
Domeniul: Economic 

Calificarea: Tehnician în activități economice 

Modulul I: Bazele contabilității 

Clasa a IX-a  
Autor: Ochiș Iuliana Mariana         

Lecția: Imobilizări 

 

Fișa de lucru  

1. Precizați elementele constitutive ale imobilizărilor: 

a) Imobilizări necorporale, mijloace fixe, imobilizări financiare; 

b) Cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, terenuri, mijloace fixe, titluri 

imobilizate; 

c) Imobilizări necorporale, imobilizări corporale, imobilizări financiare; 

d) Imobilizări necorporale, utilaje și instalații tehnice, imobilizări financiare 

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; 

d) Avansuri acordate. 

3. Nu sunt considerate imobilizări necorporale: 

a) Licențele; 

b) Cheltuielile de constituire; 

c) Primele de capital; 

d) Concesiunile. 

4. Taxa de înregistrare a unei firme la Registrul Comerțului va fi înregistrată în 

contabilitate la: 

a) Cheltuieli de cercetare; 

b) Cheltuieli de dezvoltare; 

c) Cheltuieli de constituire; 

d) Fond comercial. 

5. Apreciați valoarea de adevăr a următoarelor afirmații/enunțuri și scrieți litera A dacă 

apreciați că enunțul este adevărat și F dacă apreciați că enunțul este fals. 

a) Concesiunile sunt cheltuieli efectuate pentru obținerea dreptului de exploatare a 

unor bunuri sau exercitarea unei activități din domeniul public sau privat pe o 

perioadă de timp. 

b) Cheltuielile de constituire includ taxele de înmatriculare la Registrul Comerțului. 

c) Imobilizările tangibile sunt bunuricare se consumă la prima utilizare. 

d) Activul patrimonial cuprinde bunurile economice și drepturile de creanță deținute 

de întreprindere. 

6. Sunt considerate imobilizări necorporale: 

a) Terenurile; 

b) Mărcile; 



c) Clădirile; 

d) Titlurile de participare. 

7. Sunt considerate imobilizări corporale: 

a) Concesiunile; 

b) Mărcile; 

c) Clădirile; 

d) Cheltuielile de constituire. 

 

8. Un autoturism în valoare de 35.000 lei, va fi înregistrat în contabilitate în categoria: 

a) Marfă; 

b) Mijloace fixe; 

c) Materiale de natura obiectelor de inventar; 

d) Materiale consumabile. 

9. Se dau următoarele elemente de activ:  

- cheltuieli de constituire 1.000 lei 

- fond comercial 12.000 lei 

- amenajări de terenuri 6.000 lei 

- brevete 3.200 lei 

- program informatic 5.000 lei 

- interese de participare 9.000 lei 

Calculați totalul imobilizărilor necorporale. 

10. Agentul economic ”Crișan” SRL este un agent economic comercial, laborator de 

cofetărie, care are activitate de producție și comercializare prin magazinul propriu de 

prăjituri și bomboane, dispune de următoarele elemente patrimoniale: cheltuieli de 

constituire 985 lei, program informatic 500 lei, vitrină frigorifică 2.500 lei, salarii de 

plătit 1.500 lei, halate 250 lei, numerar în casierie 455 lei, biscuiți vrac 230 lei, cacao 

320 lei, cuptor electric 3.200 lei. Valoarea totală a mijloacelor fixe este: 

a) 800 lei; 

b) 5.700 lei; 

c) 1.485 lei; 

d) 3.455 lei. 

11. Scrieți asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare 

din coloana B: 

Coloana A     Coloana B 

1. Imobilizări necorporale;   a. Efecte comerciale de primit; 

2. Imobilizări corporale;   b. Amenajări de terenuri; 

3. Imobilizări financiare;   c.Împrumuturi acordate pe termen lung; 

4. Stocuri;     d. Licențe; 

5. Creanțe.     e. Materiale de natura obi de inventar;     

f. Imobilizări în curs de exercuție.     

12. Capitalul unei societăți este de 90.000 lei. Asociatul A deține 40% acțiuni, asociatul B 

deține 25%, iar  asociatul C deține 35%. Profitul anului 2019 este de 900.000 lei. Acesta se 

va distribui sub formă de dividende acționarilor. Calculați ce sumă va primi fiecare acționar.      



13. O societate comercială are 2850 acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni este de 

10lei/buc. Calculați capitalul social. (Capital social = Nr. acțiuni x Valoare nominală). 

 

14. Capitalul social al unei societăți este de 10.000 lei, împărțit în 2.000 acțiuni.  

Calculați valoarea nominală a unei acțiuni.     

 

15. Capitalul social al unei societăți este de 48.000 lei, împărțit în 1.500 acțiuni.  

Calculați valoarea nominală a unei acțiuni.               


