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     FISA DE LUCRU 
SUBIECTUL I                Clasa a XII -a 

 
1.Valoarea minimã a capitalului social pentru o societate cu rãpundere limitatã este: 

a. 25.000 euro 
b. 90.000 lei 
c. 200 lei 
d. 900 lei, dar nu mai puţin de 25.000 euro 

 
2.Primele de emisiune reprezintã diferenţa între: 

a. valoarea noilor aporturi si valoarea nominalã a acţiunilor primite în schimb 
b. preţul de emisiune înmulţit cu numãrul de acţiuni noi emise şi valoarea 
nominalã înmulţitã cu numãrul de acţiuni noi emise  
c. preţul de emisiune înmulţit cu numãrul de acţiuni noi emise şi valoarea 
nominalã înmulţitã cu numãrul total de acţiuni dupã emisiune 
d. valoarea noilor aporturi si valoarea nominalã a tuturor acţiunilor societãţii 
comerciale 
 

3.Identificaţi sursele proprii şi împrumutate, cunoscând urmãtoarele date din bilanţul 
contabil: - credite bancare pe termen lung                             80.000 

- furnizori                10.000 
- provizioane                  2.000 
- capital social               25.000 
- rezerve                  3.000 
- dividende                    400 
- amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale 3.000 

a. surse proprii 33.000, surse împrumutate 90.400 
b. surse proprii 28.000, surse împrumutate 95.400 
c. surse proprii 31.000, surse împrumutate 92.400 
d. surse proprii 31.400, surse împrumutate 92.000 

 
4.Transcrieți  cifra corespunzătoare fiecărui enunț și notați în dreptul ei (A), dacă apreciați că 
enunțul este adevărat și (F), dacă este fals:     
a.Valoarea minimã a unei pãrţi sociale este de 1 leu.  
b.Capitalul social minim pentru o societate pe acţiuni este de 25.000 euro  
c.Finanţarea poate fi realizatã din surse proprii și din surse  strãine (atrase)  
d.Pasivele stabile reprezintã surse strãine  de finanţare. 
e.Finanţarea reprezintã procesul de asigurare a fondurilor bãneşti necesare desfãşurãrii 
activitãţii întreprinderii 
     

5. Completaţi spaţiile libere, pentru ca enunțul să fie corect și complet:                                                         
a. Scopul principal al altor rezerve este .....................  
b. Rezervele statutare: se constituie conform .........., din profitul .............    
c. Alte rezerve: se constituie conform ..........., din profitul .............  
d. Rezultatul exercitiului: cuprinde ................... sau ...................... din exerciţiul curent.    
 
SUBIECTUL II  
1. Precizaţi valoarea minimã a unei acţiuni.   
2. Precizaţi structura Rezervelor, ca surse proprii de finanţare a întreprinderii.  
3. Precizaţi 3 caracteristici ale surselor strãine de finanţare.   
4. Precizaţi operaţiunile de majorare a capitalului social, ca sursã proprie de finanţare a 

întreprinderii.   
5. Enumeraţi 3 categorii de datorii fatã de terţi (pasivele stabile).   
6. Precizaţi valoarea minimã a unei pãrţi sociale.   
7. Precizaţi ce conţine rezultatul exerciţiului.  


