
EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A 

ABSOLVENȚILOR 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI POSTLICEAL NIVEL 5 

TEME PROBA PRACTICA 

CALIFICAREA: OPERATOR ECONOMIC – DIRIGINTE OFICIU POSTAL 

 
Subiectul  nr. 1 

 

 Avand in vedere faptul ca lucrati la cabina , intocmiti documentul necesar predarii 

a doua mandate catre oficianta de la ghiseu. Intocmiti cele doua mandate cu toate 

datele necesare achitarii lor. Achitarea se face la ghiseu dupa avizare.Perfectati 

toate documentele dupa achitare si faceti predare catre cabina. 

 

Subiectul  nr. 2 

 

Completati toate datele de prezentare pe un mandate On line si chitanta aferenta 

acestuia. Precizati ce servicii suplimentare se pot solicita de catre expeditor, pentru 

un astfel de mandate. 

 

Subiectul  nr. 3 

 

Intocmiti toate documentele necesare prezentarii si expedierii a trei scrisori 

Prioripost. 

 

Subiectul  nr. 4 

 

Intocmiti o scrisoare cu indicatia AR, cu toate datele necesare prezentarii si 

distribuirii acesteia. De asemenea , completati documentele ce le utilizati la 

distribuire, cu toate datele necesare, avand in vedere faptul ca scrisoarea a fost 

predata destinatarului. 

 

Subiectul  nr. 5 

 

Intocmiti toate documentele necesare prezentarii a doua mandate postale care 

reprezinta Rambursul unor obiecte de mesagerie. Completati toate datele de 

prezentare pe aceste mandate. 

           

Subiectul  nr. 6 

 

Intocmiti  buletinele  de expeditie pentru doua colete postale cu valoare  din care 

unul cu ramburs, completand toate datele de prezentare. De asemeni , completati 

documentele necesare expedierii acestora. 

 

Subiectul  nr. 7 

Completati documentele necesare prezentarii unei trimiteri Prioripost. 

 

Subiectul  nr. 8 

Completati documentele necesare prezentarii unui e-mandat.. 



 

Subiectul  nr. 9 

Completati documentele necesare prezentarii unei trimiteri Prioripost cu indicatia 

speciala AR. 

 

Subiectul  nr. 10 

Completati documentele necesare prezentarii unei trimiteri de mesagerie cu 

indicatia speciala Ramburs. 

 

Subiectul  nr. 11 

Intocmiti documentatia necesara si faceti toate inregistrarile pentru o sesizare ( 

reclamatie) atribuita unei scrisori recomandate cu indicatia speciala AR. 

 

Subiectul  nr. 12 

Intocmiti procese verbale si faceti achitarea unor mandate pe baza acestora, apoi 

inregistrati-le in documentele necesare. Alegeti cel putin trei situatii in care se 

accepta achitarea mandatelor pe baza proceselor verbale f31. 

 

Subiectul  nr. 13 

Completati un mandat On line la prezentare si documentele necesare  acestuia. 

 

Subiectul  nr. 14 

Completati actele de neregula pentru un mandat , un colet si pentru o scrisoare 

recomandata. Precizati cazurile in care se intocmesc F30 si F 31. 

 

Subiectul  nr. 15 

Intocmiti o scrisoare recomandata cu AR si documentele necesare prezentarii.  

Avand in vedere ca s-a facut si distribuirea la oficiul de destinatie, perfectati AR-ul 

pentru expediere. 

 

Subiectul  nr. 16 

Intocmiti un e-mandat cu toate datele de prezentare, chitanta aferenta, borderoul 

f5 pentru mandatele prezentate si borderoul mandatelor transmise in ziua 

respectiva. 

 

Subiectul  nr. 17 

Completati un mandat  ramburs-postal si documentele aferente prezentarii 

mandatului. 

 

 

 

 

Subiectul  nr. 18 

Intocmiti toate documentele necesare prezentarii unui colet postal cu indicatia AR 

si cele pentru expedierea acestuia. 

 

Subiectul  nr. 19 

Completati doua mandate postale si documentele aferente prezentarii acestora. 



            

Subiectul  nr. 20 

Completati datele de prezentare si distribuire pe o scrisoare recomandata cu AR, si 

inregistrati-o in documentele necesare la distribuire. 

 

Subiectul  nr. 21 

Avand in vedere ca sunteti oficianta la cabina, intocmiti un f 55 pentru predarea 

spre a achitare a unor mandate postale de pensii, alocatii,etc. Lichidati cursa si 

intocmiti Foaia de varsamant si Nota De Comanda care sa cuprinda date cat mai 

diversificate. 

             

Subiectul  nr. 22 

Completati o Citatie cu toate datele de prezentare si distribuire. 

 

Subiectul  nr. 23 

Intocmiti toate documentele necesare prezentarii si expedierii a trei scrisori 

Prioripost. 

 

Subiectul  nr. 24 

Intocmiti mandatele şi  documentele necesare pentru un mandat cu AR achitat, un 

mandat avizat şi reavizat.  

 

Subiectul  nr. 25 

Intocmiti  buletinele  de expeditie pentru doua colete postale cu valoare  din care 

unul cu ramburs, completand toate datele de prezentare. De asemeni , completati 

documentele necesare expedierii acestora. 

 

Subiectul  nr. 26 

Intocmiti toate documentele necesare prezentarii unui colet postal cu indicatia AR 

si cele pentru expedierea acestuia. 

 

Subiectul  nr. 27 

Completati doua mandate postale si documentele aferente prezentarii acestora. 

 

Subiectul  nr. 28 

Completati documentele necesare pentru expedierea a doua trimiteri Prioripost 

 

Subiectul  nr. 29 

Completati documentele necesare pentru expedierea a doua trimiteri EMS 

 

 

 

 Director, 
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