
 

 

  Prof. ec. Stănescu Carmen Diana 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate”Unirea”Pașcani, județul Iași 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

Disciplina ”Contabilitate generală”, Clasa a X a  

Subiectul I 

Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos, scrieți litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Metoda primul lot intrat – primul lot ieșit se realizează: 

a. prin stabilirea unui preț unic de înregistrare a ieșirilor; 

b. în funcție de prețul celui mai recent lot; 

c. la prețul primului lot; 

d. la prețul standard 

2. Se achiziționează de la furnizori 20 crini imperiali, la un preț de achiziție de 20 lei /bucata. Se 

înregistrează adaos comercial de 20%. Formula contabilă corectă, pentru vânzarea unui crin 

imperial la preț de vânzare cu ridicata este:  

a. 24,00       461   =  707     24,00 

b. 20,00      4111  =  707     20,00 

c. 24,00      4111  =  707     24,00 

d. 24,00      5311  =  707     24,00 

3. O societate comercială prezintă următoarele date: 

✓ 01.04.2020 are în stoc 30 kg. făină Grania , la preț de achiziție de 2,00 lei/kg. 

✓ 03.04.2020, achiziționează conform facturii fiscale 50 kg, făină Grania la preț de achiziție de 

1,90 lei/kg. 

✓ 05.04.2020 achiziționează de la furnizori 40 kg. făină Grania, la un preț de achiziție de 2,10 

lei/kg. 

✓ 10.04.2020 societatea dă în consum 100 kg. făină Grania. 

✓ 20. 04.2020, achiziționează 120 kg. făină Grania, la un preț de achiziție de 1,80 lei/kg. 

✓ 28. 04.2020, societatea dă în consum 70 kg. făină Grania. 

      Care este valoarea consumului din data de 10.04.2020, dacă unitatea folosește metoda de   

evaluare a stocurilor la ieșirea din unitate LIFO ” Ultima intrare – prima ieșire”. 

a. 197,00 

b. 199,00 

c. 180,00 



 

 

      d.   198,00 

     4. Costul de achiziție se compune din: 

a. Prețul negociat între furnizor și cumpărător, cheltuieli de transport asigurare, cheltuieli de 

asigurare, TVA; 

b. Prețul negociat între furnizor și cumpărător, cheltuieli de transport asigurare, cheltuieli de 

asigurare, taxe nerecuperabile, TVA, cheltuieli accesorii; 

c. Prețul negociat între furnizor și cumpărător, cheltuieli de transport asigurare, cheltuieli de 

asigurare, taxe nerecuperabile, cheltuieli accesorii; 

d. Prețul negociat între furnizor și cumpărător, cheltuieli de transport asigurare, cheltuieli de 

prelucrare, cheltuieli de asigurare, taxe nerecuperabile, cheltuieli accesorii; 

     5. Reprezintă o reducere de preț calculată asupra ansamblului operațiilor efectuate cu același 

cumpărător pe o perioadă determinată: 

a. Rabatul; 

b. Risturnul; 

c. Remiza 

d. Scontul de decontare. 

     6. Scontul de decontare reprezintă: 

a. Reducere de preț calculată asupra ansamblului operațiilor efectuate cu același 

cumpărător,pe o perioadă determinată;  

b. Reducere financiara acordată procentual asupra unei creanțe decontate înainte de 

scadența normală, adică o bonificație acordată de furnizor clientului sau pentru plata cu 

anticipație a unei sume datorate de client. 

c. Reducere practicată, în mod excepțional asupra prețului de vânzare convenit anterior 

între furnizor și client, ținându-se cont de unele defecte de calitate sau de neconformitate 

a bunurilor comercializate, fată de clauzele prevăzute în contract; 

d. Reducere practicată, în mod excepțional asupra prețului curent de vânzare, ținându-se 

cont de volumul vânzărilor sau de importanța cumpărătorului în cadrul portofoliului de 

client al vânzătorului. 

7. Adaosul comercial de 20%, asupra mărfurilor achiziționate la un preț de achiziție de 2.000,00 

lei, la un magazin se înregistrează: 

a.   880,00 371 = % 

378 

4428 

- 

400,00 

480,00 

b.   400,00 371 = 378 400,00 

c.   976,00 371 = % - 



 

 

378 

4428 

400,00 

576,00 

d.   400,00 371 = 371 400,00 

 

8. Una din înregistrările următoare nu corespunde cu explicația  

a.           – 

         1.000.00 

            240,00 

% 

371 

4428 

= 408 1.200,00 

- 

- 

achiziție de mărfuri conform Facturii 

fiscale 

b.      1.000,00 371 = 7582 1.000,00 primire de mărfuri prin donație 

c.      1.400,00 303 = 401 1.400,00 achiziția unui laptop 

d.      3.500,00 214 = 404 3.500,00 achiziția unui laptop 

 

9  Una din înregistrările următoare corespunde explicației date: 

a.    1.240,00 411 = % 

371 

4427 

- 

1.000,00 

240,00 

( vânzare de mărfuri conform Facturii 

fiscale) 

b.    1.240,00 5311 = % 

707 

4427 

- 

1.000,00 

240,00 

(vânzare de mărfuri la preț cu amănuntul 

de 1.000 lei) 

 

c.    1.000,00 5311 = % 

707 

4427 

- 

806,45 

193,54 

(vânzare de mărfuri la preț cu amănuntul 

de 1.000 lei) 

d.   1.000,00 371 = 607 1.000,00 (înregistrare perisabilități la mărfuri) 

 

Subiectul II 

Notați cu adevărat(A) sau fals(F) următoarele enunțuri: 

1.  Prețul de vânzare cu ridicata este format din prețul de achiziție  la care se adaugă adaosul 

comercial si TVA. 

2.   Risturna este o reducere de preț acordată de furnizori, clienților fideli. 

3.   Din categoria reducerilor financiare fac parte: rabatul, remiza și risturna. 

4.   Achiziția de mărfuri conform „Avizului de însoțire” se înregistrează în  conturile 371 „Mărfuri”, 

408  „Furnizori-facturi nesosite”,  4428  „TVA neexigibilă”. 



 

 

5.  „Monetarul” este un document cu regim special, care se întocmește în cazul vânzării marfurilor 

cu amănuntul. 

 

Subiectul III 

Scrieți asocierile corecte dintre cifrele din coloana A și literele din coloana B 

A. B 

1.Remiza a.   Bunuri economice achiziționate pentru a fi ravândute în 

aceeași stare, fără alte prelucrări ulterioare.  

2.Scontul  b. Element component al prețului cu amănuntul, 

determinan în cote fixe. 

3.Mărfurile c.    Reducere financiară. 

4.Adaosul comercial d.   Acordate de furnizor și înscrise în factura de achiziție, 

ajustează în sensul reducerii, costul de achiziție.  

5.Reducerile comerciale e.  Reducere comercială, acordată de furnizor clientului 

său, ținând cont de volumul vânzărilor. 

 

Subiectul IV 

        Completați spațiile goale: 

1.  Metoda……………......…….constă în evaluarea stocurilor la valoarea ………..………. lot 

intrat, iar pe măsura epuizării acestuia, se trece la ……………..imediat următor. 

 

2.  Scontul reprezintă o reducere ………………. acordată procentual asupra unei creanțe 

decontate……………….. de scadența normală, adică o bonificație acordată de 

……………….clientului său pentru plata cu anticipație a unei sume datorate de client. 

 

3.    Costul de achiziție este format din ………….negociat între furnizor și…………la care se 

adaugă taxe………………, cheltuieli de transport………………….., alte cheltuieli accesorii minus 

eventualele reduceri…………….. 

 

Subiectul V 

  Înregistrați descărcarea mărfurilor din gestiune la sfârșitul lunii martie 2020, pe baza 

următoarelor date: 



 

 

 

➢ Solduri inițiale la data de 01.03.2020 

• 371   23.400,00  

• 378     7.020,00 

• 4428    3.736,13  

➢ Vânzare de mărfuri la preț de vânzare cu amănuntul de 14.560,00 lei. 

14.560,00      5 311 =   % 

   707 12.235,30  

              4427   2.324,70 

➢ Achiziție de mărfuri, conform Facturii fiscale, la preț de achiziție de 16.400,00 lei, TVA 

19%. 

            % = 401   19.516,00 

 16.400,00           371 

              3.116,00               4426 

➢ Înregistrarea adaosului comercial de 30%, TVA 19%. 

10.036,80      371        =   % 

      378   4.920,00 

               4428   4.050,80 

➢ Vânzare de mărfuri conform Monetarului  la un preț de 9.450 lei. 

    9.450,00      5 311    =     % 

     707   7941,17  

              4427   1.508,82 

 

Rezolvare 

 

 a)  Formula contabilă pentru descărcarea gestiunii de mărfurile vândute. 

 

 

 

 

b) Determinarea TVA 

 

 



 

 

 

 

 

c)  Determinarea coeficientului de repartizare a diferențelor de preț K378 

 

 K378 =  
𝑆𝐼𝐶  378+𝑅𝐶  378

(𝑆𝐼𝐷 371+𝑅𝐷 371)− ( 𝑆𝐼𝐶  4428+𝑅𝐶 4428)
x100 =  
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Td                       Tc  Td                       Tc 

     

 

 

D               4428                       C 

  

Rd                       Rc 

Td                       Tc 

  

 

 

  

d)   Determinarea adaosului comercial 

                AC = RC 707  x K378 =  

 

 

 

D               707                       C 

  

Rd                       Rc 

Td                       Tc 

  
 


