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Probă scris ă 
Economic, administrativ, po ștă 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. Contabilitatea  imobiliz ărilor 
a) Clasificarea imobilizărilor                  (5 puncte) 

Se acordă 5p pentru răspuns corect și complet; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 3p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
b)  
- Trei operaţiuni economico-financiare specifice şi documente de evidenţă corespunzătoare 
              (3x1p=3 puncte) 
Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect și complet; pentru răspuns incorect sau absenţa 
acestuia 0p. 
 
-  Modul de funcţionare a trei conturi specifice        (3x2p=6 puncte) 
Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect și complet; pentru fiecare răspuns parţial corect 
sau incomplet se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
 
-  Analiza şi articolul contabil pentru cele 3 operaţiuni economico-financiare    (3x2p=6 puncte) 

Se acordă câte 1p pentru fiecare analiză contabilă corect și complet realizată; pentru răspuns 
incorect sau absenţa acestuia 0p. 
Se acordă câte 1p pentru fiecare articol contabil corect și complet realizat; pentru răspuns incorect 
sau absenţa acestuia 0p. 

 
2. Cheltuielile publice în Romania       10 puncte 
a) Clasificarea cheltuielilor publice din România      (5 puncte) 

Pentru răspuns corect și complet, se acordă 5p, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 3p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 

b) O categorie de cheltuieli publice, la alegere       (5 puncte) 
Pentru răspuns corect și complet, se acordă 5p, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 3p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

1. Structura de produc ție și concep ție a întreprinderii     20 puncte 
- Conceptul de structură  de producție și concepție a întreprinderii    (5 puncte) 

Se acordă 5p pentru răspuns corect; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3p; 
pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p.  
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- Elementele de bază ale structurii de producție și concepție  (3x5p=15 puncte) 
Se acordă câte 5p pentru fiecare dintre cele 3 elemente prezentate corect; pentru fiecare 
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 3p; pentru răspuns incorect sau absenţa 
acestuia 0p.  
 

2. Func ţiunile întreprinderii       (2x5p =10puncte) 
Se acordă câte 5p pentru oricare 2 funcțiuni prezentate corect; pentru fiecare răspuns parţial 
corect sau incomplet se acordă câte 3p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

1. Test de evaluare continu ă         15 puncte  
 

Se acordă câte 2p pentru corectitudinea proiectării fiecăruia dintre cei trei itemi; pentru fiecare 
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa 
acestuia 0p.          (3x2p=6 puncte) 

Se acordă câte 2p pentru corectitudinea științifică a informațiilor de specialitate pentru fiecare 
dintre cei trei itemi; pentru fiecare răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 1p; pentru 
răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p.      (3x2p=6 puncte) 

Se acordă câte 1p pentru elaborarea detaliată a răspunsului așteptat pentru fiecare dintre cei 
trei itemi; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p.   (3x1p=3 puncte) 

 
2. Metoda activ/participativ ă de instruire       15 puncte  

Se acordă 2p pentru stabilirea corectă a metodei activ/participative de instruire ; pentru răspuns 
parţial corect sau incomplet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
            (2 puncte) 

 
Se acordă 3p pentru argumentarea corectă a alegerii metodei activ/participative de instruire ; 
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau absenţa 
acestuia 0p.           (3 puncte) 

 
Se acordă 10p pentru detalierea modului de aplicare a metodei activ/participative de instruire  
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5p; pentru răspuns incorect sau absenţa 
acestuia 0p.           (10 puncte) 
 


