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Test de evaluare sumativă 

Prof. Voicu Cornelia 

Colegiul Economic “Ion Ghica” Bacău 

 

Domeniul: Economic 

Calificarea profesională: Tehnician în activități economice 

Modulul: Contabilitate/ Clasa: a XI-a 

 

Subiectul. I.                                             20 puncte  

A. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului 

corect: 

1. Înregistrarea subscrierii asociaţilor la capitalul social al unei societăţi se realizează cu 

formula contabilă : 

a. 456 = 1011             2000                       

b. 5311 = 1012           2000 

c. 456 = 1012             2000                  

d. 5121 = 1011            2000 

 2.  Capitalul social al societăţilor de capitaluri se divide în : 

a. obligaţiuni         

 b. acţiuni            

 c. dividende           

  d.  rezerve 

3..  În situaţia diminuării capitalului social, înregistrarea corectă este: 

a. 1012    =   456 

b. 1011    =    117 

c. 1012    =    503 

d. 1011    =    456 

4. Să se calculeze şi să se înregistreze amortizarea anuală a unui utilaj în valoare de 30.000 

lei, în al doilea an de funcţionare conform metodei liniare, durata de utilizare 5 ani: 

a. 6811   =    2813     7.200 

b. 6811   =    2813     6.000 

c. 6811   =    2813     9.120 

d. 6811   =    2813     6.300 
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5. Precizați care cont este creditat eronat la debitarea contului 301 „Materii prime”. 

a. 404 ”Furnizori de imobilizări”; 

b. 408 „Furnizori facturi nesosite”; 

c. 401 ”Furnizori”; 

d. 456  ”Decontări cu asociații privind capitalul”. 

6. Stabiliţi semnificaţia formulei contabile 345 = 711 : 

a. achiziţie produse finite                

           b. obţinere produse finite 

           c. vânzare produse finite       

           d. scoaterea din evidenţă produse finite 

7. Dispunem de următoarele date privind produsele finite: produsele finite obţinute  200 

bucăți a 50 lei/buc cost standard; cost efectiv 51 lei/buc. Care este articolul contabil și suma 

corectă pentru diferența de preţ aferentă produselor finite obţinute? 

a. 348 = 711     

b. 711 = 345    200 

c. 348 = 711    200 

d. 345 = 348    200 

8.   Prin articolul contabil 6811=201 se înregistrează: 

a. amortizarea cheltuielilor de constituire 

b. trecerea pe cheltuieli a cheltuielilor de constituire neamortizate 

c. scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire 

d. articolul contabil nu este corect 

9. Formula contabilă de mai jos reprezintă : 

                                  %     =  456      1500                

                                 212                    1000               

                     211                    500             

a. retragerea aportului asociaţilor la capital 

b. achiziţia unei construcţii şi a unui teren 

c. aportul  unei construcţii şi a unui teren  la capitalului social                                                                                                                    

d. intrarea de mijloace fixe prin donaţie 

10. Stabiliţi semnificaţia formulei contabile 2813 = 2133: 

a. vânzare unui mijloc de transport                    

b. achiziţia unui mijloc de transport                      

200 
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c. amortizarea  unui mijloc de transport              

 d. scoaterea din evidenţă a unui mijloc de  transport              

 

Subiectul. II.                                                        20 puncte 

A. În coloana A sunt indicate operații economice iar în coloana B diferite formule 

contabile. Scrieți, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A si literă 

corespunzatoare din coloana B.     

A. Operatii economice                                                  B. Formule contabile 

1. majorarea capitalului social prin 

încorporarea rezevelor statutare 

2. achizţionarea de mărfuri pe baza 

de aviz de însoţire a mărfii 

3. realizarea cu forte proprii                                           

a unui proiect de cercetare 

4.  plata prin virament a unui bilet la 

ordin      

5. realizarea unui utilaj cu forţe 

proprii                                                                                                                                                 

a. 203=721 

b. 403=5121 

c. 1063=1012 

d.    % = 408  

     371 

    4428     

e.  2131=722                                                                                         

                                                                      

B. Care din afirmaţiile de mai jos apreciaţi că sunt adevărate (A) sau false (F): 

1. Creanţele imobilizate sunt sume sau valori date altor entităţi pe o perioadă mai 

mică de un an. 

2. Rezervele legale nu depăşesc 5% din capitalul social. 

3. Rezervele legale se constituie din profitul brut. 

4. Imobilizările necorporale sunt active identificabile nemonetare reprezentate de 

valori nemateriale şi de documente juridice şi comerciale. 

5. Interesele de participare reprezintă drepturi deţinute în capitalul altei societăţi în 

scopul obţinerii de venituri financiare. 

 

Subiectul. III.                                            50 puncte 

Societatea comercială S.C. ALPHA S.R.L. având ca obiect de activitate prestări 

servicii transport realizează în cursul lunii februarie următoarele operaţiuni economice: 



 4 

1. S-a obținut un credit pe termen lung, 6 ani, în sumă de 20.000 lei de la Banca 

Transilvania, în data de 2.02.2021. Știind că banca a stabilit o dobăndă de 2.400 lei pe an s-a 

înregistrat și s-a achitat dobânda  pentru prima lună. 

2. S-a recepţionat în data de 10.02.2021 un garaj realizat prin efort propriu, pentru 

care s-au consumat materii prime în sumă de 18.000 lei, forță de muncă salariată 52.000 lei, 

energie electrică conform facturii furnizorilor în sumă de 4.000 lei, TVA 19%.   

3. În data de 12.02.2021 se emite factură pentru vânzarea unui calculator a cărui 

valoare de intrare  este 3.200 lei, după doi de la cumpărare, la valoarea rămasă, ştiind că a 

fost amortizat accelerat, durata de serviciu 5 ani. După vânzare se scoate din evidență. 

4. S-a înregistrat în data de 16.02.2021 transferul altor reserve în valoare de 8.000 lei 

la capitalul social. 

5. Se achiziţionează materiale consumabile - combustil  în valoare de 2.000 lei, TVA 

19 % conform factura, care se achită prin virament conform ordin de plată, în data de 

18.02.2021. 

6. În data de 19.02.2021 se dă în consum 40% din combustibilul achiziționat în ziua 

anterioară. 

7. Se achiziționează cu o licenţă de transport în valoare de 7.000 lei conform  chitanța 

nr. 75 din 19.02.2021. 

8. Se scoate din evidenţă programul informatic existent în unitate, amortizat integral 

la valoare de 2300 lei, în data de 21.02.2021 

9. Scoaterea din folosinţă în data de 24.0.2021, prin casare, a unei clădiri înregistrate 

la 20.000 lei şi amortizată 90%. În urma casării se recuperează piese de schimb care se 

predau depozitului în valoare de 3.500 lei. 

10. Se închid conturile de venituri și cheltuieli la sfârșitul lunii februarie.            

 Se cere analiza contabilă și întocmirea formulei contabile.            
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Barem de corectare şi notare 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I.................................................................................................................... 20 p 

1. a;   

2. b;   

3. a;   

4. b;   

5. a;   

6. b;   

7. c;   

8. a;   

9. c;   

10. d. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2  puncte. 

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

SUBIECTUL II.................................................................................................................. 20 p 

A. 10 puncte 

1. c 

2. d 

3. a 

4. b 

5. e 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2  puncte. 

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

B. 10 puncte 

a) F 

b) F 

c) A 

d) A 

e) A 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2  puncte.Pentru răspuns greşit sau 

lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
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Subiectul. III. ......................................................................................................................50 p 

1.  

5121 = 162 20.000 2 p 

666 = 1682 200 2 p 

1682 = 5121 200 2 p 

2.  

601 = 301 18.000  2 p 

641 = 421 52.000 2 p 

% 

605 

4426 

= 401 4.760 

4.000  

760 

2 p 

212 = 722 74.000 2 p 

3.  

Amortizarea accelerată anul I = 50%xVI = 50%x3.200 = 1.600 

Amortizarea accelerată anul II = 1600/4 = 400 

Valoarea rămasă =  3.200-1.600-400 = 1.200                   4 p 

461 = % 

7583 

4427 

1.428 

1.200 

228 

  2 p 

% 

6583 

2814 

= 214 3.200 

1.200 

2.000 

 2 p 

4.  

1068 = 1012 8.000 2 p 

5.   

% 

3022 

4426 

= 401 2.380 

2.000  

380 

2 p 

6.  

6022 = 3022 800 2 p 

7.  

205 = 5311 7.000 2 p 
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8.  

2808 = 208 2.300 4 p 

9.  

% 

6588 

2812 

= 212 20.000 

2.000  

18.000 

4 p 

3024 = 7588 3.500 4 p 

10.  

121 = % 

601 

641 

605 

6583 

6022 

666 

6588 

78.200 

18.000 

52.000 

4.000 

1.200 

800 

200 

2.000 

4 p 

 

% 

722 

7583 

7588 

= 121 78.700 

74.000  

1.200 

3.500 

4 p 

 

Pentru fiecare răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 0,5 p.  

Pentru un răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 p 


