
 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
MODUL CONTABILITATE  

Clasa a XI-a 

 

Rezultatele învățării:  

- Prezentarea caracteristicilor prețurilor, tarifelor și reducerilor de preț și a documentelor 
specifice operațiilor economice; 

- Calcularea prețurilor și tarifelor precum și a reducerilor de preț oferite clienților; 
- Aplicarea principiilor matematice de bază în calculație ți evaluare; 
- Utilizarea softurilor contabile pentru evidența documentelor. 

Conținuturile vizate: 

- Prețurile mărfurilor; 
- Documentele specifice operațiilor economice cu mărfuri. 

 

Numele și prenumele elevului:   _______________________                                                         

Data susținerii testului:   _______________________          

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a I-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu 
se acordă 10 puncte.  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.  
 
 
PARTEA I                           (44 puncte)  
 
A. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos!                          (12 puncte) 
 

1. Metoda potrivit căreia costul unitar de achiziții al primei intrări se atribuie primei ieșiri 
este: 

a. Metoda LIFO; 
b. Metoda FIFO; 
c. Metoda CMP; 
d. Metoda costului standard. 

2. Formarea prețului en-gros are ca scop: 
a. Achiziționarea de mărfuri în cantități mici pentru revânzarea lor la persoane fizice; 
b. Achiziționarea de mărfuri în cantități mari pentru revânzarea lor către alte unități; 
c. Achiziționarea de mărfuri în cantități mari pentru revânzarea lor la persoane fizice; 
d. Achiziționarea de mărfuri în cantități mici pentru revânzarea lor către alte unități. 

3. Formarea prețului en-detail are ca scop: 
a. Achiziționarea de mărfuri în cantități mici pentru revânzarea lor la persoane fizice; 
b. Achiziționarea de mărfuri în cantități mari pentru revânzarea lor către alte unități; 
c. Achiziționarea de mărfuri în cantități mari pentru revânzarea lor la persoane fizice; 
d. Achiziționarea de mărfuri în cantități mici pentru revânzarea lor către alte unități. 

  



 
B. Coloana din dreapta cuprinde definiții, iar coloana din stânga noțiuni. Realizează asocierea, 
prin săgeți între cele două coloane!                          (16 puncte) 

A. Noțiuni B. Definiții 
1. Factură fiscală a. Document de înregistrare operativă a încasărilor și plăților în 

numerar. 
2. Chitanță b. Document care însoțește mărfurile pe timpul transportului, 

dacă factura finală este întocmită ulterior. 
3. Notă de recepție și 

constatări de 
diferențe 

c. Document cu ajutorul căruia se efectuează încasările și plățile 
în numerar. 

4. Aviz de însoțire a 
mărfii 

d. Este documentul jutificativ cu ajutorul căruia se înregistrează 
actul de vânzare- cumpărare în contabilitatea furnizorului și a 
cumpărătorului. 

 e. Document pentru recepția bunurilor aprovizionate și 
încărcarea lor gestiune. 

 
C. Citeşte următoarele enunțuri şi notează cu litera A dacă le consideri adevărate şi litera F 
dacă le consideri false!             (16 puncte) 

1. Rabatul reprezintă reducerea pe care o acordă furnizorul pentru calitatea inferioară a bunurilor 
livrate. 

2. Remiza este o reducere anuală, globală acordată pentru depășirea unui plafon valoric al 
vânzărilor. 

3. Scontul este reducerea de care beneficiază clientul pentru plata datoriilor înainte de scadență. 
4. Risturnul poate fi acordat pentru fidelitatea clientului. 

 
 

PARTEA II                  (46 puncte)  
 
A. Enumerați documente specifice actelor de vânzare cumpărare, respectiv trei documente 
specifice actelor de încasare plată!                  (10puncte) 
B. Răspundeți la următoarele cerințe!                 (12puncte) 
Să se calculeze prețul en gros pentru mărfuri cumpărate în valoare de 5000 de lei, știind că adaosul 
comercial este de 40 %. 
C. Răspundeți la următoarele cerințe!                 (24puncte) 
Să se înregistreze achiziționarea, înregistrarea adaosului comercial vânzarea și scoaterea din gestiune 
a mărfurilor vândute la punctul B.  
  



BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  
• Nu se acordă fracțiuni de punct.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu.  
• Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat la 10. 

 
PARTEA I              (44 puncte)  
 

A.   12 puncte  
1-b, 2-b, 3-d 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect. 
B. 16 puncte 
1-d, 2-c, 3-e, 4-b. 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect. 
C. 16 puncte 
1-A, 2-F, 3-A, 4-F. 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect. 
 

 
PARTEA II            (46 puncte)  
 

A. 10 puncte 
Factură fiscală, Aviz de însoțire a mărfii, respectiv Chitanța, Registru de casă, Borderou de 

vânzare 
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

B. 12 puncte 
AD=5000*40%=2000 
PA=5000+2000=7000 

Se acordă câte 6 puncte pentru fiecare răspuns corect. 
C. 24 puncte  
Achiziție %=401 
         371 
       4426 
Adaos 371=378 
Vânzare 4111=% 
         707 
       4427 
Descărcarea gestiunii %=371 
       607 
       378 

Se acordă câte 6 puncte pentru fiecare răspuns corect. 
 


