
 

 
RECOMANDĂRI PRIVIND ELABORAREA  

INSTRUMENTULUI DE EVALUARE SUMATIVĂ 
 
I. ETAPE DE ELABORARE A TESTULUI DE EVALUARE SUMATIVĂ 
 
Scopul: acestui test sumativ este ca elevul să fie capabil să înțeleagă, aplice și analizeze atât 
amortizarea, noțiune cu aplicabilitate practică deosebită cât și a conturilor din clasa trei 
specifice activităților economice. 
 
 
În proiectarea testului se va avea în vedere adresarea nivelelor cognitive din taxonomia 
Bloom-Anderson revizuită: 
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II. INSTRUMENT DE EVALUARE SUMATIVĂ  
 
Domeniul de pregătire profesională: Economic 
Calificarea profesională: Tehnician în activități economice 
Anul de studiu: XII-a 
Modulul: Analiza economico- financiară din clasa trei 
 
Rezultate ale învățării vizate: 

• 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. 

 
Obiectivele evaluării: 
1. Identificarea tipurilor de stocuri. 
2. Precizarea rolului amortizării. 
3. Explicarea principiului de funcţionare al conturilor implicate.  
4. Analizarea operațiilor economice legate de stocuri. 
 
Toate subiectele sunt obligatorii.  
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Timp de lucru: 50 minute 
 
SUBIECTUL I             30 puncte 
 
 A.                  20 puncte 
Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, litera 
corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 

1. Înregistrarea consumului de combustibil se înregistrează: 
a. 601=301 b. 6021=3021 
c. 6022=3022 d. 605=401 

2. Obținerea de produse finite se înregistrează: 
a. 711=345 b. 345=711 
c. 348=711 d. 711=348 

3. Dacă costul de producție este mai mare cu 200 decât cel standard: 
a. 345=711  200 b. 348=711   200 
c. 348=711   200 d. 345=711  -200 

4. Descărcarea gestiunii a produselor finite în valoare de 500 de lei se înregistrează: 
a. 711=348   500 b. 711=345    500  
c. 345=711   500 d. 711=345    -500 

5. Descărcare gestiunii în cazul produselor finite se înregistrează: 
a. 711=345 b. 711=348 
c. 348=711 d. 345=711 



 

 
B.               5 puncte 
În tabelul de mai jos, în coloana A sunt enumerate documente, iar în coloana B sunt 
enumerate tipul de operaţii economică sau financiară. Scrieți, pe foaia cu răsunsuri, 
asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.  
 

A. Documente B. Tipul de operaţii economică sau financiară 
1. Registru de casa a) încasare în numerar din vânzarea cu amănuntul  
2. Factura fişcală b) mişcarea mijloacelor  băneşti 
3. Bon fiscal c) plata furnizorului prin banca 
4. Bon de predare, transfer d) cumpărare cu titlu oneros 
5. Bilet la ordin e) descărcarea materiale consumabile 
 f) mișcarea stocurilor 

 
 
C.           5 puncte 
Citiţi, cu atenţie, afirmațiile următoare, numerotate cu cifre de la 1 la 5. Pentru fiecare dintre 
afirmațiile de la 1 la 5, scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi 
în dreptul ei litera A, dacă apreciați că afirmația este adevărată, sau litera F, dacă apreciați că 
afirmația este falsă. 

1. La cumpărarea ambalajelor înregistrarea contabilă este 381=401. 
2. 5121 conturi curent la bănci/ cont de pasiv. 
3. 5311Casa în lei/ cont pasiv. 
4. 4311 Contribuţia inutăţii la asigurări sociale/ cont pasiv. 
5. Semifabricatele pot fi vândute în starea în care se află. 

SUBIECTUL II             30 puncte 
 
II.1 Scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 
Materiile prime sunt...................1.............., care participă .....................2................ la 
fabricarea produsului în care se regăsesc .............3..................... sau parțial. Materialele 
consumabile sunt bunurile care ......................4..................  sau ajută la procesul de producție.
                 8 puncte 
 
II.2. Calculați prețul en detail pentru mărfuri cumpărate în valoare de 12500 de lei, știind că 
adaosul comercial este de 30 % și faceți înregistrarea contabilă.    
                          10 puncte
  
II.3 În figura de mai jos este reprezentată o factură fiscală          12 puncte  
a) Precizați rolul amortizării         
b) Completați graficul de mai jos cu metodele de amortizare.    
c) Definiți fiecare metodă în parte 



 

 

 

SUBIECTUL III         30 puncte 
 
1. Se achizitionează materii prime cu inventar permanent in suma de 16.000 lei, respectiv 
materiale consumabile in suma de 40.000 lei cu TVA aferentă de 19% pe baza de facturii 
fiscale 
2. Salariul brut realizat la o societate este in suma de 55.000 lei, din care impozitul pe venit 
din salar este in suma de 12.400 lei 
3.Contributia angajatului la asigurări sociale în suma totală de 8.800 lei. 
4. TVA deductibilă este in suma de 4.200, TVA colectată in suma de 4.150 lei, contabilizati 
închiderea contului de TVA. 
5. Impozit pe venit a microintreprinderilor calculate sunt in suma totală de 9.675 lei. Efectuati 
înregistrarea si închideti conturile de cheltuieli. 
 
 
  

Metode de 
amortizare 



 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 
 

− Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
− Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  
− Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului 

total acordat la 10. 
 
SUBIECTUL I           30 puncte 
A.            20 puncte 
1 – C; 2 – B; 3 – B; 4 – B; 5 – B;   
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte.  
Pentru  răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 
 
B.                                                                                                                                5 puncte 
1 – B; 2 – D; 3 – A; 4-E, 5-C; 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 puncte.  
Pentru  răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 
 
C.                                                                                                                                 5 puncte 
Identificarea valorii de adevăr a afirmaţiilor 
1 –A; 2 –F; 3 –F; 4-A; 5-A.   

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 puncte.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 
 
SUBIECTUL II             30 puncte 
a)  bunurile, direct, integral, participă  8 puncte 
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 2 puncte. Pentru fiecare răspuns 
parțial corect sau incomplet se acordă câte 0 punct. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 punct. 
b)            10 puncte 
371=% 6125 
        378  3750 
        4428 2375 
 
Pentru calularea corectă a prețului se acordă 4 puncte și pentru înregistrarea corectă 6 
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 
c)           12 puncte 
liniară, degresivă, accelerată 
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect 
sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 
 
SUBIECTUL III            30 puncte 
 

 
%=401  66640 



 

301  16000 
             3021             40000 
             4426             10640 

 
641=421 55000 
421=444 12400 
421=4315 8800 
 
%=4426  4200 
4427  4150 
4424    50 
 
698=4418 9675 
 
121=%64675 
        698          9675 
        641         55000 

Pentru fiecare înregistrare contabilă corectă și complet se acordă câte 5 puncte, pentru 
calculul efectuat corect 1 punct. Pentru fiecare răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 


