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Examenul de bacalaureat 2011 

Proba E. d) 
Proba scrisă la Economie 

Varianta 3 
 

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. România a devenit stat membru al UE la data de 1 ianuarie 2008. 
2. Mobilitatea forŃei de muncă nu există în Ńările cu economie dezvoltată.  
3. Doar unele activităŃi economice sunt confruntate cu problema alegerii. 
4. Termenul economic de cerere se referă la cantitatea totală dintr-o marfă care este dorită şi 

care poate fi cumpărată (există pentru aceasta capacitatea de plată), într-o anumită 
perioadă, la un anumit preŃ. 

5. Utilitatea totală se calculează ca sumă a utilităŃilor individuale sau ca sumă a utilităŃilor 
marginale. 

6. În cadrul pieŃei cu concurenŃă de .................... nu există atomicitate la nivelul cererii. 
 
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: 
 

CantităŃi consumate dintr-un bun 1 2 3 4 5 6 
Utilitate totală 10 18 Y 28 28 Z 
Utilitate marginală X 8 6 4 0 -2 

 
Se cere: 

a. PrecizaŃi valorile pentru X, Y şi Z din tabelul dat.      6 puncte 
b. ConstruiŃi, pe baza datelor din tabel, graficul utilităŃii totale şi utilităŃii marginale.  3 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
A.  
a. EstimaŃi sensul modificării cantităŃii care corespunde preŃului de echilibru, în situaŃia în care 
oferta şi cererea scad, detaliind raŃionamentul în baza căruia aŃi realizat estimarea.         10 puncte 
b. Precizând formula folosită, calculaŃi creşterea productivităŃii medii a muncii, dacă timpul de 
muncă s-a redus cu 25%, iar producŃia se menŃine la acelaşi nivel.              10 puncte 
 
B. Se cunoaşte că: Cdepuneri=90 mil. u.m., Ccredite=100 mil. u.m., rata dobânzii încasate este de 39%, 
iar cheltuielile de funcŃionare ale băncii sunt de 20% din profitul acesteia, ridicându-se la nivelul de 
2 mil. u.m. CalculaŃi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate: 
a) nivelul dobânzii încasate; 
b) valoarea dobânzii pasive.                   10 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
 
RăspundeŃi la fiecare dintre următoarele cerinŃe: 

A. ExplicaŃi semnificaŃia categoriei economice: factori de producŃie.    6 puncte 
B. EnumeraŃi trei dintre măsurile care asigură creşterea masei monetare.            12 puncte 
C. DaŃi un exemplu concret de situaŃie economică prin care să ilustraŃi ce se întâmplă cu 

salariul real atunci când salariul nominal creşte cu o rată similară creşterii preŃurilor. 
             6 puncte 
D. ArgumentaŃi faptul că orice combinare de factori de producŃie este în acelaşi timp o 

operaŃie tehnică şi una economică.        6 puncte 
 


