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Probă scris ă 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POŞTĂ  

Varianta 1 

• 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.  Referitor la tema Contabilitatea  decont ărilor cu ter ţii:    20 puncte  
a) Precizaţi cinci categorii de decontări cu terţii     (5 puncte) 
b) Pentru una din categoriile de decontări precizate: 

- Prezentaţi trei operaţiuni economico-financiare specifice şi documentele de evidenţă 
corespunzătoare         (3 puncte) 
- Descrieţi modul de funcţionare pentru trei conturi specifice categoriei alese de decontări  

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

 
2. Referitor la impozitele directe din  România     10 puncte 
a) Realizaţi clasificarea impozitelor directe din România    (4 puncte) 
b) Pentru o categorie de impozite directe, la alegere: 

- Enumeraţi patru elemente ale impozitului      (4 puncte) 
- Prezentaţi modul de calcul al impozitului      (2 puncte) 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Prezentaţi tema Selec ția personalului, respectând următoarele cerinţe: 

- enumerarea surselor de recrutare a personalului     (5 puncte) 
- descrierea documentelor solicitate candidaților pentru selecție   (5 puncte) 
- precizarea modalităţilor de preselecţie a candidaţilor    (5 puncte) 
- prezentarea structurii unui interviu de angajare      (5 puncte) 
- menţionarea tipurilor de teste utilizate pentru selecția candidaţilor   (5 puncte) 
- enumerarea a cinci drepturi şi/sau obligaţii generale ale angajaților             (5 puncte) 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

1. Lec ția mixt ă vizează realizarea, în măsură aproximativ egală, a mai multor scopuri sau 
sarcini didactice.           15 puncte  

a) Precizaţi scopurile/sarcinile didactice specifice tipului de lecție    (3 puncte) 
b) Prezentaţi structura relativă a lecţiei mixte                           (12 puncte) 

 
2. Realizați proiectarea unei unit ăți de înv ățare dintr-un modul de specialitate.  15 puncte  

Notă. Se punctează detalierea și corelarea următoarelor elemente: conținuturi, 
obiective/competențe specifice, activități de învățare, resurse, evaluare. 

 


