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PROBĂ SCRISĂ 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ - PROFESORI 

 
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) 

1.1 (20 de puncte)  

a) (4 puncte)  
câte 1 punct pentru enumerarea oric ăror patru elemente patrimoniale din categoria 
creanțelor;                                                                                      (4x1p= 4 puncte)  

b) (4 puncte)  
- câte 2 puncte pentru descrierea corectă și completă a modului de funcționare a oric ăror 
două conturi de creanțe;        (2x2p=4 puncte)  
- câte 1 punct pentru descrierea corectă, dar incompletă a modului de funcționare a oric ăror 
două conturi de creanțe; (2x1p=2puncte)  

c) (12 puncte)  
- câte 1 punct pentru realizarea analizei contabile corecte a oric ăror patru tranzacții 
specifice contabilității creanțelor;       (4x1p= 4 puncte) 
 - câte 1 punct pentru fiecare articol contabil corect întocmit pentru oricare patru tranzacții 
specifice contabilității creanțelor;       (4x1p= 4 puncte)  
- câte 1 punct pentru indicarea corectă a documentelor justificative corespunzătoare celor 
patru tranzacții specifice contabilității creanțelor.     (4x1p= 4 puncte)  
 
Observa ție: se acordă punctajul conform baremului și pentru realizarea analizei și articolului 
contabil fără indicarea simbolurilor conturilor.  
 
1.2   (10 puncte) 

  
a) (4 puncte)  
- câte 1 punct  pentru prezentarea corectă și completă a oricăror patru elemente ale 
impozitului pe profit;             (4x1p=  4 puncte)  
           
b) (6 puncte)  
- câte 1 punct  pentru prezentarea corectă și completă a relațiilor de calcul privind baza 
de impozitare și impozitul pe profit; 
          (2x1p=  2 puncte) 
- câte 2 puncte pentru calcularea corectă și completă a bazei de impozitare și a 
impozitului pe profit; 
          (2x2p=  4 puncte)  
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
 
a)   (20 de puncte)  

Prezentarea corectă și completă a conceptului de structură organizatorică;    2 puncte  
Pentru răspuns corect, dar incomplet 1 punct   
 
- câte 3 puncte  pentru descrierea corectă și completă a fiecăruia dintre cele șase 
elemente de bază ale structurii organizatorice;               6x3p=  18 puncte  
- câte 1 punct   pentru descrierea corectă dar incompletă a fiecăruia dintre cele șase 
elemente de bază ale structurii organizatorice;(6x1p=  6 puncte)  
 
           

 b)  (4 puncte)  
       - câte 2 puncte pentru exemplificarea corectă și completă a oric ăror  două tipuri diferite 
de relații organizatorice         (2x2p=4 puncte)  
             
   c) (6 puncte) 
        - 6 puncte pentru prezentarea corectă și completă a oric ărui  instrument de 
formalizare a structurii organizatorice;       
        - 3 puncte  pentru prezentarea corectă dar incompletă a oric ărui  instrument de 
formalizare a structurii organizatorice.       
        
 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
a. - câte 1 punct  pentru menționarea oricăror două metode  de predare-învăţare pentru 

formarea/dezvoltarea rezultatelor învăţării vizate;        2x1punct=2 puncte  
b. - câte 2 puncte  pentru precizarea oricărui avantaj al folosirii fiecăreia dintre cele două metode  
menționate la punctul a;                                                                                 2x2puncte=4 puncte  
    - câte 2 puncte  pentru precizarea oricărui dezavantaj al folosirii fiecăreia dintre cele două 
metode  menționate la punctul a;                                                                    2x2puncte=4 puncte  
c.  Prezentarea modului în care utilizaţi una dintre metodele mai sus menţionate, în contextul dat 
de rezultatele învăţării vizate;                       5 puncte 
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet 
d. - câte 1 punct  pentru menționarea denumirii fiecăruia dintre cele trei tipuri  de itemi obiectivi; 
                                                                                                                            3x1punct=3 puncte 
     - câte 1 punct  pentru proiectarea fiecăruia dintre cele trei tipuri  de itemi obiectivi pe baza 
secven ței date;                 3x1punct=3 puncte  
     - câte 2 puncte  pentru baremul de evaluare și de notare pentru fiecare dintre cele trei tipuri  de 
itemi obiectivi proiectați;                                                                                    3x2puncte=6 puncte 
     - câte 1 punct  pentru baremul de evaluare și de notare, corect dar incomplet , pentru fiecare 
dintre cele trei tipuri  de itemi obiectivi proiectați; (3x1punct=3 puncte) 
Notă. câte 1 punct  pentru precizarea răspunsului corect din punct de vedere științific al informației 
de specialitate pentru fiecare dintre cele trei tipuri  de itemi obiectivi proiectați 3x1punct=3 puncte                                                                                                                              


