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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. d) 
Economie 

 Simulare 
 
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 de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 
 

1. Cunoaşterea elasticității cererii în funcție de preţ a unui bun economic este importantă pentru: 
a. consumator 
b. cumpărător 
c. vânzător 
d. debitor              3 puncte 

 
2. După modul în care se concretizează în activitatea producătorului de bunuri economice, 
cheltuielile incluse în costul total se grupează în: 

a. cheltuieli de fabricaţie şi cheltuieli de producţie 
b. cheltuieli materiale şi cheltuieli salariale 
c. cheltuieli variabile şi cheltuieli materiale 
d. cheltuieli directe şi cheltuieli băneşti          3 puncte 
 

3. Dacă, pentru realizarea unui anumit volum al producției, au fost necesare 100 de ore de muncă, 
iar productivitatea muncii este de 5 bunuri pe oră, atunci cantitatea produsă: 

a. este de 20 de unităţi de bun economic 
b. este de 500 de unităţi de bun economic 
c. este de 4000 de unităţi de bun economic 
d. nu poate fi calculată doar pe baza datelor din enunț        3 puncte 
 

4. Despre utilitatea marginală se afirmă corect că: 
a. este maximă, atunci când utilitatea totală este maximă 
b. este pozitivă, atunci când consumatorul obţine o satisfacţie prin consumul realizat 
c. este minimă, atunci când utilitatea se transformă în dezutilitate 
d. este negativă, atunci când utilitatea totală este maximă        3 puncte 
 

5. Ținând cont de durata utilizării lor, resursele naturale se pot grupa în: 
a. primare şi derivate 
b. recuperabile şi nerecuperabile 
c. nerecuperabile şi regenerabile 
d. neregenerabile şi regenerabile           3 puncte 
 

6. Dacă preţul unicului substituent al bunului A a scăzut, atunci, în mod normal: 
a. va creşte oferta pentru bunul A 
b. va scădea cererea pentru substituentul bunului A 
c. va scădea cererea pentru bunul A 
d. va creşte oferta pentru substituentul bunului A         3 puncte 
 

7. Din punct de vedere economic, nu reprezintă un preţ: 
a. profitul brut 
b. rata dobânzii 
c. salariul nominal 
d. cursul obligaţiunii             3 puncte 
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8. Cea mai mare parte a masei băneşti aflată în circulație se prezintă sub forma: 
a. monedei scripturale 
b. numerarului 
c. monedei metalice 
d. bancnotei              3 puncte 
 

9. Obligaţiunea se deosebeşte de acţiune prin aceea că: 
a. este un titlu de valoare cu venit variabil 
b. se tranzacționează pe piaţa capitalurilor 
c. este expresia unui împrumut pe termen lung 
d. venitul încasat de deținătorul ei se numeşte dividend        3 puncte 
 

10. Atunci când un agent economic se află în situaţia de monopol, de regulă, profitul pe care îl 
obține: 

a. este egal cu costul variabil 
b. este un preț de monopol 
c. este egal cu cifra de afaceri 
d. include profitul normal            3 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos: 
 

Producţia fizică  
(buc.) 

Preţul unitar 
(u.m.) 

Costul unitar 
(u.m.)  

Profitul unitar 
(u.m.) 

Masa profitului 
(u.m.) 

1000 10 5   
2000 8 5   
3000 7 6   
4000 6 6   

 

A. Completaţi fiecare dintre cele două coloane libere ale tabelului.      6 puncte 
B. Precizaţi volumul producţiei care asigură nivelul maxim al profitului total, în urma evaluării 
datelor completate în tabel.            3 puncte 
C. Trasaţi un grafic prin care să ilustraţi modificarea costului unitar în funcţie de cantitatea produsă, 
pe baza datelor din tabel.            3 puncte 
 

2. Calculaţi modificarea procentuală a ratei profitului, la cost, în situația în care cheltuielile de 
producţie se dublează și masa profitului rămâne constantă, scriind totodată algoritmul folosit pentru 
efectuarea calculului și precizând sensul modificării ratei profitului, calculate la cost.    9 puncte 
 

3. O bancă acordă într-un an, sub formă de credite, sumele deponenţilor în valoare de 5 mil. u.m. 
Rata anuală a dobânzii plătite deponenţilor este de 10%, iar creditele se acordă la o rată anuală a 
dobânzii de 1,15 ori mai mare. Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi 
explicitând simbolurile utilizate: 
A. rata anuală a dobânzii la creditele acordate; 
B. câştigul brut al băncii; 
C. profitul net obținut de bancă, în condițiile în care cheltuielile de funcționare ale băncii sunt de 
20.000 u.m., iar impozitul pe profit este de 20%.                   9 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 
1. Precizaţi înţelesul economic al noţiunii de uzură fizică a capitalului fix.     6 puncte 
2. Menționați trei modalităţi prin care se pot înstrăina integral drepturile asupra obiectului proprietății 

unui agent economic.          12 puncte 
3. Ilustrați printr-un exemplu modificarea pe care o va suferi salariul nominal în situația în care 

cererea de forţă de muncă depăşeşte oferta.                    6 puncte 
4. Explicaţi, în maximum o jumătate de pagină, afirmația potrivit căreia fundamentul liberei 

inițiative este proprietatea privată.           6 puncte 


