
PROIECT  DIDACTIC 

 

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalău 

Profesor: Gozman Daniela Flavia 

Modul 5: Finanțe și fiscalitate 

Data : 05.03.2019 

Clasa: a XII- a  

Unitatea de competență: UC 18 Finanțe și fiscalitate 

Competența: C 1 Analizează veniturile publice 

Locul de desfăşurare a lecţiei: Sala de clasă 

Tema lecţiei: Aplicații privind modul de calculul al salariului 

Tipul lecţiei: Lecţie de formare de priceperi și deprinderi 

 

Obiective operaţionale:  

La sfârșitul activității didactice, toți elevii, puși în situația rezolva diverse sarcini de lucru, vor 

fi capabili: 

✓ să aplice corect formulele de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii pentru angajat;  

✓ să respecte etapele de determinare a salariului net 

✓ să calculeze elementele salariului net prin aplicare corectă a formulelor; 

✓ să completeze statul de plată; 

 

Scenariu didactic:  

1. Moment organizatoric                                                                                               2 minute 

Metode și procedee Resurse  Forme ale activității 

Explicația, conversația Catalog, cărți, caiete, 

instrumente de scris 

Activitatea frontală, cu întreaga clasă 

Descrierea modului de desfășurare a activității, a interacțiunii cadru didactic – elev: 

Cadrul didactic stabilește ordinea, face prezenţa și pregătește cele necesare desfăşurării activităţii. 

Elevii sunt atenți și se pregătesc pentru începerea activității. 

2. Actualizarea cunoştinţelor asimilate anterior                                                         7 minute 

Metode și procedee Resurse  Forme ale activității 

Conversația euristică Tablă, instrumente de 

scris 

activitatea frontală, cu întreaga clasă 

activitate individuală 

Descrierea modului de desfășurare a activității, a interacțiunii cadru didactic – elev: 

Profesorul formulează un set de întrebări, referitoare la conţinuturile asimilate anterior de către 

elevi: 

- Ce reprezintă salariul brut? 

- Care sunt principalele contribții sociale specifice salarizării? 

- Ce repezintă deducerea personală? 

- Cum se determină salariul net? 

Elevii își formulează răspunsurile și le prezintă în fața colegilor. Profesorul va face completări.  

3. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale                                   3 minute 

Metode și procedee Resurse  Forme ale activității  

Explicația, conversația Fișe de lucru,instrumente 

de scris 

 

activitatea frontală, cu întreaga clasă 



Descrierea modului de desfășurare a activității, a interacțiunii cadru didactic – elev: 

Profesorul anunță subiectul lecției, îl notează pe tablă (Aplicații privind modul de calculul al 

salariului) și prezintă obiectivele urmărite, scrise pe tablă. 

Elevii notează titlul lecției în caiet.  

4. Captarea atenţiei elevilor                                                                                           3 minute 

Metode și procedee Resurse  Forme ale activității 

Expunerea  Tabla, instrumente de scris Activitatea frontală, cu întreaga clasă 

Descrierea modului de desfășurare a activității, a interacțiunii cadru didactic – elev: 

Se prezintă informații pentru doi salariați în  luna februarie 2019. 

5. Dirijarea învățării / desfășurarea activității                                                           15 minute 

Metode și procedee Resurse  Forme ale activității Evaluare  

Dialogul didactic, 

explicația, demonstrația  

algoritmizarea, 

exercițiul 

Studiul de caz 

Tablă, instrumente de 

scris, fișă de 

documentare, fișă de 

lucru, calculator 

Activitatea pe grupe 

de elevi 

 

Sargini conform 

Fișei de lucru 

Descrierea modului de desfășurare a activității, a interacțiunii cadru didactic – elev: 

Profesor folosește în această activitatea metoda – studiul de caz reprezentat de statul de plată 

pentru doi salariați și modul de calcul al drepturilor salariale. 

Elevii sunt împărțiți în 2 grupuri de lucru, fiecare grup primit câte o fișă de lucru, un formular 

Stat de plată și o fișă de documentare cu un tabel ce prezintă valoarea deducerilor personale.  

Fiecare grupă de lucru primește 15 minute de lucru în care să rezolve sarcina didactică. 

Elevii vor primi statul de salariu al unui angajat, iar sarcina elevilor este de a explica angajatului 

modul de calcul al salariului net și de asemenea ce semnifică fiecare component a salariului. 

Elevii vor colabora, în cadrul grupului pentru a rezolva sarcinile, conform fișei de lucru. 

Profesorul oferă indicații pentru a îndruma și ajuta elevii observând modul de rezolvare a 

sarcinilor. 

6. Fixarea cunoştinţelor asimilate în etapa anterioară                                              15 minute 

Metode și procedee Resurse  Forme ale activității Evaluare  

Dialogul didactic, 

Exercițiul, 

Explicația  

 

Tablă, instrumente de 

scris, fișă de 

documentare, calculator 

Activitatea frontală, cu 

întreaga clasă 

Observare 

sistematică 

Descrierea modului de desfășurare a activității, a interacțiunii cadru didactic – elev: 

Elevii vor fi împărțiți în grupe și vor  primi fișa de lucru și formularul – stat de plată 

Fiecare grup va numi un reprezentant care va prezenta colegilor cazul primit și rezultatele 

obținute, pe care le va nota pe tablă, completând astfel statul de plată, schițat pe tablă de către 

profesor. 

 

7. Retenția și transferul                                                                                                 5 minute 

Se reflectă printr-o discuţie despre ceea ce s-a învăţat în lecţie. Se concluzionează asupra a felului 

cum s-a desfăşurat lecţia, contribuţia clasei, constatări, completări.  

Profesorul face aprecieri asupra cunoştinţelor elevilor, și sunt notați elevii care s-au evidenţiat în 

mod deosebit. 

Profesorul comunică tema de casă și oferă indicațiile necesare rezolvării acesteia. 



 

Fișă de lucru – Grupa 1 

Salariul  

 

Timp de lucru: 15  minute 

Studiu de caz Statul de plată 

 

Determinați drepturile salariale și obligațiile angajatului POP IOAN, contabil la SC DORIS  

S.R.L pentru luna februarie 2019, știind că acesta a fost încadrat cu salariul salariul minim brut 

pe economie de 2080 lei, a lucrat 164 ore și nu are persoane în întreținere. 

 

Fișă de lucru – Grupa 2 

Salariul  

 

Timp de lucru: 15   minute 

Studiu de caz Statul de plată 

 

Determinați drepturile salariale și obligațiile angajatului Manea David, Administrator 

patrimoniu la SC DORIS  S.R.L pentru luna februarie 2019, știind că acesta a fost încadrat cu 

salariul de 3500 lei, a lucrat 248 ore,  nu are persoane în întreținere și i s-a reținut o rată la bancă 

în valoare de 450 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fișă de lucru – Grupa 1 

Salariul  

Barem de corectare 

 

Venitul brut lunar = 2080 lei 

- CAS = VBL x 25% = 520 lei 

- CASS = VBL x 10% = 208 lei 

- Venitul impozabil = VBL – (CAS+CASS) – Deducerea personală  

   = 887 lei 

- Impozitul = Venitul impozabil x 10% = 88,7 lei = 89 lei 

- Salariul net = VBL – Contribuții – Impozit =  2080 – 728 – 89 = 1263 lei 

- Rest de plată = 1263 lei 

 

- Fișă de lucru – Grupa 2 

- Salariul  

- Barem de corectare 

Venitul brut lunar = 3500 lei 

- CAS = VBL x 25% = 875 lei 

- CASS = VBL x 10% = 350 lei 

- Venit net = VBL – contribuții = 3500-875-350= 2275 

- Venitul impozabil = Venit net – Deducerea personală  

   = 2230 lei 

Deducerea personală: 45 lei 

- Impozitul = Venitul impozabil x 10% = lei = 2230 x 10% =  223 lei 

- Salariul net = VBL – Contribuții – Impozit =  3500 – 1225 = 2275 lei 

- Rest de plată =  Salariu net – Alte Rețineri = 2275 – 450 = 1825 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

DEDUCEREA PERSONALĂ 

 

Venit brut 

lunar 

De la - la 

Persoane aflate în întreținere 

fără 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 și peste 

2051-2100 465 625 785 945 1265 

2101-2150 450 610 770 930 1250 

2151-2200 435 595 755 915 1235 

2201-2250 420 580 740 900 1220 

2251-2300 405 565 725 885 1205 

2301-2350 390 550 710 870 1190 

2351-2400 375 535 695 855 1175 

2401-2450 360 520 680 840 1160 

2451-2500 345 505 665 825 1145 

2501-2550 330 490 650 810 1130 

2551-2600 315 475 635 795 1115 

2601-2650 300 460 620 780 1100 

2651-2700 285 445 605 765 1085 

2701-2750 270 430 590 750 1070 

2751-2800 255 415 575 735 1055 

2801-2850 240 400 560 720 1040 

2851-2900 225 385 545 705 1025 

2901-2950 210 370 530 690 1010 

2951-3000 195 355 515 675 995 

3001-3050 180 340 500 660 980 

3051-3100 165 325 485 645 965 

3101-3150 150 310 470 630 950 

3151-3200 135 295 455 615 935 

3201-3250 120 280 440 600 920 

3251-3300 105 265 425 585 905 

3301-3350 90 250 410 570 890 

3351-3400 75 235 395 555 875 

3401-3450 60 220 380 540 860 

3451-3500 45 205 365 525 845 

3501-3550 30 190 350 510 830 

3551-3600 15 175 335 495 815 

 

 

 


