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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Modulul: CONTABILITATE GENERALĂ 

Clasa a X-a 

 

Numele și prenumele elevului:             Data susţinerii testului: 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se 

acordă 90 de puncte. 

• Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                    (50 de puncte) 

A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă:                                                             25 puncte 

1.Activele imobilizate au următoarele caracteristici: 

a.sunt bunuri şi valori economice de folosinţă îndelungată, îşi păstrează forma şi 

destinaţia, participă la mai multe cicluri de producţie, nu se consumă la prima utilizare; 

b.sunt bunuri şi valori economice de folosinţă îndelungată, îşi păstrează forma şi 

destinaţia, se consumă la prima utilizare, participă la un singur circuit economic; 

c.îşi păstrează forma şi destinaţia, se consumă la prima utilizare, participă la un singur 

circuit economic, sunt destinate vânzării; 

d.se consumă la prima utilizare, se utilizează pe o perioadă mai mică de un an, participă 

la un singur circuit economic, sunt destinate vânzării. 

2. Primele de capital au următoarea componenţă: 

a. prime de emisiune şi de aport în natură, prime de fuziune, prime de aport, prime de 

conversie; 

b. prime de aport în natură, prime de fuziune, provizioane, prime de conversie; 

c. prime de emisiune şi de aport în natură, prime de fuziune, subvenţii pentru investiţii, 

prime de aport; 

d. subvenţii pentru investiţii, prime de fuziune, datorii, prime de conversie. 

3.Rezervele legale se constituie din: 

a. capitalul social; 

b.profitul brut; 

c. profitul impozabil; 

d.profitul net. 

4.Datoriile curente sunt: 

a.datorii pe termen lung; 

b.provizioane; 

c.datorii pe termen scurt; 

d.datorii pentru majorarea capitalului social. 

5. Documentele de sinteză şi raportare contabilă sunt :  

a.balanţa de verificare, bilanţul, contul de profit şi pierdere, note explicative; 

b.bilanţul, contul de profit şi pierdere, note explicative, registru inventar; 

c.balanţa de verificare, bilanţul, contul de profit şi pierdere, registru jurnal; 

d.contul de profit şi pierdere, note explicative, bilanţul, cartea mare. 

B. Citeste următoarele enunţuri şi notează cu litera A, dacă le consideri adevărate şi litera 

F dacă le consideri false.                                                                                       25 puncte 
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__1.Contabilitatea reprezintă ansamblul operaţiunilor de înregistrare a existenţei şi 

mişcării elementelor patrimoniale ale unei întreprinderi, pe baza regulilor şi normelor 

speciale.  

__2. Performanţa activităţii entităţii în cursul exerciţiului financiar, este dată de diferenţa 

dintre cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului şi veniturile realizate în acelaşi interval 

de timp. 

__3.Activul patrimonial cuprinde bunurile economice sau mijloacele de care dispune 

entitatea. 

__4.Pasivul patrimonial arată sursa  de finanţare a activului, şi anume datorii faţă de 

acţionari şi asociaţi (datorii interne) sau faţă de terţii externi (datorii externe). 

 __5.Documentele sunt acte scrise, întocmite pentru operaţiile economice sau financiare 

la locul şi în momentul efectuării lor, cu scopul de a dovedi existenţa acestor operaţii, 

precum şi pentru evenimente izvorate din necesităţi organizatorice şi administrative ale 

entităţii economice. 

PARTEA a II-a                                                                                            (40 de puncte) 

1. Ştiind că valoarea capitalului social al unui S.R.L. este de 2.000 lei, iar numărul de 

părţi sociale este de 400 se cere valoarea nominală a unei părţi sociale. 

2.  La sfârşitul exerciţiului, o societate comercială a înregistrat venituri de 20.000 lei şi 

cheltuieli de 12.000 lei. Se cere să se stabilească rezultatul exerciţiului. 

3. O societate  are înregistrată următoarea situație patrimonială:  

a. Terenuri – 70.000 lei 

b. Brevete – 32.000 

c. Construcţii – 160.000 lei 

d. Actiuni detinute la entitatile afiliate  –24.000 

e. Utilaje – 80.000 lei 

f. Rezerve statutare – 2.000 

g. Mijloace de transport – 130.000lei 

Se cere valoarea imobilizărilor corporale. 

4.O societate  are înregistrată următoarea situație patrimonială: 

a. Materii prime – 8.000 lei 

b. Capital social – 200 

c. Fond comercial – 1200 

d. Combustibil – 3.000 lei 

e. Produse – 5.000 lei 

f. Prime de capital – 4000 

g. Mărfuri – 10.000 lei. 

Se cere să se stabilească valoarea totală a activelor circulante. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Modulul: CONTABILITATE GENERALA 

Clasa a X-a 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin 

barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea 

punctajului total acordat la 10. 

 

PARTEA I                                                                                                    (50 de puncte) 

A. 25 puncte 

1- a, 2 - a, 3 - d, 4 - c, 5 - a 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

B. 25 puncte 

1- A, 2 - A ,3 - A ,4 - A ,5 - A 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

PARTEA a II-a                                                                                            (40 de puncte) 

1. V.N.  =  C.S.  =  2.000  =  5 lei 

                     Nacţ           400 

2. R  =  V  -  CH  =  20.000  -  12.000  =  8.000  lei 

3. Total imobilizări corporale  =  terenuri  +  construcţii  +  utilaje  +  mijloace de 

transport  =  70.000  +  160.000  +  80.000  +  130.000  =  440.000  lei 

4. Valoarea activelor circulante  =   8.000  +  3.000  +  5.000  +  10.000  =  26.000 lei 

Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare  răspuns corect. 

 

 


