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Examenul de bacalaureat naţional 2013 

Proba E. d) 
 

Economie 
 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar 
 

Varianta 7 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
 
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.  

1. Sunt noțiuni identice: capital consumat și capital utilizat. 
2. Venitul total al producătorilor de bunuri inelastice în funcţie de preţ va creşte atunci când 

preţul scade. 
3. Nevoia de adăpost reprezintă o nevoie superioară. 
4. Controlul asupra preţului, în cadrul pieţei cu concurenţă de tip monopson este exercitat de 

un singur cumpărător. 
5. Oferta de forţă de muncă se formează într-un timp foarte scurt. 
6. Pe măsură ce nevoile cresc şi se diversifică, resursele devin şi ele nelimitate. 
7. Cererea pentru un bun exprimă doar o parte a nevoii pentru acel bun. 

 
Se cere: 

a. Scrieţi cifra corespunzătoare fiecăruia dintre enunţurile de la 1 la 5 şi notaţi în dreptul ei 
litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă este fals.              15 puncte 

b. Rescrieţi enunţul 6 înlocuind un cuvânt/ o sintagmă, astfel încât enunţul să fie adevărat. 
             3 puncte 
c. Justificaţi corectitudinea enunţului 7.        2 puncte 

 
 

B. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos: 
 

Preţ  
(u.m./buc.) 

Cantitate cerută  
(buc.) 

Cantitate oferită  
(buc.) 

Exces de Cerere 
(buc.) 

Exces de Ofertă 
(buc.) 

10 5 3   
20 4 4   
25 3 5   
45 2 6   

 
Se cere: 

a. Completaţi coloanele tabelului dat.        2 puncte 
b. Calculaţi coeficientul de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ, pentru situaţia în care preţul 

se modifică cu 5 u.m., precizând totodată şi formula pe baza căreia aţi realizat calculul. 
            6 puncte 

c. Trasaţi graficul Ofertei în funcţie de preţ, conform datelor din tabel.  .  2 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
A. a. Precizând formula folosită, calculaţi masa monetară, dacă viteza de rotaţie a banilor este 5, 
nivelul mediu al preţurilor este 200, iar cantitatea de bunuri şi servicii tranzacţionate pe piaţă este 100. 
                      10 puncte 
b. Estimaţi sensul modificării dobânzii la credite, atunci când rata dobânzii se măreşte cu două 
puncte procentuale, iar indicele procentual al sumei solicitate este de 150%, detaliind 
raţionamentul în baza căruia aţi realizat estimarea.                10 puncte 
 
B. Încasările unei firme sunt de 25 mil. u.m., iar rata profitului la cost este de 25%. Cheltuielile cu 
amortizarea capitalului fix au fost cu 5 mil. u.m. mai mici decât valoarea capitalului circulant, iar 
cheltuielile salariale au fost de 10 mil. u.m. 
Pe baza datelor de mai sus, calculaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate: 
a. masa profitului; 
b. cheltuielile cu consumul capitalului circulant.                10 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
 
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 

A. Prezentaţi înţelesul economic al noţiunii de proprietate.     6 puncte 
B. Enumeraţi trei cauze care determină scăderea masei monetare.              12 puncte 
C. Daţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care modificarea ratei dobânzii pe 

piaţa monetară influenţează evoluţia cursului pe piaţa secundară a capitalurilor.  6 puncte 
D. Explicaţi succint afirmaţia: oferta de forţă de muncă este perisabilă.   6 puncte 

 


