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Evaluarea la disciplina Economie 

în cadrul examenului naŃional de bacalaureat 2011 

 
 
Introducere 
 
 Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de 

bacalaureat – 2011, aprobată prin ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, la examenul 

de bacalaureat 2011 elevii pot opta, în cadrul probei E. d), în conformitate cu filiera, 

profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline socio-umane: 

filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie. 

 Pentru disciplina Economie pot opta, în cadrul probei scrise E. d),  elevii care au 

absolvit liceul la profilul umanist din filiera teoretică, la profilul servicii din filiera 

tehnologică şi la toate profilurile şi specializările din filiera vocaŃională, cu excepŃia 

profilului militar. 

 
Structura probei scrise la disciplina Economie 
 
 Structura probei scrise la disciplina Economie cuprinde trei subiecte, fiecare a 

câte 30 de puncte. Subiectele vor conŃine itemi cu alegere duală, itemi cu răspuns scurt/ 

de completare, itemi tip întrebare structurată, itemi tip rezolvare de probleme şi itemi tip 

eseu cu răspuns restrâns (minieseu). 

 Subiectele de bacalaureat nu vizează conŃinutul unui manual anume. Manualul 

şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de către profesori şi elevi 

în vederea formării competenŃelor prevăzute de programa şcolară. 

 
CompetenŃe de evaluat la disciplina Economie 
 

• Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei Economie 

• Analizarea, evaluarea şi exemplificarea comportamentului raŃional al agenŃilor 

economici în economia de piaŃă 
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• Analizarea, explicarea şi compararea unor procese şi fenomene specifice vieŃii 

economice 

• Evaluarea unor fenomene economice  

 
Precizări privind evaluarea probei scrise la disciplina Economie 
 
Ponderea diferitelor tipuri de comportamente evaluate în cadrul probei scrise a 

examenului de bacalaureat 2011, la disciplina Economie este ilustrată în tabelul de mai 

jos: 

 
      CompetenŃă 
 
Tip de 
comportament 

CunoştinŃe, abilităŃi/ deprinderi, atitudini 

Comportamente 
cognitive 

Cunoaştere ÎnŃelegere Aplicare Analiză –Sinteză Evaluare 

Pondere 20% 30% 15% 20% 15% 

 
  

 CompetenŃele de evaluat, înscrise în programa pentru examenul de bacalaureat 

2011 la disciplina Economie sunt urmărite, în cadrul probei scrise, având în vedere 

raportul dintre competenŃă şi comportamentele cognitive corespunzătore, conform 

prezentării anterioare. 
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Examenul de bacalaureat 2011 
Proba E. d) 

Proba scrisă la Economie 
 
 

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

MODEL 
 

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

 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
A. CitiŃi cu atenŃie enunŃurile următoare.  

1. AbundenŃa nu este o trăsătură a bunurilor economice. 
2. Cererea pentru un bun economic este mai mare decât nevoia pentru acel bun.  
3. O resursă este considerată rară daca are o singură întrebuinŃare. 
4. Între nivelul costului şi ofertă este o relaŃie invers proporŃională. 
5. Nevoile se constituie în mobiluri ale activităŃii umane. 
6. PreŃul de echilibru într-o economie de piaŃă este cel la care cererea este mai mare decât 

oferta. 
Se cere: 

a. Pentru fiecare dintre enunŃurile de la 1 la 5, scrieŃi cifra corespunzătoare enunŃului şi notaŃi 
în dreptul ei litera A, dacă apreciaŃi că enunŃul este adevărat, sau F, dacă apreciaŃi că 
enunŃul este fals.                   10 puncte 

b. Pentru enunŃul 6, transcrieŃi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al 
enunŃului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunŃul să 
devină adevărat.                    10 puncte 

 
B. TranscrieŃi pe foaia de examen tabelul de mai jos referitor la piaŃa unui bun normal: 
 

Luna PreŃ (u.m./buc.) Cantitate cerută (buc.) Cantitate oferită (buc.) 
iunie 10   
iulie 20   

august 25   
septembrie 45   

 
Se cere: 

a. CompletaŃi coloanele “Cantitate cerută” şi “Cantitate oferită” din tabelul dat, utilizând valori 
fictive, astfel încât acestea să respecte corelaŃia preŃ-cantitate cerută, respectiv preŃ-cantitate 
oferită.            4 puncte 

b. CalculaŃi coeficientul de elasticitate a cererii în funcŃie de preŃ, pentru situaŃia în care preŃul 
creşte în luna septembrie, faŃă de luna august, precizând totodată şi formula pe baza căreia 
aŃi realizat calculul.          6 puncte 

Notă: Calculul se efectuează cu o zecimală. 
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
A. PrecizaŃi sensul modificării indicatorilor daŃi, scriind totodată şi formula pe baza căreia aŃi 
realizat estimarea, în condiŃiile descrise de următoarele enunŃuri: 

a. masa profitului, în situaŃia în care rata profitului la încasări creşte cu 5 puncte procentuale, 
vânzările se menŃin la acelaşi nivel, preŃul de vânzare rămâne nemodificat, iar indicele 
costului de producŃie este 75%; 

b. dobânda la depozite, dacă într-o perioadă dată disponibilităŃile băneşti atrase în sistemul 
bancar sunt constante, iar rata dobânzii la depuneri creşte.              12 puncte 

 
B. O firmă a realizat iniŃial o producŃie de 5000 buc. cu un cost total mediu de 80.000 u.m., din care 
30.000 u.m. costuri fixe. Ulterior producŃia firmei a crescut cu 100%, în condiŃiile scăderii costului 
variabil unitar cu 10%. PreŃul de vânzare practicat pe piaŃă a rămas de 150.000 u.m./buc.  
Pe baza datelor de mai sus, calculaŃi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate: 

a. nivelul costului variabil mediu, după ce producŃia a crescut; 
b. costul unitar al noii producŃii; 
c. costul marginal.                   18 puncte 

 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
RăspundeŃi la fiecare dintre următoarele cerinŃe: 

A. DefiniŃi piaŃa monetară.         6 puncte 
B. PrecizaŃi trei condiŃii de care depinde combinarea factorilor de producŃie.            12 puncte 
C. DaŃi un exemplu concret de situaŃie economică prin care să ilustraŃi modul în care raportul 

cerere-ofertă determină preŃul pe piaŃa unui bun.      6 puncte 
D. ArgumentaŃi succint faptul că pe piaŃa muncii omul este mai mult decât o marfă.  6 puncte 
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Examenul de bacalaureat 2011 
Proba E. d) 

Proba scrisă la Economie  
 
 

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

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

MODEL 
 

• Se punctează oricare alte formulări/ 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 punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
A.  
a. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte, astfel: 
1-A, 2-F, 3-F, 4-A, 5-A         5x2p=10 puncte 
b. - transcrierea cuvântului/sintagmei care determină caracterul eronat al enunŃului: de exemplu, 
este mai mare decât           5 puncte 
     - înlocuirea cuvântului/sintagmei astfel încât enunŃul să devină adevărat: de exemplu, este 
egală cu            5 puncte 
B. a. câte 2 puncte pentru completarea fiecărei coloane din tabel, cu valori fictive, astfel încât să 
respecte corelaŃia preŃ-cantitate cerută (sens invers al modificării valorilor) şi preŃ-cantitate oferită 
(acelaşi sens al modificării valorilor)          2x2p=4 puncte 
     b. - precizarea formulei de calcul a coeficientului de elasticitate a cererii în funcŃie de preŃ 
             4 puncte 
         - calcularea coeficientului          2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
A. - câte 3 puncte pentru scrierea formulei corecte pe baza căreia se estimează modificarea 
fiecăruia dintre indicatorii daŃi la subpunctele a. şi b.        2x3p=6 puncte 
     - câte 3 puncte pentru precizarea sensului modificării fiecăruia dintre indicatorii daŃi la 
subpunctele a. şi b., astfel: masa profitului va creşte; dobânda la depozite va creşte  
              2x3p=6 puncte 
B. - câte 3 puncte pentru scrierea, cu explicitarea simbolurilor utilizate, a algoritmilor necesari 
calculării fiecăruia dintre indicatorii ceruŃi la subpunctele a., b. şi c.      3x3p=9 puncte 
     - câte 3 puncte pentru precizarea rezultatelor fiecăruia dintre indicatorii ceruŃi la subpunctele a., 
b. şi c., astfel: nivelul mediu al costului variabil, după ce producŃia a crescut = 45.000 u.m./buc.; 
costul unitar al noii producŃii = 60.000 u.m./buc.; costul marginal = 40.000 u.m./buc.   3x3p=9 puncte 
Notă: În situaŃia în care candidatul nu obŃine rezultatele corecte din cauza unor greşeli de calcul se 
acordă câte 1 punct din cele 3 puncte posibile. 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
A. definirea pieŃei monetare          6 puncte 
B. câte 4 puncte pentru precizarea oricăror trei condiŃii de care depinde combinarea factorilor de 
producŃie           3x4p=12 puncte 
C. scrierea exemplului concret de situaŃie economică      6 puncte 
D. argumentarea succintă a faptului dat        6 puncte 
 


