
Barem Varianta 2 

Subiectul nr.1 - 9 puncte 

Definiți si enumerati categoriile de active fixe corporale conform OMFP 1917/2005 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

Rezolvare 

            Sunt considerate active fixe corporale obiectul (1 pct.) sau complexul de obiecte (1 pct.) ce 

se utilizează ca atare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au valoare de intrare mai 

mare decât limita stabilită prin hotarare a Guvernului (1 pct.) şi o durata normală de utilizare mai 

mare de un an (1 pct.). 

            Activele fixe corporale cuprind:  

- terenuri si amenajări la terenuri; (1 pct.) 

- construcţii; (1 pct.) 

- instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii; (1 pct.) 

- mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active 

corporale; (1 pct.) 

- avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie. (1 pct.) 

 

Subiectul nr.2 - 14 puncte 

Prezentați ordonanțarea ca fază a procesului execuției bugetare conform Anexei nr. 1 la 

OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale. 

Rezolvare 

Ordonanţarea cheltuielilor este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că 

livrările de bunuri au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată. 

Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obligaţie certă şi o sumă 

datorată, exigibilă la o anumită dată, şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite 

"Ordonanţarea de plată" pentru efectuarea plăţii. - 0,5 puncte 

Ordonanţarea de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie 

conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de 

plată a cheltuielilor. - 0,5 puncte 

Ordonanţarea de plată trebuie să conţină date cu privire la: 

- exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata; - 0,5 puncte 

- subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata; - 0,5 puncte 

- suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă naţională sau în monedă străină, după 

caz; - 0,5 puncte 

- datele de identificare a beneficiarului plăţii; - 0,5 puncte 



- natura cheltuielilor; - 0,5 puncte 

- modalitatea de plată. - 0,5 puncte 

La înscrierea informaţiilor în coloana 1 "Disponibil înaintea efectuării plăţii" din formularul 

"Ordonanţare de plată" se va ţine cont de angajamentele bugetare evidenţiate în contul 8066 

"Angajamente bugetare", precum şi de plăţile efectuate din contul 770 "Finanţarea de la buget" sau 

din alte conturi de disponibilităţi, după caz, dar şi de cheltuielile care au fost angajate, lichidate şi 

ordonanţate anterior şi care nu au apărut decontate în extrasul de cont la momentul întocmirii 

formularului "Ordonanţare de plată".- 0,5 puncte 

Ordonanţarea de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana 

delegată cu aceste atribuţii. - 0,5 puncte 

Ordonanţarea de plată va fi însoţită de documentele justificative în original şi va purta viza 

persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care să confirme corectitudinea sumelor 

de plată, livrarea şi recepţionarea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, existenţa 

unui alt titlu care să justifice plata, precum şi, după caz, înregistrarea bunurilor în gestiunea 

instituţiei şi în contabilitatea acesteia. - 0,5 puncte 

Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plăţii cheltuielilor vor purta 

obligatoriu numărul, data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate 

lichidarea cheltuielilor. - 0,5 puncte 

În cazuri excepţionale, când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în 

original, vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitatea cu 

originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii. - 0,5 puncte 

În situaţia în care, în conformitate cu prevederile contractuale, urmează să se efectueze 

plata în rate a bunurilor livrate, lucrărilor executate şi a serviciilor prestate, se vor avea în vedere 

următoarele: 

- prima ordonanţare de plată va fi însoţită de documentele justificative care dovedesc obligaţia 

către creditor pentru plata ratei respective; - 0,5 puncte 

- ordonanţările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise 

conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). - 0,5 puncte 

La emiterea ordonanţării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că operaţiunea s-a 

finalizat. - 0,5 puncte 

Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată 

ordonanţarea de plată se transmite pentru avizare persoanei desemnate să exercite controlul 

financiar preventiv propriu. - 0,5 puncte 

Scopul acestei avizări este de a stabili că: 

- ordonanţarea de plată a fost emisă corect; - 0,5 puncte 

- ordonanţarea de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă; - 

0,5 puncte 

- cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat; - 0,5 puncte 

- există credite bugetare disponibile; - 0,5 puncte 

- documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare; - 0,5 puncte 



- numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte. - 0,5 puncte 

În cazul în care ordonanţarea de plată nu se avizează, se aplică prevederile pct. 1 

"Angajarea cheltuielilor". - 0,5 puncte 

Nici o ordonanţare de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite 

decât după ce persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu a acordat viza. - 

0,5 puncte 

Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu se asigură că 

ordonanţările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite 

condiţiile de lichidare a angajamentelor. - 0,5 puncte 

Ordonanţările de plată nevizate de persoana desemnată să exercite control financiar 

preventiv propriu sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-

contabil) care urmează să facă plata, dacă nu sunt autorizate în condiţiile prevăzute de lege. - 0,5 

puncte 

După aprobare ordonanţarea de plată împreună cu toate documentele justificative în original 

se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată. - 0,5 

puncte 

Subiectul nr.3 – 4 puncte 

Prezentați procedura de control în cadrul controlului financiar preventiv propriu, conform 

OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv. 

Rezolvare 

Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului 

financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către 

compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea. – 0,50 puncte 

Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul 

public sunt însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte 

şi/sau documente justificative şi, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita 

creditelor de angajament", o "Propunere de angajare a  unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" 

şi/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare. – 0,50 puncte 

Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primeşte documentele, le 

înregistrează în registru, după care procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de 

verificare specifică operaţiunii primite la viză, cu privire la: completarea documentelor în 

concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul 

compartimentelor de specialitate, precum şi existenţa actelor justificative specifice operaţiunii. În 

efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare specifică 

operaţiunii primite la viză este obligatorie, dar nu şi limitativă. Aceasta poate extinde verificările ori 

de câte ori este necesar. – 0,50 puncte 

Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale 

nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se 

în scris motivele restituirii, potrivit prezentelor norme metodologice, şi se menţionează în coloana 8 

din registru: "valoarea operaţiunii restituite ...". – 0,50 puncte 



După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar 

preventiv continuă parcurgerea listei de verificare şi efectuează controlul operaţiunii din punctul de 

vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare 

şi/sau de angajament. – 0,50 puncte 

Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai 

complet, se pot solicita şi alte acte justificative, precum şi avizul compartimentului de specialitate 

juridică. Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgenţă, pentru a nu întârzia sau 

împiedica realizarea operaţiunii. Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor 

solicitate se aduce la cunoştinţă conducătorului entităţii publice, pentru a dispune măsurile legale. – 

0,50 puncte 

Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate 

şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se 

acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la 

entitatea publică. Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele 

de verificare. – 0,50 puncte 

Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnătură, 

compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-

se acest fapt în registru. – 0,50 puncte 

 

Subiectul nr.4 – 3 puncte 

Care sunt categoriile de ordonatori de credite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare? 

Rezolvare 

Ordonatorii de credite sunt de 3 categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari şi 

ordonatori terţiari. - 0,50 puncte 

Ordonatorii principali de credite sunt miniştrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate 

ale administraţiei publice centrale, conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor 

publice autonome. - 0,50 puncte 

Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea 

ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz. - 0,50 

puncte 

Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarului general 

sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului 

financiar-contabil. Prin actul de delegare, ordonatorii de credite vor preciza competenţele delegate 

şi condiţiile delegării acestora. - 1 punct 

În cazurile prevăzute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali 

sau persoanele desemnate prin aceste legi. - 0,50 puncte 

 

Subiectul nr.5 – 2,5 puncte 



In ce condiții se poate acorda un nou avans in numerar persoanelor care nu au justificat 

integral avansul primit anterior, in conformitate cu Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea 

Regulamentului operaţiilor de casa 

Este interzisă acordarea unui nou avans persoanelor care nu au justificat integral avansul 

primit anterior, cu următoarele excepţii: 

- când diurna delegaţiei prevăzute iniţial a fost prelungită; 0,50 puncte 

- avansurile au fost acordate pentru cheltuieli prevăzute la art. 29 lit. d), 0,50 puncte 

- în cazul în care în aceeaşi perioada au loc mai multe acţiuni; 0,50 puncte 

- avansurile au fost acordate pentru procurarea biletelor de călătorie cu mijloace de transport cu 

locuri rezervate, 0,50 puncte 

- sau a cazurilor prevăzute prin normele elaborate de organele centrale competente. 0,50 puncte 

 

Subiectul nr.6 – 1,5 puncte 

Care sunt categoriile de provizioane la institutiile publice asa cum sunt ele mentionate in 

OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice 

Categorii de provizioane 

Instituţiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt: 

- litigiile, amenzile şi penalităţile, despăgubirile, daunele şi alte datorii incerte; 0,50 puncte 

- cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia 

acordată clienţilor; 0,50 puncte 

- alte provizioane. 0,50 puncte 

 

Subiectul nr.7 - 30 puncte 

Efectuați înregistrările contabile pentru următoarele operațiuni :  
 

1. In luna iunie 2020 Colegiul X, primește fără factură (cu aviz de însoțire a mărfii), de la 
furnizorul A materiale consumabile în valoare de 2.000 lei fara TVA (TVA 19%)  
 
Răspuns 

 
% = 408   2.380  
302    2.000 -  1 punct 
4428       380 -  1 punct 

 
2. Ulterior, in cursul lunii iunie 2020, se primește factura de la furnizorul A.  
 

Răspuns 
 

408 = 401   2.380 - 1 punct  
4426 = 4428      380 - 1 punct  
 



3. In luna iulie 2020 se dau in consum materiale consumabile in valoare de 1.000 lei.  
 

Răspuns 
 
602 = 302 1.000 - 1 punct  
 

4. Se primește cu titlu gratuit, de la o altă unitate școlară, un obiect de inventar in valoare de 
500 lei.  
Răspuns 

 
303 = 779 500 - 1 punct 
 

5. Se achita prin virament bancar, facturile furnizorului A, in luna iunie 2020.  
 

Răspuns 
 

401 = 770    2.380 – 1 puncte  
404 = 770  23.800 – 1 puncte 

 

6. In data de 05.03.2020, Colegiul X a achiziționat un autovehicul la prețul de 150.000 lei, la 
care se adaugă TVA de 19%. Durata normală de funcționare și utilizare a acestuia este de 5 
ani și metoda de amortizare aplicată este cea liniară. În data de 30.03.2020 se realizează 
plata furnizorului prin bancă. Calculați valoarea de achiziție a autovehiculului, amortizarea 
lunară a acestuia și prezentați înregistrările contabile aferente recepției bunului, amortizării și 
plății acestuia. 
 
Răspuns 

Valoarea de achiziție = 150.000 lei  - 1 punct 

Amortizare lunară = 150.000 lei : 60 luni = 2.500 lei/lună  - 1 punct 

Înregistrări contabile: 

Achiziția: 

% = 404 178.500 lei – 1 punct 

213      150.000 lei – 1 punct 

    

 
Amortizarea: 

681 = 281 2.500 lei – 1 punct 

 
Plata:  

404 = 770   178.500 lei – 1 punct 
 

 
7. În data de 31.03.2020 Colegiul X primește aprobarea de casare a unui mijloc fix (xerox) 

amortizat complet, înregistrat în contabilitate la 8.000 lei. Efectuați înregistrarea contabilă 
privind scăderea din evidență a activului fix. 
 
Răspuns 

 



281.04  = 214 8.000 lei 1 punct 
 

8. În data de 31.03.2020, cu ocazia inventarierii, la Colegiul X se constată un minus de 30 litri 
de carburant, la autoturismul X și un plus de inventar de 10 litri la autoturismul Y. Prețul de 
gestiune al unui litru de carburant este de 5 lei/litru. Stabiliți valoarea plusului și minusului 
de inventar și efectuați înregistrările contabile privind valorificarea rezultatelor inventarierii.  

 
 

Răspuns 

 
Stabilire plus de inventariere:  

10 litri x 5 lei/litru = 50 lei – 1 punct 

 
Stabilire minus de inventariere:  

30 litri x 5 lei/litru = 150 lei – 1 punct 

 
Înregistrări valorificare inventariere (fără compensarea plusului cu minusul de inventariere): 

302 = 602 50 lei / înregistrare plus de inventariere – 2 punct 

602 = 302 150 lei / înregistrare minus de inventariere neimputabil -  2 

punct 
înregistrare minus de inventariere imputabil 
602 = 302 150 lei - 2 puncte 
428 = 448 150 lei (când sumele imputate se cuvin bugetului de stat) sau - 

2 puncte 
428 = 719 150 lei (când sumele imputate rămân la dispoziția instituției) - 1 

punct 
Înregistrări valorificare inventariere (cu compensarea plusului cu minusul de 

inventariere): 

602 = 302 100 lei / înregistrare minus de inventariere neimputabil - 1 punct 

602 = 302 100 lei / înregistrare minus de inventariere imputabil- 1 punct 
428 = 448 100 lei (când sumele imputate se cuvin bugetului de stat) - 1 punct 

sau 
428 = 719 100 lei (când sumele imputate rămân la dispoziția instituției) -1 punct 

 
 
 
Subiectul nr.8 - 26 puncte 
 
Colegiul X, înregistrează pe baza statului de plată al lunii martie 2020, următoarele drepturi 

salariale, pe care le achită în 10.04.2020: 
 
- Salarii brute în sumă de 1.700.000 lei 
- Rețineri de salarii pentru terți 11.000 lei 
- Rețineri pentru garanții materiale ale gestionarilor 2.000 lei 
 
1. Determinați: 
- impozitul pe salarii (10%) 
- contribuția pentru asigurări sociale datorată de angajat (25%), 
- contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajat (10%) 
- contribuția pentru asigurări sociale de muncădatorată de angajator (2,25%) 
 



 
Calcul contribuția pentru asigurări sociale datorată de angajat (25%):  
1.700.000 x 25% = 425.000 lei – 3 puncte 
 
Calcul contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator (10%) 
1.700.000 x 10% = 170.000 lei – 3 puncte 
 
Calcul impozit:  
(1.700.000 lei – 425.000 – 170.000 lei) x 10% = 110.500 lei – 3 puncte 
 
Calcul C.A.M. 
1.700.000 x 2,25% = 38.250 lei - 3 punct 
 
 
2. Efectuați înregistrările contabile aferente statului de plată, precum și cele aferente 

impozitului și contribuțiilor calculate la punctul 6.1. 
 
641 = 421  1.700.000 lei – 1 punct 
 
421 = %  618.500 lei 
   444  110.500 lei – 1 punct 
   431.02  425.000 lei – 1 punct 
   431.04    70.000 lei – 1 punct 
   427    11.000 lei – 1 punct 
   428      2.000 lei – 1 punct 
 
645.07  =  431.06  38.250 lei - 1 puncte 
 
3. Efectuați înregistrările aferente plății salariilor, reținerilor și a obligațiilor către bugetul 

de stat și bugetul asigurărilor sociale, conform subpunctelor anterioare. 
 
% = 770  1.738.250 lei 
421     1.081.500 lei – 1 punct 
427          11.000 lei – 1 punct 
550            2.000 lei – 1 punct 
431.02        425.000 lei – 1 punct 
431.04          70.000 lei – 1 punct 
431.06          38.250 lei – 1 punct 
444        110.500 lei – 1 punct 
 
 

Se acorda 10 puncte din oficiu



 


