
  

MODUL: BAZELE CONTABILITĂȚII 

TEST – FIȘĂ DE LUCRU – ACTIVELE IMOBILIZATE- Amortizarea 
_ 

Clasa a IX-a  
 

Citiți cu atenție enunțurile de mai jos și încercuiți varianta corectă de răspuns: 

1. Ce înțelegeți prin  conceptul de uzură a unui bun? 

a) Deprecierea unui bun 

b) Stricarea unui bun astfel încât acesta să nu mai poată fi utilizat 

c) Casarea unui bun 

R:a 

2. Uzura morală presupune: 

a) rămânerea în urmă din punct de vedere al prețului 

b) rămânerea în urmă din punct de vedere al performanţelor tehnice 

c) degradarea activului 

R: b 

3. Uzura  unui activ poate fi: 

a) activă și pasivă 

b) accelerată și lentă 

c) fizică și morală 

                       R: c 

4. Ce reprezintă  amortizarea? 

a) recuperarea treptată a valorii de intrare a imobilizărilor prin trecerea ei pe cheltuielile din 

exploatare.  

b) reprezintă recuperarea treptată a valorii de intrare a imobilizărilor prin trecerea ei pe venituri 

din exploatare.  

c) reprezintă recuperarea integrală a valorii juste a imobilizărilor  

R: a 

5. Nu se supun amortizării, următoarele categorii de active imobilizate: 

a) Imobilizările corporale, financiare și în curs de execuție ; 

b) Imobilizările financiare și în curs de execuție ; 

c) Din categoria imobilizărilor corporale doar Terenurile fără amenajări, imobilizările financiare 

și imobilizările în curs de execuție 

R: c 

6. Cum se stabilește valoarea de amortizare? 

a) prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale 

b) prin aplicarea prețului de pe piață asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale 

c) prin reevaluarea valorii de intrare a imobilizărilor corporale 

7. În stabilirea valorii de amortizare se ține cont de : 

a) Valoarea de intrare și durata  de viață utilă a bunului; 

b) Regimul de amortizare și durata de viață utilă a bunului 

c) Valoarea de intrare, durata  de viață utilă a bunului și regimul de amortizare 

 

8. Tipurile de amortizare sunt : 

a) Lineara, degresivă ; 

b) Lineară, accelerată și degresivă 

c) Lineară și accelerată 

 



  

9. Cotele de amortizat folosind regimul amortizării lineare,  pentru un activ imobilizat, se 

determină prin următoarea relație: 

a) Valoarea de intrare x Durata de utilizare a bunului 

b) Valoarea de intrare/Durata de utilizare a bunului 

c) Valoarea de intrare/Prețul de pe piață al bunului 

R : b 

 

10. S.C. Crinstim S.A. are în patrimoniul său un autoturism înregistrat în contabilitate la 

valoarea de intrare de 20.000 lei, durata  normală de funcționare conform Catalogului 

mijloacelor fixe de 10 ani. 

Valoarea  amortizării anuale și lunare  prin folosirea regimului de amortizare linear, 

este: 

a)Amortizarea anuală= 2000 lei/an 

Amortizarea lunară= 166,66 lei/lună 

b)Amortizarea anuală= 2000 lei/an 

Amortizarea lunară= 150/lună 

a)Amortizarea anuală= 200 lei/an 

Amortizarea lunară= 15 lei/lună 

R.a 

11. S.C. Beko S.R.L are în patrimoniul său o clădire cu 4 nivele înregistrată în contabilitate 

la valoarea de intrare de 200.000 lei, durata  normală de funcționare conform 

Catalogului mijloacelor fixe de 20 ani. 

Valoarea  amortizării anuale și lunare  prin folosirea regimului de amortizare 

accelerată, știind că în primul an se amortizează 50% din valoarea activului imobilizat, 

este: 

a)Amortizarea  în primul an =100.000 lei 

Amortizarea anuală= 5263,15 lei 

b)Amortizarea  în primul an =100.000 lei 

Amortizarea anuală pt anii rămași= 65000 

c) Amortizarea  în primul an = 10.000 

Amortizarea anuală pt anii rămași= 19.000 

R. a 

12. Amortizarea accelerată: 

a) presupune includerea în primul an de utilizare a unei cote de până la 75% din Vi 

urmând ca în în exerciţiile următoare, amortizarea să se calculeze dupa regimul 

amortizării lineare după formula: Vi/D 

b) presupune includerea în primul an de utilizare a unei cote de până la 90% din Vi 

urmând ca în în exerciţiile următoare, amortizarea să se calculeze dupa regimul 

amortizării lineare după formula: Vi/D 



  

c) presupune includerea în primul an de utilizare a unei cote de până la 50% din Vi 

urmând ca în în exerciţiile următoare, amortizarea să se calculeze dupa regimul 

amortizării lineare după formula: Vi/D 

R.c 

13. Următoarele bunuri fac parte din categoría imobilizărilor corporale: 

a) Obiecte de inventar, materii prime, mărfuri 

b) Mărcile, licențele, brevetele 

c) Terenurile, clădirile, mijloacele fixe 

R.c 

 14.  Reevaluarea presupune: 

a) înlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justă, ţinandu-se seama de utilitarea 

bunului și  starea acestuia.  

b) înlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justă, ţinandu-se seama de utilitarea 

bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei.  

          c) înlocuirea valorii juste cu valoarea contabilă netă, ţinandu-se seama de utilitarea 

bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei.  

R.b 

15. S.C. Kargo S.A cu obiect de activitate comercializarea articolelor de îmbrăcăminte, . deține 

un autoturism Duster evaluat la valoarea de  28.000 lei, care urmează a fi vândut. Autoturismul 

va fi înregistrat în contabilitate în categoria: 

a) Mijloace fixe; 

b)Materiale de natura obiectelor de inventar; 

c)Mărfuri 

16. S.C. Vitro S.A. este un agent economic comercial, laborator cofetărie, care are 

activitate de producție și comercializare prin magazinul propriu prăjituri și ciocolată. 

Firma are în patrimoniul său următarele elemente patrimoniale: cheltuieli de 

dezvoltare:800 lei, cheltuieli de constituire: 200 lei, programe informatice:100 lei, vitrină 

frigorifică: 2500, salarii de plătit: 1000 lei, halate: 100 lei, tăvi de copt: 500 lei, cuptor 

electric:3000 lei, făină: 200 lei, zahăr: 300 lei, bani în conturile la bănci: 5000 lei. 

Valoarea totală a imobilizărilor necorporale este: 

a)1000 lei 

b)1100 lei 

c) 900 lei 

17. S.C. Vitro S.A. este un agent economic comercial, laborator cofetărie, care are 

activitate de producție și comercializare prin magazinul propriu prăjituri și ciocolată. 

Firma are în patrimoniul său următarele elemente patrimoniale: cheltuieli de 

dezvoltare:800 lei, cheltuieli de constituire: 200 lei, programe informatice:100 lei, vitrină 

frigorifică: 2500, salarii de plătit: 1000 lei, halate: 100 lei, tăvi de copt: 500 lei, cuptor 

electric:3000 lei, făină: 200 lei, zahăr: 300 lei, bani în conturile la bănci: 5000 lei. 

Valoarea totală a imobilizărilor corporale este: 

a)5.500 lei 



  

b)2500 lei 

c) 3000 lei 

18. S.C. Vitro S.A. este un agent economic comercial, laborator cofetărie, care are 

activitate de producție și comercializare prin magazinul propriu prăjituri și ciocolată. 

Firma are în patrimoniul său următarele elemente patrimoniale: cheltuieli de 

dezvoltare:800 lei, cheltuieli de constituire: 200 lei, programe informatice:100 lei, vitrină 

frigorifică: 2500, salarii de plătit: 1000 lei, halate: 100 lei, tăvi de copt: 500 lei, cuptor 

electric:3000 lei, făină: 200 lei, zahăr: 300 lei, bani în conturile la bănci: 5000 lei. 

Valoarea totală a datoriilor este: 

a)1200 

b)200 

c)1000 

19. Sunt considerate mijloace fixe bunurile care: 

a)au o valoare mai mare decât limita stabilită de lege (2500 lei) 

b)au o durată de folosință mai mare de 1 an 

c) au o valoare mai mare decât limita stabilită de lege (2500 lei) și durata de folosință mai mare 

de 1 an de zile 

 

 

20. S.C. Alfa S.R.L are un capital în valoare de 90.000 lei. Asociatul A.M. deține 40% din numărul 

total de acțiuni, asociatul B.L. deține 30% din acțiuni, iar asociaul D.L deține 30% din acțiuni. Profitul  

anului 2019 obținut de firmă este de  800.000 lei. Acesta se va distribui sub formă de dividende 

asociaților.  

Suma care revine fiecărui asociat va fi de: 

a) Asociatul AM= 320.000 lei 

Asociatul B.L = 240.000 lei 

Asociatul D.L.= 240.000 lei 

b) Asociatul AM= 240.000 lei 

Asociatul B.L = 320.000 lei 

Asociatul D.L.= 320.000 lei 

c) Asociatul AM= 320.000 lei 

Asociatul B.L = 340.000 lei 

Asociatul D.L.= 240.000 lei 

 

 

 


