Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2011
Proba E. d)
Proba scrisă la Economie
Varianta 9
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi
specializările din filiera vocaŃională, cu excepŃia profilului militar
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. CitiŃi cu atenŃie enunŃurile următoare.
1. Prin Tratatul de la Maastricht s-au pus bazele Uniunii Europene, care devine o uniune
economică şi monetară.
2. O creştere a ofertei de muncă va determina creşterea salariului.
3. Costul de oportunitate indică cea mai proastă variantă la care se renunŃă atunci când se
realizează o acŃiune.
4. AcŃiunile şi obligaŃiunile sunt titluri de valoare tranzacŃionate pe piaŃa capitalurilor.
5. Oferta se identifică cu resursele şi factorii de producŃie.
6. Comportamentul ……………….. al consumatorului asigură maximum de efecte utile cu
minimum de efort.
Se cere:
a. Pentru fiecare dintre enunŃurile de la 1 la 5, scrieŃi cifra corespunzătoare şi notaŃi în dreptul
ei litera A, dacă apreciaŃi că enunŃul este adevărat, sau F, dacă apreciaŃi că acesta este
fals.
15 puncte
b. TranscrieŃi enunŃul 6, prin completarea spaŃiului liber cu un cuvânt/ o sintagmă, astfel încât
acesta să fie adevărat, justificând totodată şi corectitudinea enunŃului.
6 puncte
B. TranscrieŃi pe foaia de examen tabelul de mai jos:

I
Ui sau Umg
UT

50
X

CantităŃi consumate dintr-un bun
II
III
IV
V
40
Y
5
0
90
105
120
Z

Se cere:
a. PrecizaŃi valorile pentru X, Y şi Z din tabelul dat.
6 puncte
b. ConstruiŃi un grafic prin care să ilustraŃi modificările utilităŃii marginale şi a utilităŃii totale,
conform datelor din tabel.
3 puncte
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SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

A.
a. EstimaŃi sensul modificării cererii bunului X, în situaŃia în care preŃul bunului Y scade, dacă X şi
Y sunt două bunuri substituibile, detaliind raŃionamentul în baza căruia aŃi realizat estimarea.
10 puncte
b. Precizând formula folosită, calculaŃi rata de substituŃie a capitalului prin muncă, dacă
productivităŃile marginale ale factorilor de producŃie muncă şi capital tehnic sunt 10 şi, respectiv, 20.
10 puncte
B. O bancă mobilizează de la deŃinătorii de economii disponibilităŃi băneşti în valoare de 20 mil.
u.m., pe o perioadă de un an, cu o rată a dobânzii de 30%. În aceeaşi perioadă, banca acordă
credite în valoare de 18 mil. u.m., cu o rată a dobânzii de 40%. În situaŃia în care cheltuielile de
funcŃionare ale băncii sunt de 500.000 u.m., iar impozitul plătit statului este de 25%, calculaŃi,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate:
a) dobânda plătită;
b) profitul net.
10 puncte
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

RăspundeŃi la fiecare dintre următoarele cerinŃe:
A. ExplicaŃi semnificaŃia categoriei economice: uzură morală.
6 puncte
B. EnumeraŃi trei dintre condiŃiile de care depind nivelul şi evoluŃia productivităŃii. 12 puncte
C. DaŃi un exemplu concret de situaŃie economică prin care să ilustraŃi evoluŃia salariului real
în situaŃia în care preŃurile cresc mai încet decât veniturile nominale.
6 puncte
D. ArgumentaŃi de ce pluralismul formelor de proprietate constituie o necesitate pentru orice
economie modernă.
6 puncte
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