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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

17 iulie 2019 
 
 

Probă scrisă 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ 

(PROFESORI) 
 

Model 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1.1  Unul dintre procedeele utilizate în contabilitate este inventarierea.      20 puncte 
                   

a) Enumerați patru situații în care este obligatorie efectuarea inventarierii patrimoniului;  
b) Prezentaţi conținutul declarației de inventar, menționând totodată în ce moment (etapă) 
trebuie întocmită, precum și angajatul care are obligația de a o întocmi;  

      c) Utilizând etapele analizei contabile, întocmiți formulele contabile pentru operațiile 
ocazionate de înregistrarea unui minus în gestiune la stocul de materii prime, în valoare de 130 
lei, imputabil gestionarului  la valoarea de 150 lei plus TVA 19% și reținut din salariul acestuia, 
meționând totodată documentele justificative corespunzătoare. 
 
1.2  Dubla impunere a veniturilor este determinată de diversitatea sistemelor naționale 
de impunere.                                                                                                          10 puncte                         
     a) Definiți conceptul de dublă impunere;                                                       
     b) Prezentați conținutul celor trei principii (criterii) care stau la baza apariției dublei impuneri 
internaționale; 
     c) Precizați două măsuri privind evitarea dublei impuneri. 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
 Personalul reprezintă o resursă importantă a întreprinderii.                       

a) Prezentați categoriile de personal din întreprindere;        
b) Enumerați cinci drepturi și cinci obligații ale personalului în cadrul raporturilor juridice de 
muncă;   
c) Definiți următorii termeni: promovarea, formarea, cointeresarea personalului; 
d) Menționați două principii de evaluare a personalului.      

  
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1. Elaboraţi un instrument de evaluare pentru o probă scrisă, la finalul unui modul din cultura de 
specialitate, corespunzător disciplinei la care susțineți concursul.          28 de puncte
  
În vederea acordării punctajului:       
- menționați următoarele elemente: modulul, clasa și timpul de lucru; 
- proiectați:  1 item de tip alegere multiplă, 1 item de tip pereche, 2 itemi de completare  și 1 item 
de tip rezolvare de probleme; 
-  redactați un barem de evaluare și de notare în care se distribuie 90 de puncte si se acordă 10 
puncte din oficiu.  
Notă: Se punctează  și corectitudinea științifică a informației de specialitate. 
2. Argumentați un punct de vedere personal referitor la rolul manualului școlar în procesul de 
predare/învăţare/evaluare.                2 puncte 
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