
 

 

Anexa 6 la Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de cultură și educație financiar-

contabilă nr. 26283./20.03.2023 

 

 

STRUCTURA SUBIECTELOR  

 

 Rezultate ale învățării vizate prin proba de evaluare a Concursului de cultură  și 

educație financiar-contabilă  sunt:  

 

RI1 Cunoaşterea şi aplicarea corectă a terminologiei de specialitate 

RI2 Înţelegerea conceptelor, fenomenelor, metodelor şi procedeelor specifice domeniului 

RI3 Analizarea efectelor, relaţiilor, desenelor, schemelor, fenomenelor specifice domeniului 

RI4 Aplicarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul formării în situaţii, contexte noi 

RI5 Rezolvarea de probleme / elaborarea de sinteze tematice 

 

 

Subiectul 
Competenţe de 

evaluare 
Tip itemi Punctaj 

S I 

 

 

 

 

 

RI1, RI2, RI3, 

RI4, RI5 

Itemi obiectivi, de tipul: 

 itemi cu alegere multiplă (realizaţi cu patru 

distractori, din care unul singur reprezintă 

răspunsul corect)  

 30 de itemi x 1p/item 
 

30 p 

S II  

Itemi subiectivi, de tipul: 

 rezolvare de probleme  

şi / sau 

 studiu de caz 
60 p 

Total 90 p 

 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Durata probei: 3 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 7 la Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de cultură și educație financiar-

contabilă nr. 26283./20.03.2023 

Programa specifică pentru Concursul  de cultură și educație financiar-contabilă 

Clasa a XI-a, liceu - filieră tehnologică, profil Servicii  

Calificarea profesională Tehnician în activități economice 

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale: 

 Înregistrarea operațiilor economico - financiare 

Conținuturi tematice: 

Înregistrarea cronologică și sistematică a operațiilor economico-financiare în contabilitate  

● Înregistrări  privind constituirea, majorarea și diminuarea capitalului social 

● Înregistrări privind rezultatul exercițiului financiar 

● Înregistrări privind imobilizările necorporale și corporale 

● Înregistrări  privind stocurile de materii prime si materiale, materiale de natura obiectelor 

de inventar și produse 

● Înregistrări privind stocurile de mărfuri 

● Înregistrări privind decontările cu furnizorii și clienții 

● Înregistrări privind decontările cu personalul și bugetul de asigurări și protecție socială 

● Înregistrări privind decontări cu bugetul statului (impozitul pe profit, impozit pe venitul 

microentităților, TVA) 

● Înregistrări privind decontările  prin conturile bancare și numerar 

● Înregistrări privind instrumente de plată: biletul la ordin, cambie, CEC-ul 

● Înregistrări privind cheltuielile și veniturile 

 

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale: 

 Utilizarea softului în contabilitate 

Conținuturi tematice: 

Înregistrarea  evenimentelor şi tranzacţiilor din contabilitate cu ajutorul softului specializat 

SAGA C. 

Completarea cu răspundere a registrelor contabile, respectând normele legislative cu ajutorul 

softului specializat SAGA C. 

● Preluare date contabile iniţiale 

● Configurare generală a societăţii comerciale; 
● Nomenclatoare : gestiuni, articole / servicii, furnizori / clienți, personal; 
● Aprovizionare; Transferuri între gestiuni; Consumuri; Producţie; Vânzare; 
● Salarii (state de plată/avansuri, fişe fiscale,∙ declaraţii); 
● Trezorerie; 
● Cheltuieli și Venituri; 
● Rapoarte contabile (fişe conturi, balanţe), situaţii operative (imobilizări, stocuri, furnizori, 

clienţi); 
● *Declarații fiscale (112, 300, 100, 101, 390, 394) (doar pentru etapa națională) 
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