
                                                                                                                   Cod Fiscal - 12059648  
                                                                 Autoritatea Rutieră Română - ARR prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
     

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,  

INFARSTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. 

 
 

Varianta 2 
 

BAREM DE CORECTARE  

SUBIECTE DE EXAMEN 

pentru ocuparea postului de economist debutant (S) 

în cadrul Direcției Economice - Serviciul Contabilitate și Analiză Economică 

la concursul organizat în data de 10.02.2020 

- proba scrisă - 

 

 

1. Enumerați registrele contabile obligatorii, precum și modul de întocmire și de completare al 

acestora, 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, actualizat cu modificările și completările ulterioare (50 p). 

 

 Registrele de contabilitate 
     Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare.(2 

p) 

     Acestea se utilizează în stricta concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi 

astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile 

efectuate.(2 p) 

     Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listări informatice, 

după caz.(2 p) 

     Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematica 

a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiei.(3 p) 

     Registrul-jurnal se întocmeşte de fiecare instituţie publică într-un singur exemplar, după ce a fost 

numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa instituţiei.(1 p) 

     Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în 

ordinea completării lor.(1 p) 

     Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologică, fără ştersături şi spatii 

libere, a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.(1p) 

     Operaţiunile de aceeaşi natură, realizate în acelaşi loc de activitate, pot fi recapitulate într-un 

document centralizator, denumit jurnal-auxiliar, care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal.(1p) 

     Instituţiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaţiunile de casă şi bancă, decontările cu 

furnizorii, situaţia încasării-achitării facturilor, etc. Acestea pot înregistra în Registrul-jurnal sumele 

centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale.(1p) 

     În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a 

datelor, fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra prin articole contabile, în mod 

cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate. În această situaţie, 

Registrul-jurnal se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor.(1p) 

     În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridică care conduc 

contabilitatea până la balanţa de verificare, Registrul-jurnal se va conduce de către unităţile 

subordonate, cu condiţia înregistrării acestuia în evidenţa unităţii.(1p) 

     Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele 

de activ şi de pasiv grupate în funcţie de natura lor, inventariate potrivit legii.(1p) 

     Registrul-inventar se întocmeşte de fiecare instituţie publică într-un singur exemplar, după ce a 

fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa instituţiei.(1p) 

     Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea instituţiei, cel puţin o dată pe an pe parcursul 

funcţionarii instituţiei, cu ocazia fuziunii, divizării sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii 

prevăzute de lege pe baza de inventar faptic.(1p) 

     În acest registru se înscriu, într-o formă recapitulativă, elementele inventariate după natura lor, 
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suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului.(1p) 

     Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. 

Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte 

documente care justifica conţinutul acestora.(1p) 

     În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în Registrul-inventar se înregistrează 

soldurile existente la data inventarierii, la care se adaugă rulajele intrărilor şi se scad rulajele ieşirilor 

de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului.(1p) 

     În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridică care conduc 

contabilitatea până la balanţa de verificare, registrul-inventar se va conduce de către unităţile 

subordonate, cu condiţia înregistrării acestuia în evidenţa unităţii.(1p) 

     Registrul "Cartea mare" este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi 

sistematic, prin regruparea conturilor, existenţa şi mişcarea elementelor de activ şi de pasiv, la un 

moment dat.(3p) 

     Registrul Cartea mare (şah) se întocmeşte într-un exemplar, lunar, separat pentru debitul şi 

separat pentru creditul fiecărui cont sintetic, pe măsura înregistrării operaţiunilor.(3p) 

     Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare. Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu 

Fişa de cont pentru operaţiuni diverse. Editarea Cărţii mari se va efectua numai la cererea organelor 

de control sau în funcţie de necesităţile proprii.(2p) 

     

2. Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere, conform 

OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, actualizat cu modificările și 

completările ulterioare (30p). 

    a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere să ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea 

bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă:(1p) 

    - gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare;(1p) 

    - în afara bunurilor entităţii respective are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu 

sau fără documente; (1p) 

    - are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoştinţă; (1p) 

    - are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit 

documentele aferente; (1p) 

    - a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale; (1p) 

    - deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa; 

(1p) 

    - are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au 

fost predate la contabilitate. (1p) 

    De asemenea, gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul, numărul şi data ultimului 

document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune.(2p) 

    Declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor şi de 

către comisia de inventariere. Semnarea declaraţiei de către gestionar se face în faţa comisiei de 

inventariere;(2p) 

    b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate;(1p) 

    c) să asigure închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în prezenţa gestionarului, ori de câte ori 

se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea.(1p) 

    Atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt depozitate 

în locuri diferite sau gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează 

inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces, cu excepţia locului în care a 

început inventarierea, care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură 

zi. La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se va consemna 

într-un proces-verbal de constatare, care se semnează de către comisia de inventariere şi de către 

gestionar, luându-se măsurile corespunzătoare.(2p) 

    Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate în locuri 

special amenajate (fişete, casete, dulapuri etc.), încuiate şi sigilate. Preşedintele comisiei de 

inventariere răspunde de operaţiunea de sigilare;(2p) 
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    d) să bareze şi să semneze, la ultima operaţiune, fişele de magazie, menţionând data la care s-au 

inventariat bunurile,(1p) să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri de bunuri, existente în 

gestiune, dar neînregistrate, (1p) să dispună înregistrarea acestora în fişele de magazie (1p) şi 

predarea lor la contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea(1p);(total 

4p) 

    e) să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, solicitând 

depunerea numerarului la casieria entităţii (la gestiunile cu vânzare cu amănuntul);(2p) 

    f) să controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate şi 

dacă sunt în bună stare de funcţionare;(1p) 

    g) în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data şi ora fixate pentru începerea operaţiunilor 

de inventariere, comisia de inventariere sigilează gestiunea şi comunică aceasta comisiei centrale sau 

administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii, 

conform procedurilor proprii privind inventarierea. Aceste persoane au obligaţia să îl încunoştinţeze 

imediat, în scris, pe gestionar despre reprogramarea inventarierii ce trebuie să se efectueze, indicând 

locul, ziua şi ora fixate pentru începerea operaţiunilor de inventariere.(3p) 

    Dacă gestionarul nu se prezintă nici de această dată la locul, data şi ora fixate, inventarierea se 

efectuează de către comisia de inventariere în prezenţa reprezentantului său legal sau a altei persoane, 

numită prin decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar.(2p) 

 

3. Enumerați și explicați principiile bugetare, conform Legii nr.500/2002 a finanțelor publice, 

actualizată cu modificările și completările ulterioare  (20 p). 

  1.Principiul universalităţii 

     Veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute. (3p) 

     Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor 

şi sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte.(1p) 

   2. Principiul publicităţii 

    Sistemul bugetar este deschis şi transparent, acestea realizându-se prin: (3p) 

    -dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării acestora; (1p) 

     3. Principiul unităţii 

Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea 

eficientă şi monitorizarea fondurilor publice.(3p) 

4. Principiul anualităţii 

Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care corespunde 

exerciţiului bugetar.(3p) 

   5. Principiul specializării bugetare 

    Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aproba în buget pe surse de provenienţă şi, 

respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit 

clasificaţiei bugetare.(3p) 

    6.Principiul unităţii monetare 

    Toate operaţiunile bugetare se exprima în moneda naţională.(3p) 

.  

 

 

 

 


