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VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

21 iulie 2014 
 

Probă scris ă 
Economic-administrativ-po ştă 

Varianta 3 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 
SUBIECTUL I (45 de puncte) 
Proiectarea activit ății didactice 

Lec ția este constituită dintr-o succesiune de etape sau secvențe ce se desfășoară într-o 
unitate de timp, în care se asigură o coordonare între activitatea de predare și cea de învățare, în 
vederea realizării finalităților procesului de învățământ.  
Pornind de la această afirmație:          
a) Prezentați două tipuri de lec ții  la alegere, pe baza următorului plan de idei:  
– caracteristica fundamentală a tipului de lecție; 
– structura relativă a tipului de lecție (minim 4 etape).     20 puncte  
 
b) Proiectați o activitate didactică la o lecție corespunzătoare tematicii de specialitate prevăzute în 
programa pentru examenul de titularizare (Organizarea unităților economice, Contabilitate sau 
Finanțe).              
Notă: Fără precizarea numelui, prenumelui şi unităţii de învăţământ din care proveniţi.  

25 puncte  
 

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
Testul docimologic – instrument de m ăsurare a rezultatelor școlare     
a) Referitor la testul docimologic:           
– prezentați conceptul și elementele definitorii ale acestuia; 
– clasificați testele docimologice, în funcție de trei criterii.     15 puncte 
 
b) Următoarea secvenţă face parte din curriculumul pentru clasa a XI-a, modulul Contabilitatea 
evenimentelor și tranzacțiilor, profilul Servicii, calificarea Tehnician în activități economice.   

Unit ăţi  de 
competen ţe 

Competen ţe 
individuale 

Con ţinuturi tematice  

 
UC16 
Contabilitatea 
evenimentelor 
şi tranzacţiilor 
 
 
 

C2  
Înregistrează 
evenimentele 
şi tranzacţiile 
în 
contabilitate 
 

Înregistrarea evenimentelor şi tranzac ţiilor în contabilitate  
• identificarea evenimentelor şi tranzacţiilor - constituirea, majorarea şi 

diminuarea capitalului, alte operaţii de capitaluri (prime de capital, 
rezerve, rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat, provizioane pentru 
riscuri şi cheltuieli, subvenţii pentru investiţii), împrumuturi pe termen 
lung, achiziţia de imobilizări şi stocuri, decontări cu terţii, opera ţii de 
trezorerie , cheltuieli şi venituri. 

• utilizarea analizei contabile pentru înregistrarea în contabilitate - 
parcurgerea etapelor analizei contabile pentru fiecare eveniment sau 
tranzacţie 

• stabilirea articolelor contabile pe categorii de evenimente şi 
tranzacţii–articole contabile simple, compuse corespunzătoare 
evenimentelor şi tranzacţiilor. 

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006 
Elaboraţi un test de evaluare continu ă, la tema Contabilitatea operațiilor de trezorerie, format din 
cinci itemi de tipuri diferite (obiectivi, semiobiectivi și subiectivi), prin care să evaluaţi competenţa 
din secvenţa dată.       
Notă: Se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat 
şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate.      30 puncte  


