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EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 
ÎN ONLINE 

 
 
Eu le propun activitatea de predare-învățare-evaluare în sistem on line cu ajutorul 

platformelor messenger group, respectiv Sykpe. Trimit exercițiile în grupul messenger, pentru 
ca fiecare elev să aibă în fața sa materialul de studiat. Acestă operațiune fac cu ajutorul 
telefonului mobil.  
Folosesc laptopul pentru explicații cu ajutorul platformei Skype prin partajarea ecranului. 
Astfel am procedat și în perioada martie-iunie 2020 folosind simultan telefonul și laptopul, 
mai ales la contabilitatea cu ajutorul softurilor.  
 
Conținut: Recapitularea contabilității stocurilor 
Rezultatele învățării:  

- Descrierea operațiilor economico-finaciare și funcționarea conturilor; 
- Aplicarea reglementărilor contabile privind înregistrarea operațiilor economico-

financiare pe baza documentelor specifice; 
- Utilizarea unui raționament matematic în descrierea analizei și formulei contabile. 

 
Prezint pentru elevii conținutul. 
 

Conturile din clasa 3 sunt conturi activ, deoarece stocurile participă activ repezintă 
drepturi ale unității și se consumă la prima prelucrare sau vândute în starea în care s-au 
cumpărat. 
Intrarea lor în gestiune: 
Exemplu:  
Cumpărare de materii prime se contabilizează:  

%=401  301↑D, 4426A↑D, 4018↑C 
         301 

         4426 
Obținerea de produse finite: 

345 A↑D,  711P↑C 
  345=711 
Ieșirea din gestiune prin dare în consum a materiilor prime: 

601A↑D  301A↓C 
601=301 

Ieșirea din gestiune a produselor finite prin descărcarea gestiunii se contabilizează prin 
formula contabilă inversă: 

711P↓D  345A↓C 
711=345 

În cazul în care se utilizează costul standard diferențele de preț se înregistrează: 
Cele nefavorabile: 348=711 
Cele favorabile:711=348 sau 348=711- 
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Iar descărcarea gestiunii pentru diferențele de preț: 711=348 
Mărfurile fac parte din categoria stocurilor care sunt vândute în aceeași stare în care au fost 
cumpărate. Evidența lor se poate ține prin  trei modalități: 

- Mărfuri evaluate la cost de achiziție 
- Mărfuri evaluate la prețul de vânzare cu amănuntul 
- Mărfuri evaluate la prețul de vânzare cu ridicata. 

În cazul folosirii contului de achiziție se utilizează contul 371, la prețul de vânzare  cu ridicata 
371, 378; iar la prețul cu amănuntul 371, 378, 4428. 
Descărcarea gestiunii la mărfuri se face prin scăderea contului de marfă (371C) creșterea 
contului de cheltuieli privind mărfurile (607D) 

607=371 
În cazul utilizării prețului cu ridicata se mai utilizează și contul 378 de pe care se scade 
adaosul aferent mărfurilor vândute: 

%=371 
607 
378 

La prețul cu ridicata se utilizează în plus și contul 4428 de pe care se scade TVA –ul aferent 
mărfurilor vândute: 

%=371 
607 
378 
4428 

Metoda K se utilizează pentru a afla adaosul aferent mărfurilor vândute . 
1. În cazul prețului cu ridicata prin formule: 

K=Si378+RC378/Si371+RD371 
2. În cazul prețului cu amănuntul: 

K=Si 378+RC378/(Si371+RD371)-(Si 4428+RC4428) 
Iar Kx7707=adaos aferent mărfurilor vândute. 
Descărcarea gestiunii va fi în primul caz:   

%=371 
607 
378 

La prețul cu amănuntul:  
%=371 
607 
378 
4428 

Ajustările de valoare sunt cheltuielile înregistrate pentru situații nefavorabile, care ajută firma 
în plată ulterioară a impozitului pe profit, printr-o creștere a cheltuielilor . Tocmai de acea 
înregistrarea ajustărilor de valoare se face pe seama cheltuielilor și se anulează prin trecerea 
lor pe venit.  

Exemplu: 
Constituire: 6814=397 pentru deprecierea stocului de mărfuri. 


