
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la economie Varianta 6 
1 

 
Examenul de bacalaureat naţional 2013 

Proba E. d) 
 

Economie 
 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar 
 

Varianta 6 
 

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

 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
 
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.  

1. Conceptul de cerere solvabilă semnifică faptul că cererea poate fi susţinută de capacitatea 
de plată pentru achiziţionarea mărfii respective. 

2. Producătorul exercită control asupra preţului pe piaţa de monopol. 
3. Utilitatea, în sens general, este aceeaşi pentru toţi consumatorii, adică este obiectivă, fiind 

determinată numai de caracteristicile bunului respectiv. 
4. Resursele economice, la modul general, şi factorii de producţie, la modul particular, stau la 

baza formării ofertei pe piaţă. 
5. Costul oportun indică cea mai dezavantajoasă variantă la care se renunţă atunci când se 

realizează o acţiune. 
6. Activităţile economice desfăşurate de indivizi determină necesitatea satisfacerii nevoilor. 
7. O activitate economică eficientă maximizează satisfacerea nevoilor cu resursele date. 

 
Se cere: 

a. Scrieţi cifra corespunzătoare fiecăruia dintre enunţurile de la 1 la 5 şi notaţi în dreptul ei 
litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă este fals.              15 puncte 

b. Rescrieţi enunţul 6 înlocuind un cuvânt/ o sintagmă, astfel încât enunţul să fie adevărat. 
             3 puncte 
c. Justificaţi corectitudinea enunţului 7.        2 puncte 

 
 

B. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos: 
 
Timp Preţ  

(u.m./buc.) 
Cantitate cerută  

(buc.) 
Cantitate oferită  

(buc.) 
Exces de Cerere 

(buc.) 
Exces de Ofertă 

(buc.) 
T1 1000 700 400 300  
T2 1500  500 0  
T3 2000  600 nu există 200 
T4 3000 250 750 nu există 500 

 
Se cere: 

a. Completaţi spaţiile libere din tabelul dat, în funcţie de valorile date.    2 puncte 
b. Calculaţi coeficientul de elasticitate a ofertei în funcţie de preţul din T4 faţă de preţul din T1, 

precizând totodată şi formula pe baza căreia aţi realizat calculul.    6 puncte 
c. Trasaţi graficul Ofertei în funcţie de preţ, conform datelor din tabel.  .  2 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
A. a. Precizând formula folosită, calculaţi scăderea procentuală a costului fix unitar, în cazul în care 
producţia creşte cu 20%.                   10 puncte 
b. Estimaţi sensul modificării salariului real, în situaţia în care salariul nominal creşte cu 25%, iar 
preţurile scad cu 20%, detaliind raţionamentul în baza căruia aţi realizat estimarea.         10 puncte 
 
B. Un atelier de producţie vinde 1000 bucăţi dintr-un bun la preţul de 100.000 u.m./bucată. În 
contabilitatea atelierului s-au înregistrat următoarele date: capital fix, 100 mil. u.m., cota de 
amortizare, 10%, capitalul circulant utilizat, 50 mil. u.m., număr de ore de muncă, 1000, salarii şi 
contribuţii la asigurările sociale, 15 mil. u.m. 
Pe baza datelor de mai sus, calculaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate: 
a. productivitatea muncii; 
b. profitul obţinut de atelier.                   10 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
 
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 

A. Precizaţi înţelesul noţiunii de capital circulant.      6 puncte 
B. Enumeraţi trei dintre particularităţile pieţei muncii.                12 puncte 
C. Daţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care un consumator cu un buget 

limitat achiziţionează raţional bunuri.        6 puncte 
D. Explicaţi succint afirmaţia: bursa de valori se apropie cel mai mult de modelul pieţei cu 

concurenţă perfectă.          6 puncte 
 


