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Examenul de bacalaureat 2011 

Proba E. d) 
Proba scrisă la Economie 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 9 
 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi 
specializările din filiera vocaŃională, cu excepŃia profilului militar 

 
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 

fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat 

pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
A.  
a. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte, astfel: 
1-A, 2-F, 3-F, 4-A, 5-F         5x3p=15 puncte 
b. - transcrierea enunŃului 6 prin completarea spaŃiului liber cu un cuvânt/ o sintagmă, astfel încât 
acesta să fie adevărat: de exemplu, Comportamentul raŃional al consumatorului asigură maximum 
de efecte utile cu minimum de efort.         3 puncte 
     - justificarea corectitudinii enunŃului        3 puncte 
B. a. câte 2 puncte pentru completarea fiecăreia dintre cele trei valori, astfel: X = 50, Y = 15, Z = 120 
sau Z = 110. 

Rezultatele se pot obŃine astfel: 50IX Umg= = ; 15
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120IV VZ Ut Umg= + =  sau 110I II III IV VZ Ui Ui Ui Ui Ui= + + + + = . 

Notă: În tabel sunt date valori ale utilităŃilor individuale (valori arbitrar acordate de către consumator) 
şi ale utilităŃilor marginale şi totale (necesare pentru calculul lui X, Y şi Z). 
              3x2p=6 puncte 
 

     b. construirea graficului cerut          3 puncte 
de exemplu: (situaŃia în care Z = 120) 
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
A. a. - estimarea sensului modificării cererii bunului X, în situaŃia dată: va scădea   5 puncte 
        - detalierea raŃionamentului în baza căruia s-a realizat estimarea    5 puncte 
b. - precizarea formulei de calcul         5 puncte 
    - precizarea ratei de substituŃie: 2         5 puncte 
 
B. - câte 3 puncte pentru scrierea, cu explicitarea simbolurilor utilizate, a algoritmilor necesari 
calculării fiecăruia dintre indicatorii ceruŃi la subpunctele a. şi b.       2x3p=6 puncte 
     - câte 2 puncte pentru precizarea rezultatelor fiecăruia dintre indicatorii ceruŃi la subpunctele a. 
şi b., astfel: dobânda plătită = 6 mil. u.m., profitul net = 525.000 u.m.     2x2p=4 puncte 
Notă: În situaŃia în care candidatul nu obŃine rezultatele corecte din cauza unor greşeli de calcul se 
acordă câte 1 punct din cele 2 puncte posibile. 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
A. explicarea semnificaŃiei categoriei economice date      6 puncte 
B. câte 4 puncte pentru precizarea oricăror trei dintre condiŃiile cerute              3x4p=12 puncte 
C. scrierea exemplului concret de situaŃie economică      6 puncte 
D. argumentarea cerută          6 puncte 
 


