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Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. d)
Economie
Testul 6
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din
filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
A. Pentru fiecare item scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şi notaţi în dreptul ei litera
răspunsului pe care îl apreciaţi ca fiind corect:
a.
b.
c.
d.

1. Caracterul limitat al resurselor are în vedere faptul că acestea:
se regenerează într-o perioadă îndelungată
se uzează în timp
sunt insuficiente în raport cu nevoile
sunt refolosibile

3 puncte

a.
b.
c.
d.

2. Spre deosebire de bunurile libere, bunurile economice:
sunt rare
se obţin fără efort
există în cantităţi nelimitate
acoperă integral nevoile

3 puncte

a.
b.
c.
d.

3. Dacă o carte costă 50 u.m., iar un CD costă 25 u.m., atunci costul de oportunitate al alegerii
unei cărţi este egal cu:
0 u.m.
25 u.m.
două CD-uri
patru CD-uri
3 puncte

a.
b.
c.
d.

4. Dacă prin consumarea celei de-a patra unităţi din acelaşi bun economic utilitatea totală
creşte de la 30 la 32, atunci utilitatea marginală a acestei unităţi este:
2
4
6
8
3 puncte

a.
b.
c.
d.

5. Una dintre caracteristicile pieţei de oligopol este:
numărul mare de vânzători şi puţini cumpărători
numărul mare de cumpărători şi puţini vânzători
numărul mare de cumpărători şi un vânzător
existența unui vânzător şi puţini cumpărători

a.
b.
c.
d.

6. Dacă pe piaţa monetară are loc scăderea simultană a ratei dobânzii la credite şi a ratei
dobânzii la depozite, atunci, în mod normal, cererea de credite:
va creşte, iar volumul depunerilor va scădea
va scădea, iar volumul depunerilor va creşte
va creşte, iar volumul depunerilor va creşte
va scădea, iar volumul depunerilor va scădea
3 puncte

3 puncte

B. Pentru fiecare enunț scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şi notaţi în dreptul ei
litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals:
1. Convertibilitatea monedelor străine în monedă națională reprezintă o cauză a creșterii
masei monetare.
Probă scrisă la economie
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2. Productivitatea marginală a muncii reprezintă eficiența ultimei unități de muncă utilizate în
activitatea economică.
3. În cazul cererii elastice, dacă prețul crește, atunci crește și venitul obținut de producător.
4. Subiectul proprietății reprezintă criteriul în funcție de care se realizează clasificarea
formelor de proprietate.
5. Dacă producția crește mai rapid decât costul variabil, atunci costul total mediu va crește.
6. Piața cu concurență perfectă se caracterizează prin atomicitatea cererii și prin existența
unui număr mare de producători cu putere economică mică.
12 puncte
SUBIECTUL al II-lea

(40 de puncte)

1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos:
Doze/cantităţi
Utilitatea totală a bunului A
Utilitatea totală a bunului B
Utilitatea marginală a fiecărei doze A
Utilitatea marginală a fiecărei doze B

1
35
18

2
55
33

3
70
45

4
80
54

5
82
55

6
82
55

a) Completaţi valorile utilității marginale, precizând totodată formula utilizată.
b) Reprezentați, în același sistem de axe, utilitățile totală și marginală în cazul bunului A, pe baza
datelor din tabel.
c) Construiţi explicit, prin verificări ale încadrării în venit si îndeplinirii ecuației de echilibru a
consumatorului rațional, programul de achiziţii al unui consumator rațional care dorește să
achiziționeze atât bunul A, cât și bunul B la preţurile unitare de 5 și, respectiv, 3 u.m., având un venit
de 19 u.m.
18 puncte
2. O firmă obţine într-un an 100 de bunuri. Pentru obţinerea producţiei se utilizează un capital total
de 100 mil. u.m., din care două zecimi capital circulant. 80% din capitalul circulant este folosit pentru
materii prime, materiale, combustibil și energie pentru producție. Amortizarea este de 16 mil. u.m., iar
valoarea cheltuielilor salariale se ridică la 10 mil. u.m., 8 mil. dintre acestea fiind salarii ale
personalului direct implicat în producție.
a) Precizați:
- valoarea consumului de capital fix;
- nivelul cheltuielilor salariale fixe.
b) Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând semnificația notațiilor
din formulele utilizate:
- cheltuielile de producţie anuale;
- costurile variabile totale.
22 de puncte
SUBIECTUL al III-lea
(20 de puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1.
a) Formulați ideea principală a următorului text: Protecția mediului creează azi numeroase locuri
de muncă. Pe de o parte, munca decurge din nevoia de a repara distrugerile cauzate mediului, iar
pe de altă parte, activitatea economică de protecție a mediului ambiant este incorporată direct în
procesele productive. Astfel se asigură productivitate mediului, deci mai puține cheltuieli cu
alocarea resurselor pentru repararea distrugerilor.
b) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat la subpunctul a).
c) Menționați câte o caracteristică pentru două dintre noțiunile enumerate la subpunctul b). 12 puncte
2. Știind că modificările intervenite pe o anumită piață afectează și piețele corelate acesteia, precizați
ce efect va avea scăderea ofertei de tablă asupra ofertei de autoturisme și asupra prețului
autoturismelor.
8 puncte

Probă scrisă la economie
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