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Probă scrisă 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ 

PROFESORI 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

I.1. (20 de puncte)  
a) Se acordă 6 puncte pentru prezentarea conceptului de active imobilizate, care se distribuie 
astfel: 
    - câte 1 punct pentru scrierea oricăror trei caracteristici ale activelor imobilizate  

 3x1 punct=3 puncte 
   - câte 1 punct pentru enumerarea oricăror două modalități de intrare în patrimoniu a 
imobilizărilor  2x1 punct=2 puncte 
  ..- scrierea formulei de calcul a cotei de amortizare anuală prin metoda liniară  1 punct 
 

b) - Descrierea modului de funcționare a oricărui cont de Activ din clasa 2  1 punct 
    - Descrierea modului de funcționare a oricărui cont de Pasiv din clasa 2  1 punct 

c) - Câte 1 punct pentru realizarea analizei contabile a oricăror patru tranzacții specifice 
contabilității imobilizărilor 4x1 punct= 4 puncte 
       - Câte 1 punct pentru fiecare articol contabil corespunzător fiecăreia dintre cele patru 
tranzacții specifice contabilității imobilizărilor pentru care s-a realizat analiza contabilă. 

 4x1 punct=4 puncte 
       - Câte 1 punct pentru indicarea documentelor justificative corespunzătoare fiecăreia dintre 
cele patru tranzacții specifice contabilității imobilizărilor. 4x1 punct=4 puncte 

 
Observație: se acordă punctajul conform baremului și pentru realizarea analizei și articolului 
contabil fără indicarea simbolurilor conturilor.  

 
I.2. (10 puncte) 
a) Definirea noțiunii de impozit 2 puncte 
b) Precizarea oricărei trăsături care diferențiază impozitul de taxă 1 punct 
c) Câte 1 punct pentru prezentarea oricăror cinci elemente ale impozitelor 

 5x1 punct=5 puncte 
d) Câte 1 punct pentru precizarea oricăror două categorii de acte sau servicii pentru care se 
percep taxe de timbru.  2x1 punct=2 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
a) – Prezentarea rolului întreprinderilor în economia de piață, având în vedere componenta 
economică  2 puncte 
      – Prezentarea rolului întreprinderilor în economia de piață, având în vedere componenta 
socială  2 puncte 
b)- Câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei caracteristici ale societăților pe acțiuni.  

  3x2 puncte=6 puncte 
c) - Definirea actului constitutiv al societăților comerciale  2 puncte 
    - Câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror șase elemente de conținut ale actului constitutiv al 
societăților comerciale  6x3 puncte=18 puncte 
Se acordă punctaj parțial astfel: câte 1 punct numai pentru enumerarea oricăror șase elemente de 
conținut ale actului constitutiv al societăților comerciale. (6x1 punct=6 puncte) 
 
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte) 
1. Se acordă 12 puncte pentru prezentarea unui exemplu de aplicare a metodei de evaluare 
verificarea orală, care se distribuie astfel: 

- caracteristicile metodei            2 puncte 
- detalierea conținutului învățării asociat rezultatelor învățării vizate      3 puncte 
- formularea a minim patru întrebări pe care profesorul le adresează elevilor în procesul de 

evaluare              4 puncte 
- câte 1 punct pentru menționarea oricăror două avantaje ale utilizării metodei 

     2x1 punct=2 puncte 
- menționarea oricărei limite a utilizării metodei               1 

punct 
 

2. Se acordă 18 puncte pentru proiectarea unui item cu alegere duală, a unui item de completare 
și a unui item de tip întrebare structurată, care se distribuie astfel: 

- câte 2 puncte pentru respectarea regulilor de proiectare specifice fiecărui item 
 3x2 puncte=6 puncte 

- câte 2 puncte pentru corectitudinea științifică a informației de specialitate utilizată atât în 
formularea cerinței, cât și în formularea răspunsului așteptat, pentru fiecare item  
 3x2 puncte=6 puncte 

- câte 2 puncte pentru elaborarea răspunsului corect/așteptat, pentru fiecare item 
 3x2 puncte=6 puncte 

 
 


