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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

18 iulie 2013 
 

Probă scrisă 
Economie 

 
VARIANTA 3 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
A. Analizaţi, în două-trei pagini, relaţia productivitate-profit, având în vedere următoarele aspecte:  
- explicarea conţinutului noţiunilor de productivitate şi de profit; 
- precizarea a două modalităţi de măsurare a nivelului productivităţii; 
- detalierea unui factor obiectiv şi a unui factor subiectiv de care depinde nivelul productivităţii; 
- prezentarea motivaţiei participării întreprinzătorului la activitatea economică, în contextul economiei 
de piaţă; 
- explicarea relaţiei dintre nivelul productivităţii şi mărimea profitului însuşit de către întreprinzător. 
Notă: Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1 punct), respectiv 
încadrarea analizei în limita de spaţiu precizată (1 punct).               18 puncte 
 
B. Se dau următoarele date referitoare la activitatea unei firme: în T0 s-a utilizat un capital de 10 
mil. u.m.; valoarea cheltuielilor cu materiile prime, materialele, combustibilul şi energia a fost de 7 
mil. u.m.; durata amortizării capitalului fix a fost de 24 de luni; cheltuielile materiale totale au fost 
de 8,5 mil. u.m.; cheltuielile salariale au fost egale cu valoarea capitalului consumat, 10% dintre 
ele fiind alocate salariilor personalului angajat în sectorul administrativ al firmei; rata profitului, 
calculată la capitalul utilizat, a fost de 20%.  
În anul T1, producţia a crescut cu 10%, de la un volum de 500 de unităţi, valoarea costurilor 
variabile modificându-se direct proporţional cu creşterea cantităţii produse. 
În situaţia în care nivelul preţului de vânzare al unei unităţi din bunul produs trebuie să se menţină 
constant, calculaţi pentru anul T1, scriind explicit algoritmul de rezolvare şi explicitând simbolurile 
utilizate: 
a) costul marginal; 
b) rata profitului, la capitalul utilizat (calculată cu o zecimală); 
c) consumul unitar de capital fix (calculat cu o zecimală).               12 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
A. Rezolvarea de probleme este o modalitate de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter 
practic-aplicativ. 
a) Construiţi o situaţie-problemă corespunzătoare conţinutului “Factorii de producţie şi combinarea 
acestora”.                     10 puncte 
b) Pornind de la subpunctul a), exemplificaţi utilizarea rezolvării de probleme în vederea 
formării/dezvoltării competenţei specifice “Analizarea eficienţei utilizării factorilor de producţie”, 
prevăzută în programa şcolară de Economie – clasa a XI-a.               10 puncte 
 
B. Argumentaţi un punct de vedere personal referitor la faptul că profesorul combină în activitatea 
didactică proba orală, ca metodă tradiţională de evaluare, cu autoevaluarea, ca metodă 
complementară de evaluare.                   10 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Finalitățile educației: clasificare, ideal, scop, obiective, proceduri de operaționalizare. 
 


