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 Fișa de lucru/evaluare 

1. Produsele reziduale fac parte din categoria:  

a) Stocurilor; 

b) Imobilizări necorporale; 

c) Imobilizări corporale; 

d) Creanțelor. 

2. Produsele finite sunt: 

a) Bunuri destinate revânzării; 

b) Bunuri care au parcurs o parte a procesului tehnologic și se pot utiliza în 

continuare în procesul de producție; 

c) Bunuri care au rolul de a proteja mărfurile; 

d) Bunuri care au parcurs integral procesul tehnologic și pot fi vândute sau 

depozitate. 

3. Stocurile reprezintă: 

a) Bunuri și valori economice mobile; 

b) Bunuri și valori economice imobile; 

c) Active circulante materiale; 

d) Sume de încasat pe termen scurt; 

4. Transcrieți litera corespunzătoare fiecărui enunț și notați în dreptul ei litera A, dacă 

apreciați că enunțul este adevărat sau litera F, dacă apreciați că enunțul este fals. 

a) Activele circulante participă la un singur proces de producție. 

b) Stocurile cuprind bunurile care contribuie la desfășurarea nemijlocită a procesului 

de producție sau sunt rezultatul acestuia. 

c) Materiale de natura obiectelor de inventar sunt bunurile ce nu se includ în 

categoria imobilizărilor corporale. 

d) Ambalajele sunt bunuri destinate revânzării. 

5. Care dintre următoarele structuri patrimoniale nu fac parte din categoria stocurilor: 

a) Mărfuri; 

b) Produse finite; 

c) Programe informatice; 

d) Semifabricate. 

6. O imprimantă care costă 750 lei, ce urmează a fi vândută, va fi înregistrată în 

contabilitate în categoria: 

a) Mijloace fixe, 

b) Materiale de natura obiectelor de inventar; 

c) Materiale consumabile; 

d) Mărfuri; 



7. Un autoturism în valoare de 35.000 lei, va fi înregistrat în contabilitatea unei firme de 

prestări servicii, în categoria: 

a) Marfă; 

b) Mijloace fixe; 

c) Materiale de natura obiectelor de inventar; 

d) Materiale consumabile. 

8. Pentru un magazin de elctrocasnice, mașina de spălat reprezintă: 

a) Mărfuri; 

b) Produse finite; 

c) Materie primă; 

d) Semifabricat. 

9. Pentru un magazin de metraje, pânza de in reprezintă: 

a) Mărfuri; 

b) Produse finite; 

c) Materie primă; 

d) Semifabricat. 

10. Stocurile și producția în curs de execuție formează: 

a) Active circulante ale unității patrimoniale; 

b) Active imobilizate ale unității patrimoniale; 

c) Active circulante bănești; 

d) Pasive ale unității patrimoniale. 

11. Un birou în valoare de 650 lei va fi înregistrat în categoria. 

a) Mijloace fixe; 

b) Mărfuri; 

c) Materiale de natura obiectelor de inventar; 

d) Materiale consumabile. 

12. O imprimantă care costă 1.850 lei, va fi înregistrată în contabilitate în categoria: 

a) Mijloace fixe; 

b) Materiale de natura obiectelor de inventar; 

c) Materiale consumabile; 

d) Mărfuri; 

13. Stocurile cuprind următoarele categorii: 

a) Mărfuri, materii prime, ambalaje; 

b) Materii prime, obiecte de inventar, mărfuri, ambalaje; 

c) Mărfuri, ambalaje, produse, materii prime, materiale consumabile; 

d) Materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, produse, animale și 

păsări destinate vânzării, producția neterminate, mărfuri, ambalaje. 

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

din coloana B: 

A. Structuri patrimoniale    B. Elemente patrimoniale 

1.Disponibilități     a. Efecte comerciale de primit 

2.Stocuri      b. Echipament de protecție 

3.Creanțe      c. Creanțe imobilizate 

       d. Casa 



15. Se dau următoarele elemente patrimonialede activ și sumele aferente acestora, exprimate 

în lei: terenuri 10.000 lei, construcții 50.000 lei, marfă 2.000 lei, obiecte de inventar 1.000 lei, 

casa în lei 2.000 lei, brevete 5.000 lei, animale 300 lei, furaje 200 lei, materii prime 2.000 lei, 

produse finite 3.500 lei, investiții pe termen scurt 1.000 lei, cheltuieli constituire 700 lei, 

chirii plătite în avans. Se cere să structurați și calculați: Total active imobilizate, total active 

circulante, cheltuielile în avans și total active. 

  

MULTĂ SĂNĂTATE!!    


