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1. Imobilizări necorporale cuprind: 

a. bunurile materiale de folosinţă îndelungată în activitatea întreprinderilor; 

b. toate valorile economice care nu se manifestă ca un bun material,concret; 

c. valorile financiare, investiţiile de întreprindere în patrimoniul altor societăţi. 

2. Imobilizările necorporale se referă la: 

a. cheltuieli de dezvoltare; 

     b. valorile economice care nu îmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete; 

     c. valorile economice care îmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete. 

3. Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri :  

a. Marca indică cheltuielile pe care firma le face pentru obţinerea unui drept de autor.    ____ 

b. Licenţele reprezintă  cheltuielile ocazionate pentru obţinerea unui brevet de  

 invenţie._____ 

c. Cheltuielile în avans se încadrează în categoria activelor circulante._____                  

4. Calculaţi mărimea imobilizarilor necorporale la o întreprindere care deţine următoarele 

elemente de patrimoniu: fond comercial 21.900 lei; materiale auxiliare 560 lei; capital social 

10.000 lei; aparate şi instalaţii 345.000 lei, furnizori 23.500 lei; clienţi 14.000 lei, efecte 

comerciale de platit 90.800 lei, programe informatice 2.100 lei, ch de dezvoltare 6.780 lei, 

terenuri 47.000 lei, taxe de înscriere şi înmatriculare 300 lei. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Imobilizările corporale se referă la:  

a. cheltuieli de constituire; 

b. valorile economice care nu îmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete; 

c. valorile economice care îmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete. 

6. Care din urmatoarele elemente fac parte din imobilizarile corporale: 

a. amenajari de terenuri; 

b. titluri de participare; 

c. echipament birotic; 

d. program informatic; 

e. construcții. 

7. Stabiliți care din următoarele elemente fac parte din imobilizările corporale: 

a. amenajări de terenuri; 

b. program informatic; 

c. imprimantă; 

d. marcă de fabrică; 

e. clădire. 

8. Notați adevărat (A) sau fals (F) pentru următoarele enunţuri: 

a. Activele imobilizate  au o durata de utilizare mai mare de un an.____ 

b. Brevetul reprezintă suma cheltuită pentru utilizarea unei invenții.____ 

c. Amenajările de teren nu sunt supuse amortizării.____ 
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d. Imobilizările necorporale sunt amortizate doar prin metoda liniară.____ 

e. Imobilizările corporale au o durată de funcționare mai mica de un an.____ 

f. Amenajările de teren nu se amortijează_____ 

9. Răspundeți la următoarele întrebări:   

A. Care sunt subgrupele imobilizărilor necorporale?  

 

B. Enumeraţi căile de intrare a imobilizărilor corporale în firmă 

_____________________________________________________________________________ 

 

C. Ce este o concesionare de teren? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

D. Care este diferenţa dintre un brevet şi o licenţă? 

 

 

 

E. Enumerați 2 mărci de fabrică și 2 mărci de comerț pe care le cunoașteți. 

 

F. Enumeraţi căile de ieșire a imobilizărilor necorporale din firmă. 

 

_____________________________________________________________________________ 

10. Ce imobilizare corporală nu se supune amortizării? De ce? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Notați cele două condiții ale unui bun pentru a fi încadrat în mijloc fix:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Determinaţi valoarea imobilizarilor corporale, cunoscând următoarele date: terenuri 

15.000 lei, brevet 4.000 lei, clădiri 24.000 lei, program informatic 1.000 lei, utilaje 36.000 

lei, cheltuieli de constituire 3.000 lei,   mijloc de transport 69.000 lei, concesiuni 2.000 lei, 

credit bancar pe termen lung  8.000 lei, instalatii 4.000 lei, licență 74.000 lei, marca de 

fabricatie 2.000 lei, mobilier 3.000 lei, aparatură birotică 6.000 lei,amenajări de terenuri 

11.900 lei. ______________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
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