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EXAMENUL NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
14 iulie 2021 

 
Probă scrisă 

ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI  
EDUCAȚIE SOCIALĂ - EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 3 

 
 

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

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
A.  
- câte 2 puncte pentru prezentarea caracteristicilor definitorii ale fiecăruia dintre cele trei sisteme 

economice date              3x2p=6 puncte 
- câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru caracteristici ale economiilor moderne 

                4x1p=4 puncte 
- explicarea distincției dintre agentul economic și unitatea economică       3 puncte 

Notă: În situația în care candidatul prezintă specificul unui concept, fără să realizeze distincția 
cerută se acordă câte 1 punct. 

- câte 1 punct pentru precizarea oricăror trei sectoare instituționale (grupe de agenți economici) 
                3x1p=3 puncte 

- câte 1 punct pentru menționarea specificului fiecăruia dintre cele trei elemente menționate 
                3x1p=3 puncte 
- câte 2 puncte pentru definirea fiecăreia dintre cele două noțiuni       2x2p=4 puncte 
- formularea punctului de vedere personal cerut            1 punct 
- justificarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 3p./ argumentare 

neconvingătoare, superficială – 1p.           3 puncte 
- respectarea numărului de pagini cerut             1 punct 
 
B. 
- câte 5 puncte pentru scrierea algoritmului de lucru în vederea determinării fiecăruia dintre 

indicatorii ceruţi la subpunctele 1., 2. și 3.        3x5p=15 puncte 
• Se acordă 5 puncte pentru algoritm complet în care se face precizarea semnificației notațiilor 

din formulele utilizate și se obțin o serie de valori intermediare (de exemplu, în funcție de 
algoritmul de lucru utilizat: 
 pentru T0, capitalul fix = 125.000 u.m., costul total = 200.000 u.m., costul fix = 40.000 

u.m., prețul de vânzare = 12 u.m./unit., costul total mediu = 10 u.m./unit.; 
 pentru T1, cantitatea produsă și vândută = 25.000 u.m., costul variabil = 200.000 u.m., 

profitul = 22.500 u.m., profitul unitar = 0,9 u.m./unit., costul total mediu = 9,6 u.m./unit.) 
• Se acordă 4 puncte pentru prezentarea corectă a tuturor formulelor de calcul, dar fără 

corelarea corectă a valorilor. 
• Se acordă 2 puncte pentru scrierea corectă doar a unor formule disparate, dar fără ca 

acestea să se constituie în algoritm de lucru. 
- câte 3 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la 

subpunctele 1. și 2., astfel: 1. durata de amortizare a capitalului fix = 75 de luni; 2. prețul de 
vânzare în anul T1 = 10,5 u.m./unit.; 3. scăderea absolută a profitului unitar în T1 față de T0 = 1,1 
u.m./unit.               3x3p=9 puncte 
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C.  
- enunțarea legii cerute: enunțare corectă și completă (de exemplu, legea creșterii costurilor relative 
– pe măsură ce cantitatea produsă dintr-un anumit bun crește, costul de oportunitate al unei unități 
din acest bun are tendința de creștere) – 4p./ enunț incomplet – 1p.       4 puncte 
- scrierea oricărui exemplu concret care ilustrează conținutul legii enunțate: exemplificare sugestivă – 4p./ 
prezentare la nivel teoretic, fără exemplificare – 2p.         4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. - câte 1 punct pentru enumerarea oricăror cinci forme de organizare a activității didactice (de 
exemplu, organizarea frontală, organizarea colectivă, organizarea individuală, organizarea pe grupe, 
organizarea în binom/grup diadic a activității elevilor)         5x1p=5 puncte 
    - câte 3 puncte pentru explicarea oricăror două dintre formele enumerate      2x3p=6 puncte 
2. câte 1 punct pentru prezentarea oricărui avantaj, a oricărui dezavantaj și a oricărei limite pentru 
trei dintre formele de organizare a activității didactice la disciplina economie aplicată 

           3x(3x1p)=9 puncte 
3. - formularea punctului de vedere care să confirme sau să infirme ipoteza dată     2 puncte 
    - argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 7p./ argumentare 
neconvingătoare, superficială – 2p.            7 puncte 
    - încadrarea în limita de spațiu precizată             1 punct 
 


