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Proba E. d) 

 
Economie 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 

 Model 

 

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

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 10 răspunsuri corecte, astfel: 
   1-c, 2-c, 3-c, 4-b, 5-d, 6-c, 7-c, 8-a, 9-c, 10-d          10x3p=30 de puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1.  
A. câte 2 puncte pentru completarea fiecăreia dintre cele două coloane ale tabelului, conform 
cerinței                2x2p=4 puncte 
B. - precizarea formulei coeficientului de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ      2 puncte 
    - calcularea coeficientului pentru situaţia cerută: 1          2 puncte 
    - precizarea tipului de elasticitate corespunzător valorii coeficientului determinat: ofertă cu 
elasticitate unitară             2 puncte 
C. trasarea graficului cerut            2 puncte 
 
2.  
- câte 2 puncte pentru scrierea algoritmului în vederea determinării fiecăruia dintre indicatorii ceruţi 
la subpunctele A., B. şi C.: algoritm complet – 2p./ algoritm incomplet – 1p.      3x2p=6 puncte 
- câte 2 puncte pentru precizarea semnificației notațiilor din formulele utilizate pentru determinarea 
fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la subpunctele A., B. şi C.         3x2p=6 puncte 
- câte 2 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la 
subpunctele A., B. şi C., astfel: rata anuală a dobânzii la creditele acordate = 11,5%, câştigul brut al 
băncii = 75.000 u.m., profitul net = 44.000 u.m.          3x2p=6 puncte 
Notă: În situația în care candidatul nu obține valorile din barem din cauza unor erori de calcul se 
acordă 1 punct din cele 2 puncte posibile. 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. definirea noţiunii date            6 puncte 
2. câte 4 puncte pentru menționarea oricăror trei dintre drepturile cerute     3x4p=12 puncte 
3. scrierea exemplului: exemplu adecvat cu valori numerice care respectă cerința și care arată 
scăderea ratei profitului, la cost cu 50% – 6p./ exemplu cu valori numerice care respectă cerința, dar 
care nu ilustrează sensul modificării ratei profitului, la cost și/sau nu indică modificarea de 50% – 4p./ 
exemplu construit doar la nivel teoretic – 2p.         6 puncte 
4. justificarea corectitudinii enunţului dat: justificare convingătoare, în termeni specifici economiei – 6p./ 
justificare neconvingătoare – 2p.            6 puncte 


