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12 iulie 2017 
 

Probă scris ă 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ - profesori 

 
Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

I.1  Datoriile întreprinderii apar în cadrul rela țiilor sale cu ter ții.            (20 de puncte)  
                   

a) Enumerați patru elemente patrimoniale din categoria datoriilor;  
b) Descrieţi modul de funcţionare a două conturi specifice datoriilor;  

      c) Realizați analiza și articolul contabil pentru patru tranzacții specifice contabilității   
          datoriilor, indicând totodată documentele justificative corespunzătoare.                                  
 
I.2  Impozitele indirecte sunt venituri fiscale la bugetul statului, denumite și impozite pe 
cheltuieli sau pe consum.                                                                                      (10 puncte)                                                                                
      a) Enumerați trei categorii de impozite indirecte;                                                                              
      b) Alegeți o categorie a impozitelor indirecte și prezentați:                                
         - patru elemente ale impozitului;    
         - baza de impozitare.          
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
 Activitatea economic ă se desf ășoară în cadrul întreprinderilor.                       

a) Prezentați rolul și caracteristicile unității economice în economia de piață;        
b) Clasificați unitățile economice după trei dintre criteriile cunoscute;    
c) Realizați o comparație între societățile pe acțiuni și societățile în comandită pe acțiuni,    
    prezentând două asemănări și două deosebiri.        

   
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
 În cadrul managementului clasei, organizarea activităților didactice trebuie să constituie una 
dintre principalele preocupări ale cadrului didactic. 

a) Caracterizați timpul instrucțional cu referire la folosirea eficientă a acestuia; 
b) Prezentați rolul relației profesor-elev în crearea unui climat educațional favorabil; 
c) Descrieți discuția ca formă de instruire frontală (care implică întreaga clasă); 
d) Caracterizați învățarea în perechi ca formă de instruire pe grupe; 
e) Exemplificați învățarea în perechi, ca formă de instruire pe grupe, pentru o temă de 

specialitate din domeniul pentru care susțineți concursul. 
 


