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Examenul național de bacalaureat 2023 
Proba E. d) 
Economie 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Simulare 
 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate 
profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar  
 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct.  
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 
punctajului total acordat pentru lucrare.  
 

SUBIECTUL I  (30 puncte) 

A. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel: 

1 – b), 2 – d), 3 – d), 4 – b), 5 – a), 6 – b)   => 6 x 3p= 18 puncte;    (18 puncte) 

B. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 4 răspunsuri corecte, astfel: 

1 – F, 2 – A, 3 – F, 4 – F.   => 4 x 3p = 12 puncte.      (12 puncte) 

                    Total: 30 puncte 

SUBIECTUL al II-lea  (40 puncte) 

1. 

a) câte 1 punct pentru completarea fiecăreia dintre cele două coloane ale tabelului, astfel:  

- pt. Q = 100 buc: CV = 10.000 u.m.; CT = 20.000 u.m.; Cmg nu se poate calcula pentru To;          (3 puncte) 

- pt. Q = 200 buc: CF = 10.000 u.m.; CV = 20.000; CT = 30.000 u.m.; Cmg = 100 u.m.;           (4 puncte) 

- pt. Q = 300 buc: CTM = 150 u.m.; CF = 10.000 u.m.; CT = 45.000 u.m.; Cmg = 150 u.m.;         (4 puncte) 

- pt. Q = 400 buc: CF = 10.000 u.m.; CV = 110.000 u.m.; CT = 120.000 u.m.; Cmg = 750 u.m.      (4 puncte) 

                 Total a): 15 puncte 

b) Precizarea corectă a situației în care gradul de eficiență este maxim: când Q = 300 buc (2 puncte), respectiv când 

Cmg = CTM (150 = 150)   (3 puncte).             Total b):   5 puncte 

               Total II. 1.: 20 puncte 

2. Se vor puncta următoarele: 

- alegerea valorilor numerice cerute (4 puncte); 
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- calcularea explicită a modificării procentuale a costului total  (4 puncte); 

Notă: În situația în care candidatul scrie doar algoritmul de calcul fără a ajunge la un rezultat/rezultat corect se 

acordă 2 puncte din cele 4 puncte posibile. 

- precizarea sensului modificării costului total: crește  (2 puncte). 

                Total II.2.: 10 puncte 

3. Se vor puncta următoarele: 

- Pentru calcularea corectă a SR în To și în anul T₁, se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns      (4 puncte) 

Răspunsuri corecte: SRo = 240 buc; SR₁ = 250 buc. 

- Pentru calcularea corectă a variației salariului real se acordă 2 puncte                 (2 puncte) 

Răspuns corect: ∆SR = 10 buc 

- Pentru calcularea corectă a indicelui salariului real se acrodă 1 punct, iar pentru calcularea corectă a variației 

procentuale a salariului real se acordă 1 punct                 (2 puncte) 

Răspuns corect:  ISR = 104,16%. Se va considera răspuns corect și ISR = 104% (fără zecimale); 

∆ISR = 4,16%. Se va considera răspuns corect și ∆ISR = 4% (fără zecimale). 

- Pentru formularea unei concluzii corecte d.p.d.v. economic, se acordă 2 puncte             (2 puncte) 

Concluzii corecte: „Salariul real crește în anul T₁ față de To” sau „Indicele salariului real crește în T₁ față de To”. 

Notă: În situația în care candidatul scrie doar algoritmul de calcul fără a ajunge la rezultatul corect (calcul 

matematic greșit) se acordă jumătate din punctaj pentru itemul respectiv. 

               Total II. 3.: 10 puncte 

               Total sb. II: 40 puncte 

SUBIECTUL al III-lea  (20 de puncte) 

a) Se acordă câte 1 punct pentru fiecare noțiune economică corect identificată din text  (4 x 1p = 4p)    (4 puncte) 

Răspunsuri corecte: concurență, Consiliul concurenței, piața, comerț, comerț angro, prețuri, majorări de prețuri, 

practici neconcurențiale, jocul concurenței. 

b) Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare definire corectă a noțiunii alese din text (2 x 3p = 6p)            (6 puncte) 

c) Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare definire corectă a unei trăsături a Pieței cu concurență perfectă: atomicitate 

perfectă, transparență perfectă, omogenitatea produsului, intrarea și ieșirea liberă pe / de pe piață, perfecta mobilitate 

a factorilor de producție (5 x 2p = 10p)                (10 puncte) 

Notă: în cazul în care candidatul nu definește ci doar enumeră câte o trăsătură, atunci se va acroda doar câte 1 punct 

pentru fiecare trăsătură corect enumerată. 


