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Examenul național de bacalaureat 2023  

 Simulare județeană 

Proba E.d) 

Economie 

Varianta 1 

 

 

  • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

  • Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 

SUBIECTUL I          (30 de puncte) 

 

A. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Noțiunea utilitate economică se referă la:  

a. concurența dintre agenții economici  

b. aprecierea subiectivă a produsului 

c. uzura capitalului fix utilizat  

d. progresul factorilor de producție         3 puncte 

  

2. În situația unor elemente de capital fix a căror durată de utilizare este de doi ani, în primul an: 

a. valoarea capitalului circulant consumat este mai mică decât cea a capitalului circulant utilizat 

b. valoarea capitalului fix consumat este mai mică decât valoarea capitalului fix utilizat 

c. valoarea capitalului consumat este egală cu valoarea capitalului utilizat  

d. valoarea capitalului fix consumat este egală cu valoarea capitalului circulant folosit       

                                                                                                                                                           3 puncte 

             

3. Costurile variabile sunt acele costuri care: 

a. nu se modifică în funcție de cantitatea produsă 

b. rămân fixe 

c. sunt egale cu zero, dacă producția este zero 

d. sunt constante          3puncte

  

4. Pe piața monetară, rata dobânzii la echilibru se formează atunci când:  

a. cererea de bunuri economice este egală cu oferta de bunuri economice  

b. oferta de bani este egală cu cererea de mărfuri  

c. cererea de factori de producție este egală cu oferta de factori de producție  

d. oferta de credite este egală cu cererea de credite       3 puncte 

 

5. Dacă M este masa monetară, P nivelul prețurilor, Y volumul bunurilor de pe piață, v viteza de 

rotație a banilor, atunci:  

a. Mv=PY   

b. P=(Yv)/M   

c. MP=vY   

d. Y=P/(Mv)       3 puncte 

  

 6. Tipul de piață în cadrul căreia există numeroși producători agricoli de sfeclă de zahăr și puține 

fabrici care să achiziționeze această materie primă pentru a produce zahăr, este specific:  

a. concurenței monopolistice   

b. concurenței de oligopson  

c. concurenței de monopol  

d. concurenței de oligopol         3 puncte 
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B. Pentru fiecare enunț scrieți, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare și notați în dreptul ei litera A, 

dacă apreciați că enunțul este adevărat, sau F, dacă apreciați că enunțul este fals:  

1. Utilitatea marginală exprimă satisfacția totală resimțită ca urmare a consumului. 

2. În cazul bunurilor normale, la un nivel dat al prețurilor, creșterea veniturilor cumpărătorilor conduce la 

scăderea cererii.              12 puncte  

3. 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 fabricație. 

4. Omogenitatea perfectă a bunurilor marfare este o trăsătură definitorie a pieței cu concurență monopolistică.  

5. Dobânda pasivă este suma de bani plătită de bancă depunătorilor. 

6. Productivitatea globală a factorilor de producție se poate exprima doar în unități valorice/monetare de 

măsură. 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                 (40 de puncte) 

 

A. Transcrieți pe foaia de examen tabelul de mai jos: 

Doze/ cantități 1 2 3 4 5 6 

Utilitatea totală a bunului A 45 65 80 90 92 92 

Utilitatea totală a bunului B 28 43 55 64 65 63 

Utilitatea marginală a fiecărei doze A       

Utilitatea marginală a fiecărei doze B       

a) Completați valorile utilității marginale, precizând totodată formula utilizată. 

b) Reprezentați, în același sistem de axe, utilitatea totală și marginală a bunului A 

c) Verificați explicit faptul că programul de achiziții pentru care va opta un consumator rațional este de 

2  unități din bunul A și 3  unități din bunul B, știind că prețul bunului A este de 5 u.m., prețul 

bunului B este de 3 u.m., iar venitul disponibil este de 19 u.m.  16 puncte 

 

 B. O producţie de 2400 buc.a unei firme este realizată de 20 de salariaţi, cu costuri fixe de 10.000 u.m. 

şi costuri variabile de 15.000 u.m. Precizați: 

 - nivelul cheltuielilor totale suportate de firmă; 

 - volumul bunurilor economice produse         6 puncte 

 

 C. Pentru fiecare dintre problemele următoare determinați indicatorul economic cerut, scriind 

formula folosită și precizând semnificațiile notațiilor utilizate: 

1. Dacă volumul valoric al mărfurilor tranzacționate într-un an a fost de 150.000 u.m., iar masa monetară a 

fost de 10.000 u.m., determinați viteza de circulație a banilor. 

2. Capitalul consumat pentru producerea a 200 buc. din bunul X este de 800 u.m., din care 75% reprezintă 

capital circulant, care la rândul său reprezintă 1/3 din capitalul tehnic. Determinați  capitalul fix.  

3. Venitul anual adus de o obligaţiune este de 4000 u.m., iar rata dobânzii pe piața monetară este de 50%. 

Determinați cursul obligaţiunii.        18 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                      (20 de puncte) 

 

 Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe: 

 

1. Se dă următorul text: Proprietatea privată, libera inițiativă, specializarea agenților economici, precum 

și moneda ca mijloc de intermediere a schimburilor economice sunt principalele condiții care, 

îndeplinite în același timp, creează un mediu favorabil dezvoltării unei economii de piață. 

a) Formulați ideea principală a textului 

b) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat. 

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 

efecte va avea creșterea prețului untului (materie primă în producerea prăjiturilor) asupra ofertei de 

prăjituri și a prețului acestora.  8 puncte 


