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Rândul 1 

SUBIECTUL I (20 de puncte) 

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos ( 1 – 4 ), scrieţi litera corespunzătoare răspunsului 

corect. 

 1. Ce semnificaţie prezintă următoarea înregistrare contabilă ?   5 p 

                   461= % 

                            7583 

                            4427 

a) imputarea unei imobilizări lipsă  

b) vânzarea unei imobilizări 

c) transferarea subvenţiei la venituri pe măsura amortizării imobilizării 

d) modernizarea cu efort propriu a unei imobilizări 

 2. Scoaterea din evidenţă a fondului comercial ocazionează înregistrarea : 5 p 

 a) 6583 = 207                              c) 207 = 7583 

 b) 7583 = 207                              d) 207 = 6811 

 3. Ce semnifică formula contabilă  6811=2801     5 p 

a) amortizarea cheltuielior de constituire 

 b) scoaterea din evidență a cheltuielilor de constituire  

 c) plata cheltuielilor de constituire 

 d)efectuarea cheltuielilor de constituire 

4. Plusul la inventar de aparatură birotică se înregistrează astfel:   5 p 

 a) 214=6583 

 b) 214=4754 

 c) 214=7583 

 d) 214=6811 

 



SUBIECTUL II (20 de puncte = 5x4p) 

 Completați spațiile libere cu cuvintele corespunzătoare: 

Amortizarea lineară presupune repartizarea ................... a valorii de ....................... a 

...............................pe ....................durata de..............................a lor. 

 

SUBIECTUL III (10 de puncte = 5x2p) 

Precizați care afirmații sunt adevărate și care sunt false: 

1. Amenajările de terenuri nu se amortizează. 

2. Conturile de amortizări au funcție contabilă de activ. 

3. Contul 7583 se folosește în cazul vânzării de imobilizări. 

4. Activele imobilizate se folosesc pe durata unui singur circuit economic. 

5. Activele imobilizate au lichiditate mai mare de 1 an. 

 

SUBIECTUL IV (30 de puncte) 

Întocmiţi formulele contabile pentru evenimentele şi tranzacţiile prezentate, în baza unei 

scurte analize contabile: 

1. SC ”XI B” SRL cumpără un calculator, preţul de cumpărare fiind de 3000 lei, TVA 19%. 

                     6 p 

2. Se decontează datoria faţă de furnizor prin bancă.     6 p 

3. Calculatorul se amortizează în 5 ani, după metoda lineară.    6 p 

4. După 2 ani se vinde calculatorul la preț de vânzare 2000 lei, TVA 19%.  6 p 

5. Se scoate din evidență calculatorul vândut.     6 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rândul 2 

 

SUBIECTUL I (20 de puncte) 

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos ( 1 – 4 ), scrieţi litera corespunzătoare răspunsului 

corect. 

1. Care este semnificația formulei contabile       %    = 205   5 p 

               2805 

               6583 

a) Realizarea unui brevet cu efort propriu 

b) Scoaterea din evidență a brevetului complet amortizat 

c) Scoaterea din evidență a brevetului incomplet amortizat 

d) Amortizarea brevetului 

2. Formula contabilă  2801=201 reprezintă:     5 p 

a) Amortizarea cheltuielilor de constituire 

b) Plata unor cheltuieli de constituire 

c) Scoaterea din gestiune a cheltuielilor de constituire 

d) Înregistrarea cheltuielilor de constituire 

3. Primirea prin donație a unui program informatic se înregistrează astfel: 5 p 

a) 208=4753 

b) 205=4753 

c) 201=7583 

d) 208=7588 

4. Se vinde un mijloc de transport. Completați formula cu conturile care lipsesc: 5 p 

A  =   % 

           B 

         4427 

a) A=411,  B=2133 

b) A=461,  B=2133 

c) A=461, B=7583 

d) A=411, B=7583 

 

SUBIECTUL II (20 de puncte = 5x4p) 

 Completați spațiile libere cu cuvintele corespunzătoare: 

Amortizarea..............................constă în calcularea amortizării în primul........... într-o cotă 

de 50%  din valoarea ..........................., iar în următorii ani valoarea ........................se 

amortizează după metoda ..................... . 



SUBIECTUL III (10 de puncte = 5x2p) 

Precizați care afirmații sunt adevărate și care sunt false: 

1. Terenurile fără amenajări se amortizează. 

2. Imobilizările financiare nu se amortizează, dar se depreciază. 

3. Imobilizările necorporale se mai numesc și tangibile. 

4. Amortizarea imobilizărilor se înregistrează în cazul unei deprecieri reversibile. 

5. Conturile de imobilizări sunt conturi de pasiv. 

 

SUBIECTUL IV (30 de puncte) 

Întocmiţi formulele contabile pentru evenimentele şi tranzacţiile prezentate, în baza  unei 

scurte analize contabile: 

1. SC „XI B” SRL achiziţionează mobilier de la furnizor la cost de achiziţie de 4000 lei, 

TVA 19%, cu plata ulterioară.         6 p 

2. Factura se achită prin virament bancar.        6 p 

3. Mobilierul se amortizează în 4 ani, după metoda lineară.     6 p 

4. Se vinde mobilierul după 2 ani, la preţ de vânzare negociat de 3000 lei, TVA 19%.  6 p 

5. Se scoate din evidenţă mobilierul vândut.      6 p 


