
 
 

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța 
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Simulare județeană – Examenul de bacalaureat național, ianuarie 2022 
Proba E. d) 
Economie 

Varianta 1  
 

Filiera teoretică - profilul umanist  
Filiera tehnologică - profilul servicii 
Filiera vocaţională -  toate profilurile şi specializările, 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: 

1. Uzura fizică și morală afectează:       
a. capitalul tehnic b. capitalul fix  c. capitalul circulant  d. capitalul consumat 
                     3 puncte 
2. Piața de monopol se caracterizează prin: 
a. atomicitatea ofertei b. o bună satisfacere a cererii  
c. atomicitatea cererii  d. prețurile cele mai mici                                                           3 puncte 
 
3. Prețul plătit de debitor creditorului său pentru 100 u.m. împrumutate pe un an, reprezintă: 
a. rata dobânzii  b. dobânda încasată      c. dobânda anuală         d. dobânda compusă 

                       3 puncte 
4. Pentru bunurile de strictă necesitate coeficientul de elasticitate a cererii în funcție de preț este: 
a. subunitar    b. supraunitar c. unitar d. nu se poate preciza                             3 puncte 
 
5. Profitul: 
a. este un excedent al costurilor peste încasările firmei 
b. este limitat de stat 
c. este un excedent al încasărilor peste costurile firmei 
d. nu poate fi impozitat                                                                             3 puncte 
 
6. În categoría neofactori de producție se poate include: 
a. capitalul tehnic  b. informația  c. pământul  d. munca            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. Reglarea cantității de bani scripturali se realizează prin creșterea, respectiv diminuarea creditelor 
acordate.  
2. Dacă pentru o societate pe acțiuni se prevede obținerea unor profituri mari, cursul acțiunilor 
crește.  
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3. Când costurile variabile cresc mai repede decât volumul producției, atunci costul variabil mediu 
scade.  
4. Capitalul circulat este supus amortizării împreună cu capitalul fix.  
5. Combinarea factorilor de producție se face pe baza unor calcule de eficiență referitoare la rata 
marginală de substituție.  
6. Consumatorul rațional este totodată o persoană zgârcită care cumpără produse ieftine.  

                   12 puncte 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                   (40 de puncte)  
1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos 

Luna Q CF CV CT CVM CTM 
ianuarie 0 10.000 0 10.000 - - 
februarie 250  50.000    

martie 400   70.000   
aprilie 500     200 

a) Completaţi coloanele tabelului dat și precizați formulele care au stat la baza calculelor.  
b) Reprezentați, în același sistem de axe, costul fix, modificarea costului variabil și a costului total, 
în funcție de cantitatea produsă.  
c) Calculaţi costul marginal pentru lunile martie și aprilie.                                         18 puncte 
 
2. a) Un întreprinzător utilizează un capital de 300.000 u.m., din care 70% reprezintă capital fix, 
amortizabil în 60 de luni. Salariile plătite anual sunt în valoare de 50.000 u.m., iar încasările totale 
sunt de 200.000 u.m.  
Precizați:  
- valoarea producției obținută de întreprinzător;  
- durata în ani a amortizării.  
 
b) Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând semnificația 
notațiilor din formulele utilizate:  
- valoarea anuală a consumului de capital fix;  
- rata profitului în funcție de încasările obținute.                  22 puncte
    .  
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                  (20 de puncte)  
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:  
1. a) Formulați ideea principală a următorului text: Banca Naţională a urcat dobânda numai când a 
fost nevoie și cât a fost nevoie. Ori  de câte ori însă a fost posibil, a redus dobânda de politică 
monetară pentru a determina băncile comerciale să-şi asume un rol activ şi să-şi întoarcă privirile 
către economia reală si către populaţie, unde să-şi caute plasamente mai bune. A făcut-o și anul 
trecut, nu o singură dată, ci de trei ori, în martie, iunie şi august, în condiţii specifice: în 2020, în 
plină criză, România a ocupat cea mai bună poziţie (inflaţie optimă) între  cele 27 de state membre 
ale UE. (Ziarul Financiar) 
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 prețului energiei electrice asupra cererii de energie electrică din partea 
agenților economici și asupra costurilor de producție.                              8 puncte 
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