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Contul – procedeu specific contabilităţii 

Disciplina: Contabilitatea unităţii economice 

Clasa: a X-a 

Test de evaluare 

Căpriță Paraschiva 

Colegiul Economic Buzău 

1. Formele contului sunt: 

a) forma bilaterală (clasică), forma literei T 

b) forma bilaterală (clasică) şi forma unilaterală 

c) fora unilaterală şi forma literei T 

d) forma grafică bilaterală 

2. Conturile de activ au sold final: 

a) creditor sau se soldează 

b) debitor sau se soldează 

c) nu prezintă sold final 

d) creditor sau debitor 

3. Analiza contabilă completă presupune: 

a) realizarea corespondenţei conturilor 

b) întocmirea formulei contabile ca rezultat logic final al raţionamentului efectuat 

c) reprezentarea schematică a legăturii între două sau mai multe conturi 

d) stabilirea naturii şi conţinutului operaţiei economico – financiare 

4. Precizaţi documentul justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetică şi analitică ce serveşte 

pentru înregistrarea unei operaţii de stornare: 

a) nota de debitare-creditare 

b) registrul jurnal 

c) fişa de magazie 

d) nota de contabilitate 

5.  Intervalul de timp necesar pentru ca un element de activ să fie realizat sau convertit în 

disponibilităţi, exprimă: 

a) capacitatea de plată a firmei 

b) lichiditatea activului 

c) exigibilitatea activului 

d) incapacitatea de plată a firmei 

6.  Patrimoniul net se determină: 

a) capitaluri proprii + activul patrimonial 

b) activul patrimoniului – datorii 

c) activul patrimoniului + datorii 

d) bunuri economice – capitaluri proprii 

7.  Calculaţi valoarea capitalurilor proprii, pe baza următoarelor date: capital social 4.000, rezerve 

legale 500, furnizori de imobilizări 5.000, rezerve din reevaluare 10.000, titluri de plasament 2.000, 

pierderi 1.000. 

a) 15.500 

b) 35.500 

c) 13.500 
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d) 17.500 

8) Articolul contabil conţine: 

a) cont corespunzător debitor, cont corespunzător creditor 

b) formula contabilă, data şi explicaţia operaţiei 

c) sume, cont corespunzător debitor şi cont corespunzător creditor 

d) sume, rulaj debitor, rulaj creditor 

9) Formula contabilă rezultă din: 

a) bilanţul anual 

b) parcurgerea etapelor analizei contabile 

c) balanţa de verificare 

d) planul de conturi 

10) Afirmaţia adevărată referitoare la conturile de activ este: 

a) încep să funcţioneze prin a se debita 

b) se debitează cu ieşirile 

c) se creditează cu intrările 

d) au sold final creditor 

11) Subscrierea capitalului social se înregistrează prin formula: 

a) 456 = 1011 

b) 456 = 1012 

c) 1011 = 456 

d) 1012 = 456 

12) Soldul final al contului este dat de: 

a) diferenţa între rulajul debitor şi cel creditor 

b) totalul sumelor debitoare sau creditoare 

c) soldul iniţial - rulaj 

d) diferenţa dintre totalul sumelor debitoare şi totalul sumelor creditoare 

13.  Împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni sunt: 

a) credite obţinute de la bancă 

b) sumele încasate, fiind o contravaloare a acţiunilor emise şi puse în circulaţie 

c) contravaloarea obligaţiunilor emise prin subscripţie publică şi puse în circulaţie 

d) datorii legate de participaţii 

14) Achiziţionarea de materii prime se înregistrează prin formula: 

a) 302 = 401 

b) 401 = 301 

c) 301 = 401 

d) 301 = 345 

15) Alegeţi din conturile de mai jos pe cel care funcţionează după regulile de funcţionare a 

conturilor de pasiv: 

a) cheltuieli de constituire 

b) furnizori de imobilizări 

c) casa în lei 

d) materii prime 

16) Profitul activităţii se determină după relaţia: 

a) cheltuieli – venituri 

b) profit + cheltuieli 

c) venituri – cheltuieli 
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d) pierdere + venituri 

17) Alegeţi din variantele de mai jos pe cea adevărată: 

a) rezervele (capitaluri împrumutate) 

b) contul (procedeu specific al metodei contabilităţii) 

c) contul Casa în lei poate prezenta sold final creditor 

d) soldul contului reprezintă mişcările succesive din decursul unei perioade de gestiune 

18) Un cont de creanţe face parte din categoria: 

a) surse economice 

b) active imobilizate 

c) capitaluri proprii 

d) active circulante 

19) Totalul sumelor unui cont se obţine: 

a) însumând soldul iniţial cu rulajul 

b) scăzând din soldul final, soldul iniţial 

c) scăzând din rulaj, soldul final 

d) însumând soldul final cu rulajul 

20) Un cont bifuncţional prezintă sold final: 

a) zero 

b) debitor/creditor 

c) debitor sau creditor 

d) debitor şi creditor 

 

 


