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Proba scrisă la Economie    

 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Se dă următorul text:  
“În fostele țări socialiste, cetățenii se bucurau adesea de proprietatea privată asupra bunurilor de 
consum (haine, mâncare, aparate de radio etc.), dar mijloacele de producție – resurse naturale, 
pământ, fabrici, echipamente și alți factori de producție de natură materială utilizați în procesul de 
producție – erau, de regulă, socotite drepturi de proprietate socială. În acest caz, proprietatea este 
atribuită în mod legal ”societății” ca întreg și nu unui individ anume.”                                                        
Paul Heyne, Peter Boettke, David Prychitko ”Modul de gândire economic”, 2011, pg. 26 

 
Pornind de la acest text, evidențiați, în aproximativ o pagină și jumătate, faptul că, proprietatea 
este un element definitoriu al economiei de piață. În realizarea prezentării, veţi avea în vedere 
următoarele: 

- precizarea semnificației conceptului economic: proprietatea; 
- prezentarea succintă a elementelor ce definesc proprietatea; 
- enumerarea tipurilor de proprietate existente într-o economie de piață; 
- argumentarea unui punct de vedere personal asupra faptului că fundamentul libertății de 

acțiune în economia de piață îl reprezintă proprietatea privată. 
Notă! Pentru conținutul prezentării se acordă 25 de puncte. Pentru redactarea prezentării se 
acordă 5 puncte, astfel: respectarea numărului de pagini precizat (1 punct), calitatea organizării 

ideilor (2 puncte), demonstrarea abilităţilor de analiză şi de argumentare (2 puncte). 
 

 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (15 puncte) 

A. Presupunând că, în perioada t0 – t1, cantitatea de produse create de o firmă industrială a 
crescut de 3 ori, iar costul de producție total a sporit cu 300%, determinați evoluția următorilor 
indicatori, precizând formulele utilizate:  
1. cheltuielile de producție pe unitatea de produs; 
2. costurile fixe medii; 
3. costurile variabile unitare. 
                                                                                                                                            9 puncte 

B. Într-un an, în cadrul unei societăți agricole, s-a înregistrat următoarea evoluție a factorilor de 
producție și a producției, astfel: 
I. Numărul muncitorilor a scăzut cu 20%, iar producția a crescut. 
II. A crescut suprafața cultivată cu 1% ceea ce a determinat o reducere cu 5% a producției. 
Pentru fiecare dintre situațiile date precizați sensul modificării costului unitar al societății agricole.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                              6 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea            (20 de puncte) 
Se dau următoarele grafice: 
A. 

 
 

a. copiați figura dată și completați elementele care lipsesc; 

b. precizați valoarea indicatorilor identificați pentru un nivel al producției egal cu 4 unități; 

c. pornind de la graficul dat, precizați valoarea CTM, când producția este de 4 unități, 

precizând și formula utilizată. 

B. 

 
 

a. copiați figura dată și completați elementele care lipsesc; 

b. precizați care este nivelul optim de producție pentru întreprinzător; 

c. pornind de la graficul dat, precizați valoarea CT, când producția este de 3 unități, precizând 

și formula utilizată. 

SUBIECTUL al IV-lea            (25 de puncte) 

În anul 2016 cheltuielile salariale în cadrul unei firme sunt de 50 de milioane u.m., amortizarea este 
de două ori mai mică decât valoarea capitalului circulant folosit în cadrul firmei, iar costurile totale 
sunt de 110 de milioane u.m. În anul 2017 producția se reduce cu 40%, ceea ce determină  
creșterea de 1,5 ori a nivelului productivității muncii.  
Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi explicitând simbolurile utilizate: 
a. consumul de capital fix în anul 2016; 
b. capitalul consumat în 2016; 
c. modificarea volumului factorului muncă în 2017 față de 2016, precizând, totodată, sensul 
modificării acestuia. 
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Proba scrisă la Economie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
 

 Se punctează orice formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  

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

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 
acordat pentru lucrare la 10. 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Conținut: 25 de puncte 
- 1 punct pentru precizarea semnificației conceptului economic dat     

                                                                      1x1p=1 punct 

- câte 1 punct pentru precizarea subiectului și obiectului proprietății 
   2x1p=2 puncte 

- câte 1 punct pentru precizarea fiecărui atribut al dreptului de proprietate 
 4x1p=4 puncte 

- câte 2 puncte pentru prezentarea subiectului și obiectului proprietății, respectiv a  fiecărui 
atribut al dreptului de proprietate                                                          (2x2p)+(4x2p)=12 puncte 

- enumerarea tipurilor de proprietate existente într-o economie de piață                                                                                                                                     
                                                                                                                                         3 puncte
       

- formularea punctului de vedere personal cerut       1 puncte 
- argumentarea punctului de vedere formulat       2 puncte 
 
Redactare: 5 puncte 
- respectarea numărului de pagini precizat         1 punct 

- calitatea organizării ideilor: text clar, organizat, coerent, în care construcţia paragrafelor 
subliniază ideile în succesiune logică        2 puncte 

- demonstrarea abilităţilor de analiză şi de argumentare: relaţie adecvată şi nuanţată idee-
argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante 
             2 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (15 puncte) 
A. - câte un 1 punct pentru precizarea formulelor de calcul necesare determinării evoluției celor trei 

indicatori  
                                                                                                                                   3x1p= 3 puncte 

    - câte 2 puncte pentru precizarea sensului modificării celor trei indicatori, astfel:  
      1. CTM - crește, 2. CFM – scade, 3.CVM – crește 
                                                                                                                                    3x2p=6 puncte 
   
B. - câte 3 puncte pentru precizarea sensului de modificare a costului unitar în fiecare dintre cele 
două situații date, astfel: I. - scade, II. – crește                                                   2x3p=6 puncte 
                                                                                                                                             
 
SUBIECTUL al III-lea            (20 de puncte) 

A: 
- completarea elementelor care lipsesc: pe axa Ox: producția, pe axa Oy: costurile globale, pe 

curbe: CF, CV, CT                                                                                                                 2 puncte                              

- precizarea valorilor indicatorilor identificați pentru un nivel al producției egal cu 4 unități, astfel: 

CF=100, CV=400, CT=500;                                                                                                  3 puncte 

-  precizarea formulei de calcul a CTM                                                                                  2 puncte  

- precizarea valorii CTM, când producția este de 4 unități: CTM=125 u.m./unitate              3 puncte  
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B.  
- completarea elementelor care lipsesc: pe axa Ox: producția, pe axa Oy:  costul total mediu, 

respectiv costul marginal, pe curbe: CTM și Cmg                                                                 2 puncte 

- precizarea nivelul optim de producție pentru întreprinzător, astfel: producția optimă este de 4 

unități                                                                                                                                     3 puncte 

- precizarea formulei de calcul a CT, de exemplu: CT = CTMxQ                                          2 puncte  

- precizarea valorii CT, când producția este de 3 unități, astfel: CT=150 u.m.                      3 puncte  

 

 

SUBIECTUL al IV-lea                       (25 de puncte) 
- câte 3 puncte pentru scrierea algoritmului în vederea determinării fiecăruia dintre indicatorii ceruţi 
la subpunctele a., b. şi c.         3x3p=9 puncte 

- câte 1 punct pentru explicitarea simbolurilor utilizate în formulele de calcul pentru determinarea 
fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la subpunctele a., b. şi c.       3x1p=3 puncte 

- câte 4 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la 

subpunctele a., b. şi c., astfel: consumul de capital fix în anul 2016= 20 mil. u.m., capitalul 

consumat în 2016= 60 mil.u.m., modificarea volumului factorului muncă în 2017 față de 2016 =  

-60%. 

                                                                                                                                  3x4p=12 puncte 
 - 1 punct pentru precizarea sensului modificării factorului muncă, astfel: factorul muncă scade                          
                                                                                                                                                1 punct 

 
 
 


