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EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2023   

Proba E. d),  Simulare județeană 

Economie 

  

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera 
vocațională, cu excepția profilului militar. 

• Se punctează oricare modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 
fracțiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total 
acordat pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I___________________________________________________________ (30 de puncte) 
A. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-d, 2-b, 3-d, 4-c, 5-d, 6-a                             6x3p= 18 puncte 
B. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-F, 2-F, 3-A, 4-A, 5-A, 6-F                 6x2p= 12 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea _____________________________________________________ (40 de puncte) 
1.  

A. câte 1 punct pentru completarea corectă a valorilor solicitate în tabelul dat, după cum urmează: 

Preț (u.m./buc.) 1 2 3 4 5 6 

Cantitatea oferită (buc.) 4 7 10 13 15 18 

Exces de cerere (buc.) 30 20 14 7 0 -13 

Cantitate cerută (buc.) 34 27 24 20 15 5 

             6x1p= 6 puncte 
B. - precizarea formulei coeficientului de elasticitate a ofertei în funcție de preț                        2 puncte 
     - precizarea valorii coeficientului de elasticitate a ofertei funcție de preț pentru situația precizată 

                       2 puncte 
C. realizarea corectă și completă a reprezentării grafice cerute               4 puncte 

2. - precizarea formulei pentru calcularea modificării relative a cursului obligațiunilor            3 puncte 
     - precizarea valorii modificării relative a cursului obligațiunii:125%                      3 puncte 
     - precizarea sensului modificării: crește                  2 puncte 
3. - câte 2 puncte pentru scrierea formulelor de calcul în vederea determinării fiecăruia dintre indicatorii 

ceruți la subpunctele A, B, C                                                                               3x2p=6 puncte 
-  câte 1 punct pentru explicitarea simbolurilor utilizate în formulele de calcul pentru determinarea 

fiecăruia dintre indicatorii ceruți la subpunctele A, B și C                                            3x1p=3 puncte 
-  precizarea valorii capitalului circulant utilizat: 35 mil. u.m.               5 puncte 
- câte 2 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre indicatorii ceruți la 

subpunctele B și C, astfel: profitului la capitalul tehnic: 70,58%; costurile materiale unitare: 40 
u.m./buc.                      2x2p=4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea _____________________________________________________ (20 de puncte) 
1. 

a.  formularea ideii principale a textului                              2 puncte  
b. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru noțiuni economice din textul dat        4x1p=4 puncte  
c.  câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici corecte pentru fiecare dintre cele două noțiuni 

                                   2x3p=6 puncte  
2.  câte 4 puncte pentru precizarea efectelor cerute în condițiile date, astfel: cererea de carne rămâne 

constantă și prețul cărnii va crește                    2x4p=8 puncte 
 


