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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

MODEL 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

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

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

 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
A.  
a. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte, astfel: 
1-A, 2-A, 3-F, 4-A, 5-A         5x3p=15 puncte 
b. rescrierea enunţului 6, respectând cerinţa: de exemplu, Producătorul exercită control asupra 
preţului în situaţia unei pieţe de monopol.        3 puncte 
c. justificarea corectitudinii enunţului cerut        2 puncte 
B. a. câte 1 punct pentru completarea fiecăreia dintre cele două coloane ale tabelului, conform 
cerinței              2x1p=2 puncte 
     b. - precizarea formulei coeficientului de elasticitate a cererii în funcţie de preţ   2 puncte 
         - calcularea coeficientului pentru situaţia cerută       2 puncte 
         - precizarea tipului de elasticitate corespunzător valorii coeficientului determinat  2 puncte 
     c. trasarea graficului cerut          2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
A. a. - scrierea formulei de calcul         5 puncte 
        - calcularea creşterii ratei profitului la cost: 37,5%      5 puncte 
Notă: În situaţia în care candidatul nu obţine rezultatul corect din cauza unor greşeli de calcul se 
acordă 2 puncte din cele 5 puncte posibile. 
b. - precizarea sensului în care se va modifica productivitatea marginală a muncii, în situaţia dată: 
creşte             5 puncte 
    - explicarea modului în care s-a apreciat sensul modificării     5 puncte 
B. - câte 3 puncte pentru determinarea, prin scrierea formulelor de calcul și explicitarea 
simbolurilor utilizate, a fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la subpunctele a. şi b.     2x3p=6 puncte 
     - câte 2 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre indicatorii ceruţi 
la subpunctele a. şi b., astfel: dobânda pe care o achită debitorul odată cu plata celei de a treia 
tranşe din împrumut = 10.000 u.m., suma cumulată pe care o primeşte creditorul pe întreaga 
perioadă a contractului de împrumut = 150.000 u.m.       2x2p=4 puncte 
Notă: În situaţia în care candidatul nu obţine valorile 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. precizarea înţelesului noţiunii date         6 puncte 
B. câte 4 puncte pentru menționarea oricăror trei dintre componentele costurilor variabile 
            3x4p=12 puncte 
C. scrierea exemplului: ilustrarea printr-o situaţie economică adecvată, de exemplu cu valori 
numerice sau cu elemente concrete – 6p./ ilustrarea la nivel teoretic sau cu valori 
numerice/elemente concrete inadecvate – 2p.       6 puncte 
D. explicarea succintă a afirmaţiei date: explicaţie corectă şi relevantă – 6p./ explicaţie parţial 
relevantă – 2p.           6 puncte 
 


