
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA 

Profesor: Buz Angela Rodica 

Modulul: Contabilitate 

Clasa: a X-a 

 

TEST DE EVALUARE FINALĂ 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                   (30P) 

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

1. Formula contabilă reprezintă: 

       % = 456    a) retragerea aportului la capitalul social; 

    213               b) intrarea de materii prime și mărfuri de la furnizor;     

    301               c) intrarea de imobilizări prin donație.    

2. La inventar se constată minus de mărfuri imputabile, prețul de imputare 33 lei, TVA 

19%. Care este formula contabilă corectă pentru imputarea minusului și recuperarea pe 

statul de plată? 

a)    421 = %    39,27                                      

     7581  33 

     4427    6,27 

b) 4282 = %                       39,27 

                  371                    33      

                   4428                    6,27 

c) 461 = %                           39,27     

             7581                       33 



             4427                         6,27 

d) 4282  = %                       39,27                 

                7581                    33 

                4427                     6,27 

421 = 4282                         39,27 

 

3. Care este semnificația formulei contabile  %  = 205? 

                                                                           2805 

                                                                           6583 

a) Realizarea unui brevet cu efort propriu; 

b) Scoaterea din evidență a brevetului complet amortizat; 

c) Scoaterea din evidență a brevetului incomplet amortizat; 

d) Amortizarea brevetului. 

4. Prețul de vânzare  cu amănuntul este format din: 

a) Costul de achiziție și ados comercial; 

b) Costul de achizișie și TVA neexigibilă; 

c) Costul de achizișie, ados comercial și TVA neexigibilă; 

d) Costul de achiziție, ados comercial și TVA colectată. 

5. Impozitul pe veniturile din salarii este obligația de plată a: 

a) Salariaților; 

b) Intreprinderii; 

c) Bugetul de stat; 

d) Acționarilor. 

6. La încasarea unei creanțe externe, reducerea cursului valutar determină: 

a) O cheltuială financiară; 

b) Un venit financiar; 

c) Un scont acordat; 

d) Un profit. 

   Notați cu litera A, dacă apreciați că enunțul este adevărat, cu litera  F, dacă enunțul este fals. 

7. Structura “clienți incerți” se referă la clienții pentru care nu s-au emis facturile. 

8. Gestionarul trebuie să dea o declarație scrisă înainte de începerea inventerierii. 

9. Legătura dintre conturile sintetice și bilanț se asigură prin balanța de verificare. 

10. Stingerea datoriei privind TVA de plată se face prin achitarea datoriei. 

11. Evidența operativă a numeralului din casierie se ține cu ajutorul chitanțelor. 



12. În coloana A sunt indicate operații economice, iar în coloana B, diferite formule 

contabile. Scrieți asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera 

corespunzătoare din coloana B. 

A. Operații economice B. Formule contabile 

1. Plata salariilor prin casierie a. 129 = 1061 

2. Răscumpărarea acțiunilor proprii în 

numerar 

b. 413 = 4111 

3. Încasarea creanței asupra clientului prin 

efect comercial 

c. 1091 = 5311 

4. Constituirea rezervei legale d. 421 = 5311 

 

 

SUBIECTUL II                                                                                                   (30p) 

1. Definiți conceptul de datorii și prezentați clasificarea lor după natură. 

2. Prezentați conceptul de rezerve, scopul și modul de constituire al acestora și arătați 

clasificarea acestora. 

  Scrieți informația corectă care completează spațiile libere. 

3. Balanța de verificare este un procedeu……..(1)……… al metodei contabilității care 

asigură verificarea ……….(2)……… înregistrării operațiunilor economice în conturi, 

legătura dintre conturile ……..(3)……….. și bilanț, legătura dintre conturile 

…….(4)…………. și cele……….(5)….., precum și centralizarea datelor contabilității 

curente. 

4. Vânzarea unor mărfuri pe baza avizului de însoțire al mărfii determină înregistrarea 

contabilă 

……….(1)……..  =  % 

                          707 

                     ……(2)…… 

5. Donarea unui mijloc de transport, incomplet amortizat generează formula contabilă: 

                                       %  =   ………(1)……. 

                           2813 

                         ……(2)…… 

 



SUBIECTUL III                                                                                                               (30p)              

1. O societate comercială are un salariat cu contract de muncă și un salariu de încadrare de 

5000 lei. Angajatul beneficiază de o deducere personală de 2500 lei. Să se înregistreze în 

formule contabile următoarele: 

a. Salariul brut al angajatului; 

b. Contribuțiile angajatului CAS, CASS, impozit pe veniturile din salarii. 

2. SC “BAM” SRL are la începutul zilei de 10 iunie un sold în casierie  de 100000 lei.  În 

cursul zilei se efectuează următoarele operațiuni prin casierie: 

- Cumpărarea unor materiale consumabile în valoare de 500 lei, TVA 19%, conform 

facturiișiachitate numerar conform chitanței; 

- Acordarea unui avans pentru plecarea în delegație a unui salariat în sumă de 1000 lei; 

- Vânzări de mărfuri în numerar, la preț de vânzare de 15oo lei, inclusive TVA; 

- Plata datoriei față de furnizorulde imobilizări în sumă de 4000 lei; 

- Plata salariilor nete angajaților în sumă de 3000 lei. 

      Se cer următoarele: 

a. Realizați analiza contabilă pe scurt pentru fiecare operație economică; 

b. Întocmiți formulele contabile aferente acestora; 

c. Determinați soldul de bani din casierie la sfârșitul zilei de 10 iunie. 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

            


