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Examenul de bacalaureat 2012 

Proba E. d) 
Proba scrisă la Economie 

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

VARIANTA 1 
 

• 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. Dorinţele şi idealurile indivizilor au un caracter subiectiv în formarea nevoilor. 
2. Utilitatea totală este o sumă a utilităţilor marginale. 
3. Cel mai important factor al dinamicii ofertei este preţul. 
4. Venitul cumpărătorilor este unul din factorii care influenţează cererea. 
5. Resursele naturale fac parte din categoria resurselor derivate. 
6. Costul oportun reprezintă valoarea celei mai bune alternative alese, dintr-un set de variante 

posibile. 
7. Ofertanţii pot influenţa preţul pe piaţa de oligopol. 

 
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: 
 

Preţ (u.m./buc.) Cantitate cerută (buc.) Cantitate oferită (buc.) 
350   
300   
280   
260   

 
Se cere: 

a. Completaţi coloanele tabelului dat, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte 
corelaţia corectă cu modificarea preţului.       4 puncte 

b. Calculaţi coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ, pentru situaţia în care preţul 
a scăzut cu 50 u.m., precizând totodată şi formula pe baza căreia aţi realizat calculul. 
            6 puncte 

Notă: Calculul se efectuează cu o zecimală. 
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
A. a. Precizând formula folosită, calculaţi creşterea procentuală a nivelului masei monetare în 
circulaţie, dacă volumul valoric al tranzacţiilor se dublează şi viteza de circulaţie a banilor creşte cu 
20%.                      10 puncte 
Notă: Calculul se efectuează cu o zecimală. 
b. Estimaţi sensul modificării utilităţii totale, în situaţia în care creşte cantitatea consumată până în 
momentul în care se atinge punctul de saturaţie, detaliind raţionamentul în baza căruia aţi realizat 
estimarea.                     10 puncte 
 
B. Într-un an o firmă a produs 1000 de bucăţi dintr-un bun, cu următoarele cheltuieli: materii prime 
şi materiale 1 mil. u.m., combustibil şi energie pentru producţie 220.000 u.m., salariile personalului 
direct implicat în producţie 300.000 u.m., amortizarea anuală 40.000 u.m., chiria spaţiului de 
producţie 150.000 u.m., salarii ale personalului administrativ 50.000 u.m. În anul următor, firma 
dublează producţia, păstrând aceleaşi standarde de calitate şi acelaşi preţ de vânzare de 2000 
u.m., în condiţiile în care costurile variabile cresc cu 60%. 
Pe baza datelor de mai sus, calculaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate: 
a. costul total în primul an; 
b. masa profitului în cel de-al doilea an de producţie.               10 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
 
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 

A. Precizaţi înţelesul economic al noţiunii de cerere de muncă.    6 puncte 
B. Enumeraţi trei condiţii care pot influenţa productivitatea factorilor de producţie.     12 puncte 
C. Daţi un exemplu concret prin care să ilustraţi câştigul unui vânzător de titluri ce efectuează 

o tranzacţie bursieră la termen.        6 puncte 
D. Explicaţi succint de ce punctul de plecare pentru apariţia banilor a fost schimbul de bunuri. 
             6 puncte 

 


