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                     Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat 2023 
Proba E. d) 

                                                                        Economie 
Varianta 1  

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

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 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. Consumatorul are un comportament rațional când: 
 a. economisește venitul disponibil pentru consum  

b. nu se împrumută pentru a-și satisface mai bine nevoile 
c. acționează pe principiul de eficiență economică 
d. își satisface preponderant nevoile primare               

                                                                                                                               3 puncte   
2. În prima instanță omul, este:   

a. producător 
b. utilizator 
c. atât utilizator cât și producător 

d. consumator           

                                                                                                                                               3 puncte  

3. Pragul de rentabilitate în activitatea economică reflectă nivelul producției  la care: 

a. profitul este nul 

b. costul total este zero 

c. profitul este egal cu cifra de afaceri 

d. costul este egal cu profitul                                                                                 3 puncte  

  

4. Pe piata monetară principalii intermediari sunt:  

a. persoanele fizice 

b. bursele valutare  

c. brokerii 

d. băncile                                     3 puncte  

  

5. Cea mai importanată resursă economică este: 

a. pământul 

b. natura  

c. capitalul 

d. potențialul demografic activ                  

                                                                                                                                                    3 puncte  
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6. Oferta de munca într-o economie:  

a. este omogenă calitativ 

b. se formează în timp îndelungat 

c. se exprimă prin numarul locurilor de muncă salariate 

d. este determinată exclusiv de procesele de pe piața muncii        

                                                                                                                                               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. Acțiunile sunt titluri de valoare cu risc ridicat. 

2. Acordarea de credite bănești reprezintă una dintre cauzele ce determină reducerea masei 

monetare. 

3. Orice titlu de valoare poate fi tranzacționat la bursă.  

4. Salariul poate fi interpretat atât ca un cost cât și ca un venit.  

5. Prețul este suma de bani plătită de cumpărătorul unui bun marfar pentru a compensa cheltuielile 

producătorului. 

6. Banii devin capital tehnic daca sunt depuși la bancă. 

                                                                                                                                                 12 puncte  

  

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                        (40 de puncte)  

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

  

Alternativa  Producția 

(buc.)  

Costul fix 

(u.m.)  

Costul variabil  

(u.m.)  

Costul total  

(u.m.)  

Venitul 

(u.m.)  

Profitul 

(u.m.)  

W  0  1000          

X  100  1000    4000  4000    

Y  200  1000  4500      500  

Z  300  1000  6000    7200    

  

a. Completați coloanele tabelului dat, precizând totodată formulele pe baza cărora aţi realizat 
calculele.  
b. Reprezentați, în același sistem de axe, costul fix și costul total, în funcție de cantitatea produsă.  
c. Precizați alternativa care asigură atingerea pragului minim de rentabilitate a firmei, pornind de la 
datele din tabel, menționând totodată care este condiția acestui prag.    

                                                                                                                                              18 puncte  
2. La nivelul unei bănci, câştigul bancar este cu 300% mai mare decât cheltuielile ei administrative. 
Suma primită în depozit şi acordată sub formă de împrumut este de 200 mil. u.m. Diferenţa dintre rata 
dobânzii încasată şi rata dobânzii plătită de către bancă este de 5 puncte procentuale. 
  a) Precizați:   

- volumul creditelor în u.m.;  
- care dintre cele două rate ale dobânzii este mai mare.  

b) Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând semnificația notațiilor 
din formulele utilizate: 
 - câstigul băncii;  
 - profitul bancar.                  

                                                                                                                                     22 de puncte  
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SUBIECTUL al III-lea                                                                                                       (20 de puncte) 

 
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:  

1.a). Formulați ideea principală a următorului text: Formarea liberă a prețurilor mărfurilor, pe baza 

raportului dintre cerere și ofertă, transformă sistemul de prețuri într-un mecanism de informare pentru 

agenții economici (producători și consumatori) care își vor orienta activitatea economică în funcție de 

fluctuația prețurilor..  

  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 lemnului asupra ofertei de mobilă și asupra prețului mobilei.  

                                       8 puncte  
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