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Examenul de bacalaureat 2012 

Proba E. d) 
Proba scrisă la Economie 

MODEL 
 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaŃională, cu excepŃia 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. CitiŃi cu atenŃie enunŃurile următoare.  

1. Comisia Europeană este alcătuită din comisari, reprezentanŃi ai fiecărei Ńări, care 
acŃionează în interesul statului din care provin. 

2. Dacă preŃurile cresc mai rapid decât salariile nominale, salariul real creşte.  
3. PiaŃa capitalurilor este un spaŃiu economic în care se întâlnesc cererea şi oferta de titluri de 

valoare. 
4. Creşterea preŃurilor de vânzare a bunurilor nu stimulează oferta. 
5. Atunci când utilitatea totală creşte, utilitatea marginală este 0. 
6. Sacrificarea unor alternative în procesul alegerii este necesară ca urmare a rarităŃii 

………………... 
 
Se cere: 

a. Pentru fiecare dintre enunŃurile de la 1 la 5, scrieŃi cifra corespunzătoare şi notaŃi în dreptul 
ei litera A, dacă apreciaŃi că enunŃul este adevărat, sau F, dacă apreciaŃi că acesta este 
fals.                     15 puncte 

b. TranscrieŃi enunŃul 6, prin completarea spaŃiului liber cu un cuvânt/ o sintagmă, astfel încât 
acesta să fie adevărat, justificând totodată şi corectitudinea enunŃului.   6 puncte 

 
B. TranscrieŃi pe foaia de examen tabelul de mai jos: 

 
Cantitatea 1 u. 2 u. 3 u. 4 u. 5 u. 6 u. 7 u. 8 u. 9 u. 

Umg X 50 45 40 35 30 25 m 15 10 
Umg Y 38 34 24 16 10 8 6 4 2 

Venitul disponibil n u.m. 
Programul de achiziŃii 7 unităŃi din bunul X şi 4 unităŃi din bunul Y 
 

Se cere: 
a. PrecizaŃi valorile pentru m şi n din tabelul dat, ştiind că preŃurile unitare ale bunurilor X şi Y 

sunt 5 şi, respectiv, 4 u.m.         6 puncte 
b. ConstruiŃi graficul utilităŃilor marginale, pe baza datelor din tabel.    3 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
A.  
a. EstimaŃi sensul modificării costului marginal şi a costului unitar, în situaŃia în care, pe termen 
scurt, producŃia creşte, iar costul marginal este mai mare decât costul total mediu, detaliind 
raŃionamentul în baza căruia aŃi realizat estimarea.                10 puncte 
b. Precizând formula folosită, calculaŃi venitul anual al unui titlu de valoare cu venit fix, dacă rata 
dobânzii scade de la 50% la 20%, iar cursul titlului creşte cu 900 u.m..             10 puncte 
 
B. O bancă a atras de la populaŃie într-un an depozite în valoare de 100 mld. u.m. cu o dobândă 
de 50% şi a creditat agenŃii economici cu 300 mld. u.m. la o dobândă de 60%. Cheltuielile de 
funcŃionare ale băncii au fost de 10 mld. u.m., iar impozitul pe profit a fost de 38%. CalculaŃi, 
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate: 
a) câştigul instituŃiei financiare; 
b) profitul net al băncii.                   10 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
 
RăspundeŃi la fiecare dintre următoarele cerinŃe: 

A. ExplicaŃi semnificaŃia categoriei economice: masă bănească.    6 puncte 
B. EnumeraŃi trei dintre tipurile de concurenŃă caracterizate printr-un număr foarte mare de 

vânzători.                    12 puncte 
C. DaŃi un exemplu concret de situaŃie economică prin care să ilustraŃi caracterul speculativ al 

operaŃiilor la termen pe piaŃa secundară a capitalurilor.     6 puncte 
D. ArgumentaŃi de ce creşterea consumului nu poate fi însoŃită de o creştere similară a 

resurselor.           6 puncte 
 


