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Probă scris ă 
Economic, administrativ, po ștă 

Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. Contabilitatea  imobiliz ărilor       20 puncte  
Referitor la tema Contabilitatea  imobiliz ărilor: 

a) Realizați clasificarea imobilizărilor       (5 puncte) 
b) Pentru una dintre categoriile de imobilizări, la alegere: 

- prezentaţi trei operaţiuni economico-financiare specifice şi documentele de evidenţă 
corespunzătoare          (3 puncte) 

- descrieţi modul de funcţionare pentru trei conturi specifice categoriei alese de imobilizări  
(6 puncte) 

- realizaţi analiza şi articolul contabil pentru cele 3 operaţiuni economico-financiare prezentate 
anterior           (6 puncte) 

 
2. Cheltuielile publice în România       10 puncte 

Referitor la cheltuielile publice: 
a) Realizaţi o clasificare a cheltuielilor publice din România    (5 puncte) 
b) Prezentaţi o categorie de cheltuieli publice, la alegere    (5 puncte) 

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

1. Structura de produc ție și concep ție a întreprinderii     20 puncte 
 
Alcătuiți un eseu cu tema Structura de produc ție și concep ție a întreprinderii,  după următorul 
plan de idei: 

- prezentarea conceptului de structură de producție și concepție a întreprinderii  (5 puncte) 
- descrierea elementelor de bază ale structurii de producție și concepție  (15 puncte) 

 
2. Func ţiunile întreprinderii         10 puncte  

Descrieți două funcțiuni ale întreprinderii (concept și activități specifice) 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

1. Elaboraţi un test de evaluare continu ă, la una dintre temele prezentate anterior (la 
subiectul I sau II), format din trei itemi de tipuri diferite (obiectivi, semiobiectivi și subiectivi). 
Notă: Se punctează corectitudinea proiectării itemilor, corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor 

de specialitate și elaborarea detaliată a răspunsului.      15 puncte  
 
2. Prezentaţi demersul didactic pentru formarea competențelor la una dintre temele prezentate 

anterior (la subiectul I sau II), utilizând o metod ă activ/participativ ă de instruire , având în vedere 
următoarele aspecte:          15 puncte  

- stabilirea metodei activ/participative de instruire; 
- argumentarea alegerii metodei de instruire; 
- detalierea modalităţii de aplicare a metodei de instruire. 


