVA-ului este de 19%)  
20) Să se determine cât la sută din a+b  reprezintă numărul a , ştiind că a este egal cu 25% din b .  
21) Preţul unui produs este de 5400 lei. Cu ce procent trebuie ieftinit preţul produsului pentru ca acesta 
să coste 4860 lei.  
22) La o bancă a fost depusă într-un depozit suma de 900 lei cu o dobândă de p% pe an. Calculaţi p, 
ştiind că, după un an, în depozit suma este de 1008 lei.  
23) După o scumpire cu 5%, preţul unui produs creste cu 12 lei. Calculaţi preţul produsului înainte de 
scumpire.  
24)O persoană a depus la bancă 1500 lei. Ce sumă a primit persoana după un an, ştiind că rata dobânzii a 
fost de 8% ?  
 


