
Nume, prenume____________________________       

Data______________________ 

Test de evaluare 

Evidența economică 

I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect.          (2puncte) 

1. Etaloanele de evidență sunt: 

a) Etalon natural, muncă; 

b) Etalon natural, bănesc; 

c) Etalon banesc; 

d) Etalon natural, muncă și bănesc. 

2. Etalonul natural se exprimă prin: 

a) Om-ore; 

b) lei; 

c) tone; 

d) om-zile. 

3. Formele evidenței economice sunt: 

a) Evidența contabilă și statistică 

b) Evidența operativă și statistică 

c) Evidența tehnico-operativă, statistică și contabilă 

d) Evidența tehnică, operativă și contabilă 

4. Evidenței contabile îi este caracteristică următoarea trăsătură: 

a) Se organizează la locul și în momentul producerii fenomenelor economice; 

b) Determină ritmul de evolutie a unui fenomen; 

c) Determină structura fenomenelor și a proceselor economice. 

d) Se realizează după reguli unice și obligatorii; 

II. Răspundeți prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele enunțuri: (2puncte) 

a) Etalonul natural convențional se exprimă în om/ore;  

b) În evidența contabilă etalonul bănesc este obligatoriu.  

III. Pentru următoarele elemente identificați etaloanele de evidență:          (2,5 puncte) 

o Făină - ......................................... 

o Salariu- ........................................ 

o Client - .......................................... 

o Clădiri -......................................... 

o Datorii- ......................................... 

IV. Definiți evidența economică.     (2,5 puncte) 

a)  

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 

 



Nume, prenume____________________________       R2 

Data______________________ 

Test de evaluare 

Evidența economică 

I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect.   (2puncte) 

1. Etalonul natural se mai numește: 

a) Cantitativ; 

b) Valoric; 

c) Bănesc; 

d) Muncă. 

2. Etalonul muncă se exprimă în: 

a) Lei; 

b) Om-ore; 

c) Tone; 

d) Metri. 

3. Formele evidenței economice sunt: 

a) Evidența contabilă și statistică 

b) Evidența operativă și statistică 

c) Evidența tehnică, operativă și contabilă 

d) Evidența tehnico-operativă, statistică și contabilă 

4. Evidenței contabile îi este caracteristică următoarea trăsătură: 

a) Se organizează la locul și în momentul producerii fenomenelor economice; 

b) Determină ritmul de evolutie a unui fenomen; 

c) Folosește obligatoriu exprimarea activităților în etalon bănesc; 

d) Determină structura fenomenelor și a proceselor economice. 

II. Răspundeți prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele enunțuri: (2puncte) 

a) Evidența contabilă se realizează după reguli stabilite de Institutul național de 

Statistică;  

b) Statistica preia datele de care are nevoie din celelalte forme ale evidenței economice.  

III. Pentru următoarele elemente identificați etaloanele de evidență:            (2,5 puncte) 

o Concediu de odihnă - ............................... 

o Zahăr -...................................................... 

o Credit bancar - ........................................ 

o Utilaje- .................................................... 

o Furnizor-................................................... 

IV. Definiți etalonul de evidență.                (2,5 puncte) 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 


