Ministerul Educaţiei
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. d)
Economie
Testul 11
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. Din punct de vedere economic reprezintă același concept:
”resurse economice neutilizate” şi ”factori de producţie”
”cost real al alegerii” şi ”cost de oportunitate”
”bun liber” şi ”marfă”
”capital consumat” și ”capital utilizat”

3 puncte

a.
b.
c.
d.

2. Conform criteriului “duratei utilizării”, resursele naturale se pot grupa în:
parțial recuperabile şi parțial regenerabile
recuperabile şi nerecuperabile
nerecuperabile şi regenerabile
neregenerabile şi regenerabile

3 puncte

a.
b.
c.
d.

3. Elementele de capital tehnic se referă, între altele, la:
utilaje şi energia pentru funcționarea lor
magazii şi produse finite depozitate
mijloace de transport şi şoferi
natură și materii prime

3 puncte

a.
b.
c.
d.

4. Piaţa unui produs cu câteva firme producătoare – care au tendința de înțelegeri de tip trust
sau cartel pentru influenţarea decisivă a preţului respectivului produs – este:
cu concurență de oligopson
cu concurenţă perfectă
cu concurenţă de oligopol
cu concurenţă monopolistică
3 puncte

a.
b.
c.
d.

5. Câștigul băncii se calculează ca diferenţă între:
rata dobânzii încasate de la debitori şi rata dobânzii plătite deponenţilor
dobânzile plătite deponenţilor şi dobânzile încasate de la debitori
dobânzile încasate de la debitori şi dobânzile plătite deponenţilor
masa profitului net şi impozitul care se aplică profitului brut

a.
b.
c.
d.

6. Dacă nivelul cheltuielilor salariale raportat la numărul de lucrători creşte mai repede decât
productivitatea muncii, atunci costul pe unitatea de produs:
va creşte
va scădea
nu se va modifica
nu va fi influenţat
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. Utilitatea marginală exprimă satisfacţia totală resimţită ca urmare a consumului.
2. După modul în care se concretizează în activitatea economică, cheltuielile incluse în cost
se grupează în cheltuieli materiale şi cheltuieli salariale.
Probă scrisă la economie
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3. Dacă rata dobânzii plătită de bănci deponenţilor creşte, iar rata dobânzii încasate de la
debitori scade, atunci, în mod normal, populaţia va majora depunerile şi va majora cererea
de credite.
4. Un singur cumpărător şi foarte mulţi vânzători caracterizează piaţa de monopson.
5. Specific modului în care se consumă capitalul circulant în activitatea economică este faptul
că elementele de capital circulant se consumă integral în timpul unui singur ciclu de fabricaţie.
6. Bunurile economice şi bunurile libere au în comun faptul că satisfac trebuinţe. 12 puncte
SUBIECTUL al II-lea
1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos:
Luna
martie
aprilie
mai

Preţ
(u.m./buc.)
30
40
50

Cantitate cerută
în 2020 (buc.)

Cantitate oferită
în 2020 (buc.)

(40 de puncte)
Cantitate cerută
în 2021 (buc.)

Cantitate oferită
în 2021 (buc.)

a) Completaţi coloanele tabelului dat cu valori numerice fictive, ştiind că acestea trebuie să reflecte
relația dintre preț și cantitatea cerută, respectiv dintre preț și cantitatea oferită dintr-un bun, dar în
așa fel încât atât cantitatea cerută, cât și cantitatea oferită din 2021 să scadă cu 20%, faţă de
situația din anul 2020.
b) Reprezentați, în același sistem de axe, cererea şi oferta din 2020 și 2021, pe baza datelor
completate în tabel, notând totodată pe grafic nivelul preţului de echilibru în fiecare dintre cele
două situații.
c) Calculaţi coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ, pentru perioada aprilie-mai 2020,
pe baza valorilor numerice pe care le-ați înscris în tabel, precizând totodată formula utilizată pentru
realizarea calculului și tipul de elasticitate corespunzător valorii coeficientului pe care l-ați
determinat.
18 puncte
2. O firmă produce, în T0, 5000 buc. dintr-un bun, la un cost total de 100.000 u.m. şi la un nivel al
salariilor de 20% din costul total. Firma vinde întreaga producţie la preţul de 40 u.m/buc. În T1,
păstrând nivelul producţiei, cheltuielile materiale cresc cu 10%, ceea ce determină o creştere a
preţului de vânzare cu 5%. Salariul fiecărui angajat rămâne constant, iar producătorul nu
concediază şi nu angajează lucrători.
a) Precizați:
- nivelul cantității de bunuri vândute de firmă în T0;
- cuantumul cheltuielilor salariale în T1.
b) Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând semnificația notațiilor
din formulele utilizate:
- costul total în T1;
- profitul în T1.
22 de puncte
SUBIECTUL al III-lea
(20 de puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1.
a) Formulați ideea principală a următorului text: Economia reprezintă mecanismul prin care este
organizată utilizarea resurselor de muncă, pământ şi capital în vederea satisfacerii nevoilor umane. Ea
constituie un mecanism dinamic, aflat într-o continuă schimbare. Fiecărei societăţi îi sunt proprii
anumite reguli, tipuri de firme, modalități de organizare a piețelor ș.a.m.d. prin care activitatea
economică este reglată.
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 creșterea salariilor în industria prelucrării petrolului asupra ofertei de benzină și a
prețului benzinei.
8 puncte

Probă scrisă la economie
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