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 Examenul de bacalaureat național 2022  

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. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile 

de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

 

1. Dacă timpul consumat pentru o unitate de producție fizică crește, atunci: 

a. crește productivitatea muncii; 

b. scade productivitatea muncii; 

c. scade costul unitar; 

d. crește costul fix mediu.         3 puncte 

 

2. O firmă înregistrează o rată a profitului la cifra de afaceri de 20%. Rata profitului, la costurile totale 

va fi: 

a. 25%   b. 15%   c. 30%   d. 20%   3 puncte 

 

3. Factorii de producție pot fi: 

a. originari și finali; 

b. intermediari și finali; 

c. primari și derivați; 

d. primari și finali.          3 puncte 

 

4. Dacă funcția costului total este CT= 4Q+100, pe termen scurt, CFM (costul fix mediu) va fi: 

a. 100;   b. 4/Q;   c. 100/Q;  d. 4Q.   3 puncte 

 

5. Caracterul limitat al resurselor derivă din: 

a. lipsa de potențial a planetei; 

b. ritmul lent de dezvoltare a științei și tehnicii; 

c. insuficiența față de nevoile nelimitate; 

d. existența consumatorilor.         3 puncte 

 

6. Oferta se află în relație directă cu: 

a. cererea de bunuri și servicii; 

b. numărul de cumpărători; 

c. numărul de furnizori; 

d. prețul bunurilor de consum.        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. Rata profitului la cost este mai mică decât rata profitului la cifra de afaceri.  

2. Prețul unitar se află în relație inversă cu profitul unitar.  

3. Când viteza de rotație a capitalului crește, masa profitului crește.  
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4. Munca și natura sunt factori de producție originari.  

5. Legea generală a ofertei reflectă relația negativă dintre preț și cantitatea oferită dintr-un bun.  

6. Costul oportun are valori scăzute, în cazul alegerii optime a resurselor de către producători. 

            12 puncte  

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                      _______(40 de puncte) 

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

 

Cantitate 1 2 3 4 5 6 

UmgA X 30 20 T 5 0 

UtA 48 Y 98 108 113 Z 

UmgB 90 82 65 40 W 10 

 

a) Completaţi necunoscutele: X, Y, T, Z din tabelul dat cu valori numerice adecvate corelației dintre 

utilitatea marginală și cea totală pentru bunul A, specificând, totodată, formula pe baza căreia ați 

efectuat calculul.  

b) Reprezentați, în același sistem de axe, pe baza datelor completate în tabel, funcțiile de utilitate 

marginală, respectiv, utilitate totală, în cazul consumului din bunul A. 

c) Calculaţi valoarea lui W din tabel și venitul disponibil (Vd) al consumatorului rațional știind că, a 

achiziționat 4 bunuri A și 5 bunuri B, la prețul de 12 u.m. pentru A, respectiv, 24 u.m. pentru B 

precizând totodată formulele utilizate pentru realizarea calculelor.    18 puncte 

 

2. O firmă încasează într-un an, de pe urma producției vândute, suma de 100 mil u.m., asigurându-și 

astfel, o rată a profitului calculată la capitalul tehnic, de 20%. Ponderea profitului în cifra de afaceri 

este de 30%, cheltuielile salariale fiind egale cu cele materiale, iar consumul de capital circulant 

reprezintă 30% din costul de producție. 

a) Precizați:  

 - cifra de afaceri;  

 - masa profitului.  

b) Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând semnificația 

notațiilor din formulele utilizate:  

 - valoarea capitalului tehnic utilizat;  

 - rata anuală a amortizării.               22 de puncte 

Notă: Calculele se vor efectua la o aproximare cu 2 zecimale. 

 

SUBIECTUL al III-lea                (20 de puncte) 

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:  

1. Se dă următorul text: Oferta este determinată și evoluează în timp sub incidența mai multor 

împrejurări economice și extraeconomice, precum: nivelul prețului unitar, nivelul costului (mediu și 

marginal), nivelul taxelor și al subvențiilor, numărul de producători etc.  

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. În cazul unei cereri elastice, precizați, ce efect va avea reducerea prețului unui bun, asupra cererii 

acestuia, dar asupra veniturilor totale încasate de vânzător?      8 puncte 


