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•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1.1 (20 de puncte)
a) (4 puncte)
- câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru situații în care este obligatorie
inventarierea patrimoniului;
4x1p= 4 puncte
b) (4 puncte)
- prezentarea conținutului declarației de inventar;
2 puncte
- 1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet.
- menționarea momentului (etapei) și a angajatului care are obligația întocmirii
declarației de inventor.
2 puncte
- 1 punct pentru răspuns corect dar incomplet.
c) (12 puncte)
- câte 2 puncte pentru întocmirea analizei contabile pentru următoarele operații:
descărcarea materiilor prime lipsă în gestiune; imputarea gestionarului la valoarea de
impunere; reținerea din salariu;
3x2p= 6 puncte
- câte 1 punct pentru întocmirea corectă, dar incompletă a analizei contabile pentru
următoarele operații: descărcarea materiilor prime lipsă în gestiune; imputarea
gestionarului la valoarea de impunere; reținerea din salariu (3x1p= 3 puncte)
- câte 1 punct pentru întocmirea formulelor contabile pentru fiecare operație;
3x1p= 3 puncte
- câte 1 punct pentru menționarea documentelor pentru fiecare operație;
3x1p= 3 puncte
1.2 (10 puncte)
a) (2 puncte)
- definirea conceptului de dublă impunere
2 puncte
- 1 punct pentru răspuns corect dar incomplet
b) (6 puncte)
- câte 2 puncte pentru prezentarea conținutului fiecăruia dintre cele trei principii (criterii)
care stau la baza apariției dublei impuneri internaționale;
3x2p= 6 puncte
- câte 1 punct pentru prezentarea corectă dar incompletă a conținutului fiecăruia dintre
cele trei principii (criterii) care stau la baza apariției dublei impuneri
internaționale;(3x1p= 3 puncte)
c) (2 puncte)
- precizarea oricăror două măsuri privind evitarea dublei impuneri; 2x1p= 2 puncte
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SUBIECTUL al II-lea
a) - prezentarea categoriilor de personal;
- 5 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet.

(30 de puncte)
10 puncte

b) - câte 1 punct pentru enumerarea oricăror cinci drepturi și cinci obligații ale
angajaților.
10x1p= 10 puncte
c) - câte 2 puncte pentru definirea termenilor: promovarea, formarea, cointeresarea
personalului;
3x2p= 6 puncte
- câte 1 punct pentru definirea corectă, dar incompletă a termenilor: promovarea,
formarea, cointeresarea personalului. (3x1p=3 puncte)
d) - câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două principii de evaluare;
2x2p=4 puncte
- câte 1 punct pentru menționarea corectă dar incompletă a oricăror două principii de
evaluare. (2x1p=2 puncte)
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
1. (28 puncte)
- 3 puncte
Pentru menționarea fiecăruia dintre cele trei elemente cerute se acordă câte 1 punct.
3x1p=3 puncte
- 15 puncte
Pentru proiectarea corectă metodico-științifică a fiecăruia dintre cei cinci itemi se acordă câte 3
puncte
5x3p=15 puncte
- 10 puncte
Pentru redactarea corectă a baremului se acordă 10 puncte astfel:
- câte 1p pentru fiecare răspuns corect din punct de vedere ştiinţific,
5x1p=5 puncte
- câte 1p pentru distribuirea punctajului aferent fiecărui item.
5x1p=5 puncte
2. (2 puncte)
Pentru argumentare corectă se acordă 2 puncte.
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