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Economie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 Model 
 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile 
şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel: 
   1-d, 2-b, 3-d, 4-c, 5-b, 6-a          6x3p=18 puncte 
B. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel: 
   1-F, 2-A, 3-F, 4-F, 5-F, 6-F          6x2p=12 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (40 de puncte) 
A.  
a) - câte 2 puncte pentru menționarea fiecăreia dintre cele două formule de calcul cerute 
                2x2p=4 puncte 
    - câte 2 puncte pentru precizarea fiecăreia dintre cele două valori cerute, astfel: X=20, Y=38 
                2x2p=4 puncte 
b) construirea graficului cerut (în același sistem de axe)         4 puncte 
c) - precizarea oricărei situații economice care respectă cerința (de exemplu, atingerea punctului de 
saturație)              2 puncte 
    - menționarea numărului de unități consumate ce corespunde situației precizate: a V-a unitate 
consumată              2 puncte 
 
B. câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cei doi indicatori economici ceruți, astfel:  

- prețul (în u.m.) plătit pentru a dispune de 100 u.m. acordate sub formă de împrumut pe o 
perioadă de un an este de 12 u.m.; 

- cuantumul depozitelor făcute la respectiva bancă este de 100 mld. u.m.      2x3p=6 puncte 
 
C. - câte 3 puncte pentru scrierea formulelor în vederea determinării fiecăruia dintre cei trei 
indicatori economici ceruți la subpunctele 1., 2. și 3.         3x3p=9 puncte 
Notă: Punctajul se acordă numai în situația în care se face precizarea semnificației notațiilor din 
formulă. 
- câte 3 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre cei trei indicatori 
economici ceruți la subpunctele 1., 2. și 3., astfel:  

1. câștigul băncii este 2,8 mld. u.m.; 
2. suma amortizată în cei 4 ani este 80 mil. u.m.; 
3. creșterea procentuală a salariului nominal este 20%         3x3p=9 puncte 

 
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 pâine rămâne 
constantă, prețul pâinii va crește            2x4p=8 puncte 
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