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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

MODEL 
 

• Se punctează oricare modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
A.  
a. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte, astfel: 
1-F, 2-F, 3-F, 4-A, 5-F          5x3p=15 puncte 
b. rescrierea enunŃului 6, respectând cerinŃa: de exemplu, Costul real al alegerilor reprezintă cea 
mai bună alternativă sacrificată.         3 puncte 
c. justificarea corectitudinii enunŃului cerut        2 puncte 
B. a. completarea coloanei libere a tabelului, respectând corelaŃia cu modificarea preŃului   2 puncte 
     b. - precizarea formulei coeficientului de elasticitate a ofertei în funcŃie de preŃ   3 puncte 
         - calcularea coeficientului pentru situaŃia cerută       3 puncte 
     c. trasarea graficului cerut          2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
A. a. - precizarea formulei de calcul         5 puncte 
        - calcularea modificării procentuale a profitului băncii: 50%     5 puncte 
Notă: În situaŃia în care candidatul nu obŃine rezultatul corect din cauza unor greşeli de calcul se 
acordă 2 puncte din cele 5 puncte posibile. 
b. - estimarea sensului modificării cererii, în situaŃia dată: scade     5 puncte 
    - detalierea raŃionamentului în baza căruia s-a realizat estimarea    5 puncte 
B. - câte 3 puncte pentru scrierea, cu explicitarea simbolurilor utilizate, a algoritmilor necesari 
calculării fiecăruia dintre indicatorii ceruŃi la subpunctele a. şi b.       2x3p=6 puncte 
     - câte 2 puncte pentru precizarea rezultatelor fiecăruia dintre indicatorii ceruŃi la subpunctele a. 
şi b., astfel: suma de bani care revine deponentului, în urma contractului Y = 1470 u.m., dobânda 
obŃinută = 504 u.m.            2x2p=4 puncte 
Notă: În situaŃia în care candidatul nu obŃine rezultatele corecte din cauza unor greşeli de calcul se 
acordă câte 1 punct din cele 2 puncte posibile. 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
A. precizarea înŃelesului noŃiunii date         6 puncte 
B. câte 4 puncte pentru enumerarea oricăror trei dintre componentele costurilor fixe 
            3x4p=12 puncte 
C. scrierea exemplului: ilustrarea printr-o situaŃie economică adecvată, cu valori numerice sau prin 
date concrete – 6p./ ilustrarea la nivel teoretic sau cu date concrete inadecvate – 2p.  6 puncte 
D. explicarea succintă a afirmaŃiei date: explicaŃie corectă şi relevantă – 6p./ explicaŃie parŃial 
relevantă – 2p.           6 puncte 
 


