
Bazele contabilit  clasa a IX a 

Alegeti o variant  : 

1.  

a.  

b.  

c. Vânzarea-  

d. Înregistrarea drepturilor salariale  

2.  

a.  

b.  

c. Clasifi  

d.  

3.  forma de prezentare documentele justificative pot fi: 

a. Primare i secundare 

b. Interne i exterbne 

c. Tipizate i netipizate 

d. Cu regim special i obisnuit 

4.  unui document se realizeaz  la: 

a. Întocmire 

b. Legalitatea 

c. Realitatea 

d. Oportunitatea 

5. Cheltuielile de exploatare sunt: 

a. Valoarea stocurilor materiale , provizioanele calculate i dobânzi

b. Cheltuielile cu materii prime i materiale i dobânzi 

c. Provizioane calculate, subven ii de exploatare i dobânzi 

d. Amortiz ri , impozite , taxe , cheltuieli cu salariile  

6. Rezultatul exerci iului în cazul în care rezultatul din exploatare este de 17.300 lei 

i rezultatul financiar de -1.800  (minus )lei este de: 

a. 16.500 lei 

b. 15.500 lei 



c. 19.200 lei 

d. 16.300 lei 

7. Care dintre elementele enumerate mai jos nu fac parte din categoria activelor 

circulante: 

a. Produse finite 

b. Ambalaje 

c. Furnizori-debitori 

d. Titluri de participare 

8. Capitalul propriu  cuprinde i  toarele elemente: 

a. Capital social i rezerve legale 

b. Disponibilit i b ne ti 

c. Provizioanele 

d. Concesiunea 

9. iunile afiliate altor societ i asigur  de in torului realizarea unui venit sub 

forma de: 

a. Renta 

b. Salariu 

c. Dividend 

d. Dobând  

10. Capitalul total : 

a. Capitalul propriu i datoriile pe termen lung al întreprinderii

b. i datoriile pe termen scurt ale societ ii 

comerciale 

c. Capitalul permanent  

d. Valoarea aporturilor asocia ilor sau ac ionarilor la înfiin area 

s ii  

11. Dupa natura juridica întreprinderile pot fi: 

a. Întreprinderi publice,juridice,sociale  

b. Întreprinderi na ionale , multina ionale i interna ionale 

c. Întreprinderi mici , mijlocii i mari 

d. Întreprinderi publice i comerciale 

12. Din categoria capitalurilor proprii fac parte: 

a. Concesiunile 

b. Produse finite 



c. Furnizorii 

d. Primele de capital 

13. r de 5.000 ac iuni cu valoare de 200 lei fiecare. Capitalul 

social al firmei este: 

a. 100.000 lei 

b. 150.000 lei 

c. 1.000.000 lei 

d. 1.500.000 lei 

14. Valoarea rezervei legale maxim  admis  pentru o societate cu capital românesc în 

valoare de 25.000 lei i un profit brut înregistrat în anul curent de 2.500 lei va fi:

a. 2.500 lei 

b. 5.000 lei 

c. 6.250 lei 

d. 1.250 lei 

15. Etalonul care poate fi exprimat în monede na ionale sau devize este cel: 

a. Conv ional  

b. Munca 

c. Cantitativ 

d. B nesc 

16. Egalitatea fundamental  a bilan ului este: 

a. Activul bilan ului = pasivul bilan ului 

b. Activ + cheltuieli = pasiv + vanituri  

c. Rezulat = venituri  cheltuieli  

d. Activ  cheltuieli = pasiv  venituri  

17. Dividentul reprezint : 

a. Capitalul socia ionari sau asocia i  

b. Obliga ia iunilor pentru opera iile desf urate  

c. Un formular tipizat  

d. Partea din profit ce revine ac ionarilor la sfâr itul exerci iului 

financiar 

18.  5.000 lei va fi înregistrat în contabilitate în categoria: 

a. n curs de execu ie 

b. Mobilier i aparatur  birotic  

c. Produse în curs de execu ie 



d. Materiale de natura obiectelor de inventar  

19. : 

 Cheltuieli de construire 3.000 lei 

 Brevet 2.500 lei 

 Fond comercial 6.000 lei 

 Cheltuieli de dezvoltare 2.000 lei 

 Mobilier 12.000 lei 

 M rfuri 3.000 lei 

Active necorporale sunt în valoare de: 

a. 13.500 lei 

b. 15.500 lei 

c. 7.500 lei 

d. 10.500 lei 

20. Taxa de înregistrare a unei firme pl tit  la Registrul Comer ului va fi 

în contabilitate în categoria: 

a. Cheltuieli în avans  

b. Cheltuieli de constituire  

c. Cheltuieli de cercetare 

d. Cheltuieli de dezvoltare  

21. Rezervele legale se constituie din: 

a. Capital social 

b. Venituri încasate 

c. Profitul net 

d. Profitul brut  

22. Datoriile agentului economic din impozite i taxe datorate bugetului statului sunt 

datorii: 

a. Sociale 

b. Salariale 

c. Fiscale 

d. Comerciale  

23. În categoria stocurilor se includ: 

a. Terenuri 

b. M rfurile 



c. Construc iile 

d. Brevetele 

24.  de ine un num r de 400 iuni cu valoare de 

10 lei. Valoarea capitalului social este de: 

a. 15.000 lei 

b. 34.000 lei 

c. 40.300 lei 

d. 4.000 lei 

25. Intervalul de timp necesar pentru ca un element de activ s  fie realizat sau 

convertit în disponibilit i : 

a. Exigibilitatea activului 

b.  al activului 

c. Lichiditatea activului 

d.  a firmei  

 

 

 


