
Barem subiecte la concursul din data de 16.01.2023 

Referent de specialitate 

Varianta I 

 

Subiectul 1 

Definiti urmatorii termeni asa  cum sunt prevazuti in Capitolul I din Legea nr. 

202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbate, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare : discriminare directa, 

discriminare indirecta, hartuire psihologica – 20 puncte . 

Barem  

a) prin discriminare directă se înţelege situaţia în care o persoană este tratată mai 

puţin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană 

într-o situaţie comparabilă; - 5 puncte 

 b) prin discriminare indirectă se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un criteriu 

sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit 

sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului în care această dispoziţie, 

acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar 

mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare; - 8 puncte 

c) prin hărţuire psihologică se înţelege orice comportament necorespunzător care 

are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic şi implică un comportament 

fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenţionate şi care ar putea afecta 

personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane; - 

7 puncte 
 

Subiectul 2 

 

Prezentati definitia contabilitatii si ce cuprinde contabilitatea publica si a 

institutiilor publice,  in contextul art 2 din Legea  82/1991- Legea contabilitatii 

republicata - 20 puncte 

 

1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, 

gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a 

rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1. În acest scop, 

contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, 

prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, 



performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât 

pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi 

potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi 

utilizatori. 5 puncte 

 

 (2) Contabilitatea publică cuprinde: - 10 puncte 

    a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea 

veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; 

    b) contabilitatea Trezoreriei Statului; 

    c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi 

obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a 

excedentului sau a deficitului patrimonial. 

 

  (3) Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite 

cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat în 

administrare, precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 

stat, fondurilor speciale, precum şi a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor 

locale. - 5 puncte 
 

Subiectul 3 

Precizati care sunt elementale care se înscriu in Rezultatele inventarierii se 

înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal – 30 pct 

12 x 2.5 pct 

 

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, în 

principal, următoarele elemente:  

a)data întocmirii 

b)numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariereâ 

c)numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere 

d)gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate 

e)data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere 

f)rezultatele inventarierii 

g)concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale 

lipsurilor constatate şi persoanele vinovate, precum şi propuneri de măsuri în 

legătură cu acestea,  

h)volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu 

vandabile, fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea 

reintegrării lor în circuitul economic, 



i)propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv 

din evidenţă a imobilizărilor necorporale,  

j)propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar 

şi declasare sau casare a unor stocuri, 

k)constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea 

integrităţii bunurilor din gestiune,  

l) alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. 

 

Subiectul 4 

 

Definiti angajamentul bugetar si precizati tipurile de angajamente bugetare, 

conform Ordinului 1792/24.12.2002 -10 pct 

 

 Angajamentul bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, 

afectează fonduri publice unor anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare 

aprobate. – 5 pct 

Angajamentele bugetare pot fi: 

    b1) angajamente bugetare individuale;  2.5 pct 

    b2) angajamente bugetare globale.  2.5 pct 

 

Subiect 5 

Ce reprezinta inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 

Finantelor Publice nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind 

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor si capitalurilor proprii. – 20 puncte 

 

 (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa 

tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, după 

caz, la data la care aceasta se efectuează. – 10 puncte 

 (2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei 

entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând 

altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare 

anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a 

performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar. – 10 puncte 


