
 

 
 

 

 

VARIANTA 3 cu BAREM   

 

 PROBA SCRISĂ 

pentru concursul / examenul de ocupare a unui post vacant  de  

ADMINISTRATOR FINANCIAR I S – CONTABIL ȘEF - 

 

11.05. 2021 

Timp de lucru: 2 ore 

Se acordă din oficiu 10 p. 

Sunt admise la proba practică persoanele care obțin minim 70 de puncte. 

Pentru ciornă vă rugăm să folosiţi foaia ataşată. 

 

Vă rugăm să încercuiți răspunsul corect și să completați spațiile goale. Pentru întrebările tip grilă 

există una sau mai multe variante corecte. 

1. În luna ianuarie, un liceu primește cu titlu gratuit un utilaj de curățenie nou în valoare de 81000 lei. 

Durata de utilizare este de 5 ani.                 3 puncte 

Întocmiți planul de amortizare pentru mijlocul fix primit și efectuați înregistrările contabile aferente 

(intrarea în patrimoniu și amortizarea aferentă primei luni) folosind conturile sintetice de gr. I. 

 -Plan amortizare - 81000 lei: 60 luni (5 ani) = 1350 lei 

 -Înregistrarea în patrimoniu ct. 213= ct.779     81000 lei 

 -Înregistrarea amortizării pt. prima luna ct.681= ct. 281   1350 lei 

 

2. Un liceu achiziționează pe forma de învățământ secundar superior, conform facturii de la furnizorul X, 

două birouri: biroul A are o valoare de 2300 lei și biroul B o valoare de 3200 lei. Înregistrați în 

contabilitatea instituției activul fix folosind conturile dezvoltate .            3 puncte 

ct. 214000002A650402710103=404000002A650402710103 cu 3200 lei 

 

3. Potrivit statelor de salarii aferente unei luni din cadrul învățământului secundar inferior, drepturile 

datorate sunt următoarele:                    4 puncte 

 - salarii de bază           =  100000 lei 

 - spor doctorat             =      2000 lei 

 - dirigenție                   =      3000 lei 

 - plata cu ora                =      5000 lei 

Stabiliți cf. datelor de mai sus care este cheltuiala totală a unității cuprinzând și contribuțiile angajatorului 

și întocmiți notele contabile pe conturi analitice și articole bugetare aferente cheltuielilor de personal. 

Total venit brut = 110000 lei 

COLEGIUL NAŢIONAL „Samuel von Brukenthal” 

Piaţa Huet nr. 5 

RO-550182 Sibiu 

Tel. Fax +40/269/211322 
e-mail: office@brukenthal.ro 



 Contribuții angajator  = 2475 lei(110000*2.25*)= contribuție asiguratorie 

 Total cheltuieli cu salariile     =  112475 lei 

Note contabile: 

-Evidențiat salar bază   641000001A650401100101- 421000001A650401100101 cu 100000 lei 

-Evidențiat sporuri        641000001A650401100106- 421000001A650401100106 cu 5000 lei 

-Evidențiat plata cu ora 641000001A650401100111- 421000001A650401100111 cu 5000 lei 

-Evidențiat contrib. asig. 645070001A650401100307- 431060001A650401100307  cu 2475 lei 

 

4. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea:      3 puncte 

a. datelor constatate faptic și înscrise în listele de inventariere, cu cele din evidența tehnico-operativă 

și din contabilitate; 

b. datelor constatate faptic și înscrise în listele de inventariere, cu cele din evidența tehnico-operativă; 

c. datelor din evidența tehnico-operativă cu cele din contabilitate; 

 

5. Disponibilitățile în lei și în valută, din casieria unității, se inventariază:    3 puncte 

a. în ultima zi lucrătoare a exercițiului financiar, după înregistrarea tuturor operațiunilor de încasări și 

plăți privind exercițiul respectiv; 

b. în prima zi lucrătoare a exercițiului financiar, de regulă; 

c. după exercitarea demersurilor de control financiar preventiv asupra extraselor de cont emise de unitatea 

trezoreriei statului. 

 

6. Organul de conducere al unităților de învățământ preuniversitar de stat este:             3 puncte 

Consiliul de administrație 

 

7. Controlul financiar preventiv al operațiunilor:                 3 puncte 

a. se exercită pe baza actelor și/sau documentelor certificate in privința realității, regularității și 

legalității de către conducătorii compartimentelor emitente; 

b. constă în certificarea realității, regularității și legalității documentelor justificative prezentate la viza de 

către conducătorii compartimentelor emitente; 

c. certifică realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor cuprinse în documentele prezentate de 

conducătorii compartimentelor emitente. 

 

8. Care dintre următoarele enumerări este corectă pentru a desemna articole de cheltuieli care se asigură din 

finanțarea de bază, conform Legii educației naționale actualizate?     4 puncte 

a. cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum 

și contribuțiile aferente acestora, cheltuieli cu gestionarea situațiilor de urgență, cheltuieli cu pregătirea 

profesională; 

b. cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege , 

precum și contribuțiile acestora, cheltuieli cu bursele elevilor, cheltuieli cu pregătirea profesională; 

c. cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, 

precum și contribuțiile aferente acestora, cheltuieli cu pregătirea profesională. 

9. Care dintre următoarele enunțuri reprezintă unul din principiile finanțării învățământului preuniversitar 

de stat?                      3 puncte 

a. adecvarea volumului de resurse financiare, în funcție de principiul costului istoric; 

b. adecvarea volumului de resurse în funcție de obiectivele urmărite; 



c. adecvarea volumului de resurse în funcție de numărul de clădiri, numărul de personal și numărul de 

elevi/preșcolari; 

 

10.Virările de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol al clasificației bugetare se pot efectua 

începând cu:                                 3 puncte 

 a) în tot cursul anului 

 b) 01.07. al anului bugetar 

 c) trimestrul al II-lea al anului bugetar  

 d) trimestrul al III-lea al anului bugetar 

 

11. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate angajează răspunderea:            3 puncte 

 a) persoanelor care le-au întocmit 

 b) persoanelor care le-au vizat 

 c) persoanelor care le-au înregistrat în contabilitate 

 

12. Deținerea cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar și alte drepturi și obligații  

precum și efectuarea de operațiuni economice fără a fi înregistrate în contabilitate:             3 puncte 

 a) legea nu prevede dacă sunt admise sau interzise 

 b) sunt admise   

 c) sunt interzise 

 

13. Contabilitate se ține:                    3 puncte 

 a) în limba română și în valută 

 b) în limba maternă și în moneda națională 

 c) în limba română și în moneda națională 

 

14. Un bun este considerat mijloc fix dacă îndeplinește următoarele condiții:             3 puncte 

a) are valoare de achiziție cuprinsă între 1500 și 1800 lei și o durata de funcționare mai mare de un 

an 

b) are o valoare de achiziție mai mare de 2500 lei 

c) are o valoare de întrebuințare mai mare de 2500 lei și o durată de funcționare mai mică de un an 

d) are o durata de funcționare mai mare de un an și o valoare stabilită prin lege 

 

15. Registrele de contabilitate obligatorii sunt:                 4 puncte 

-registrul jurnal 

-registrul inventar  

-registrul cartea mare  

 

16. Răspunderea pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor revine:            3 puncte 

 a) contabilului 

 b) ordonatorului de credite 

 c) persoanei împuternicite să exercite calitatea de ordonator de credite 

17. Tipurile finanțării unităților de învățământ cf. legii învățământului sunt:            4 puncte 

Finanțarea de bază 

Finanțarea suplimentară 

Finanțarea complementară 



 

18. Enumerați fazele execuției bugetare.                  3 puncte 

- angajarea 

- lichidarea 

- ordonantarea 

- plata 

 

19. Efectuați nota contabilă pentru anularea provizionului constituit în plus (din anii precedenți). 4 puncte 

151-117 

 

20. Efectuați nota contabilă de evidențiere a statului de plată la forma de învățământ secundar superior 

având în vedere că : 

 - nr. zile lucrătoare în luna respectivă                   20 zile  

 - salarii brute                                                        120000 lei(din care: 

                                                                                       - 100000 lei =sal. bază 

             -   10000 lei =sp. doctorat+CFP+dirigenție) 

             -   10000 lei= ind. hrană) 

 - sentințe (af. an 2010)                                           10000 lei 

 -concediu medical din CASS                                   3250 lei(luna întreagă) 

   -deducere                                 0 lei           13 puncte 

 

641000001A650402100101  - 421000001A650402100101  = 110000 lei (salarii + sentinte) 

641000001A650402100106  - 421000001A650402100106  =  10000 lei(sporuri) 

641000001A650402100117  - 421000001A650402100117  =  10000 lei(ind.hrana) 

461010901A650402100130  - 423000002A650402100130  =  3250 lei 

 

645010001A650402100301 -  431010001A650402100301  =    1580 lei lei(10000)*15.8% 

645010001A650402100301  - 431010001A650402100301  =     500 lei(5% CAS in plus pt sentinte 

645020001A650402100302  - 437010001A650402100302  =      50 lei (10000*0.5% 

645030001A650402100303  - 431030001A650402100303  =    520  lei (10000)*5.2% 

645040001A650402100304  - 431050001A650402100304  =      16  lei( 10000)*0.159% 

645050001A650402100306  - 431070001A650402100306  =      85  lei(10000)*0.85% 

645070001A650402100307  - 431060001A650402100307  =    2773(2.25%-fara sentinte) 

 

rețineri din salariu 

 

421000001A650402100101 - 431020001A650402100101 =  25000(100000*25%) 

421000001A650402100101 - 431040001A650402100101 =  10000(100000*10%) 

421000001A650402100101 - 444000001A650402100101 =    6500(100000-25000-10000)*10% 

421000001A650402100106 - 431020001A650402100106 =    2500(10000*25%) 

421000001A650402100106 - 431040001A650402100106 =    1000(10000*10%) 

421000001A650402100106 - 444000001A650402100106 =      650(10000-2500-1000)*10% 

421000001A650402100117 - 431020001A650402100117 =    2500(10000*25%) 

421000001A650402100117 - 431040001A650402100117 =    1000(10000*10%) 

421000001A650402100117 - 444000001A650402100117 =     650(10000-2500-1000)*10% 

 



rețineri din concediu medical 

 

423000001A650401100130 -431020001A650402100130 =    812(3250*25%) 

423000001A650401100130 -431040001A650402100130 =       0(nu se retine cass din cm) 

423000001A650401100130 -444000001A650402100130 =    244(3250-812)*10% 

 

rețineri din sentințe 

 

421000001A650402100101  % 

    - 431020001A650402100101 = 1050(10000*10.5%) 

                                      - 431040001A650402100101 =   550 lei(5.5%) 

    - 437020001A650402100101 =    50 lei(0.5%) 

    - 444000001A650402100101 =   835 lei 

 

21. În registrul inventar, elementele de activ și pasiv sunt înscrise în baza:              3 puncte 

 a) proceselor verbale de inventariere 

 b) listelor de inventariere                                PCT.44 din norme Ord.2861/2009 

 c) situațiilor analitice 

 

22. Din casarea unui mijloc fix la un liceu rezultă: 

- bunuri în valoare de 80 lei 

- o suma de 100 lei din predarea la o unitate de valorificare . 

Efectuați înregistrările contabile.                   5 puncte 

             Înregistrat bunurile rezultate                            3xx  - 791     80 lei 

  Înregistrat suma încasată                                  5311- 448    100 lei 

  Virat suma în contul ordonatorului principal   448 - 531     100 lei 

deoarece ordonatorul terțiar nu are voie sa creeze venituri. 

 

23. Înregistrați în contabilitate o factură în suma de 2500 lei emisă de școală (venituri din taxe chirii - sursa 

E) și încasarea acesteia.                    4 puncte 

411 - 750        evidențiat factura  

562 - 411 încasarea facturii 

 

24. Care este valoarea limită pentru achiziția directă?                 3 puncte 

   a) 300000 lei 

 b) 132519 lei 

 c) 135060 lei 

    


