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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 22 iulie 2020 

 
Probă scris ă 

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POŞTĂ 
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 prin 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 (60 de puncte) 
1. (30 de puncte) 
a) - câte 2 puncte pentru precizarea oric ăror dou ă elemente din categoria datoriilor comerciale.
                                                                                                                  2x2puncte=4 puncte  
b) - câte 3 puncte pentru descrierea modului de funcționare a oric ăror dou ă conturi specifice 
contabilității decontărilor cu furnizorii.                                                                 2x3puncte=6 puncte  
      câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, dar incomplet.                           2x1punct=2 puncte 
c) - câte 2 puncte pentru realizarea analizei și articolului contabil pentru oricare  opt tranzacții 
specifice decontărilor cu furnizorii.                                                                     8x2puncte=16 puncte 
      câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, dar incomplet.                            8x1punct=8 puncte 
d) - câte 2 puncte pentru realizarea înregistrării sistematice (T-uri) în oricare dou ă conturi 
specifice decontărilor cu furnizorii, utilizate în tranzacțiile de la punctul c).         2x2puncte=4 puncte 
      câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, dar incomplet.                            2x1punct=2 puncte  
 
Observa ție: se acordă punctajul conform baremului și pentru realizarea analizei și articolului contabil 
fără indicarea simbolurilor conturilor.  
 
2. (15 puncte) 
a) - câte 2 puncte pentru  prezentarea oric ăror trei principii ale fiscalității.     3x2puncte=6 puncte 
      - câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect, dar incomplet.                          3x1punct=3 puncte 
b) –  Precizarea cotei de impozitare a impozitului pe profit                                                       1 punct  
    -   Precizarea sferei de cuprindere a impozitului pe profit                                                   3 puncte  
        2 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
c) – Formula de calcul a impozitului pe profit                                                                            1 punct 
     - Formula de calcul  a rezultatului fiscal/impozabil                                                               1 punct  
     - Calculul corect al impozitului pe profit pentru exemplul creat, ținând cont de veniturile 
neimpozabile și cheltuielile nedeductibile identificate                                                             3 puncte  
 
3.  (15 puncte)  
a)  - Definirea managementului resurselor umane                                                                  2 puncte 
       1 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet. 

-  câte 1 punct  pentru enumerarea oric ăror trei  componente ale sistemului de management al 
resurselor umane.                                                                                      3x1punct=3 puncte 

b) – câte 2 puncte  pentru descrierea oric ăror  cinci etape ale procesului de recrutare și selecție a 
resurselor umane.                                                                                        5x2puncte=10 puncte  
câte 1 punct   pentru fiecare răspuns corect, dar incomplet.                           5x1punct=5 puncte  
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. (25 de puncte) 

a. Prezentarea conținutului activităților de instruire 3 puncte  
b. Precizarea resurselor necesare desfășurării lecției 4 puncte  
c. Prezentarea desfășurării lecției în care se menționează, pentru fiecare 

moment al lecției, activitatea profesorului, activitatea elevilor, strategia 
didactică și metoda de evaluare   
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 

6 puncte  

d. - Câte 2 puncte  pentru proiectarea corectă a fiecărui item elaborat 3x2p=6 puncte  
 - Câte 1 punct  pentru corectitudinea științifică a informației de 

specialitate utilizată în elaborarea fiecărui item 
3x1p=3 puncte  

 - Câte 1 punct pentru proiectarea corectă a baremului fiecărui item 
elaborat 

3x1p=3 puncte  

 

II.2. Argumentare convingătoare a punctului de vedere formulat                                         5 puncte  
       Argumentare neconvingătoare, superficială                                                                  2 puncte  
 

 

 

 

 


