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TEST DE EVALUARE 

MODULUL III. CONTABILITATE 

CLASA a XI-a 

TEMA: INSTRUMENTE DE PLATA 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 90 de puncte. 

• Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

PARTEA  I                                                                                           30 puncte 

I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5), scrieţi pe foaia alocată pentru rezolvarea 

testului, litera corespunzătoare răspunsului correct:                                                     15 p 

1. Participantii la circuitul ordinului de plata sunt: 

a. Tragatorul, trasul si beneficiarul 

b. Emientul, beneficiarul si trasul 

c. Emitentul,beneficiarul, banca initiatoare si banca destinatara 

d. Ordonatorul, banca exportatorului, banca importatorului si trasul 

2. Partile implicate in acreditivul documentar sunt: 

a. Ordonatorul, banca exportatorului, banca importatorului si tragatorul 

b. Cumparatorul, banca emitenta, banca beneficiarului si exportatorul 

c. Importatorul, banca cumparatorului, banca vanzatorului si trasul 

d. Subscriitorul, banca initiatoare, banca destinatara si exportatorul 

3. Cambia mai poarta denumirea de: 

a. Bilet la ordin 

b. Cec 

c. Ordin de plata 

d. Trata 

4. Din momentul acceptarii cambiei, trasul devine: 

a. Debitorul principal al obligatiei de plata 

b. Creditorul principal al obligatiei de plata 

c. Avalistul principal al cambiei 

d. Girantul intregii operatiuni de creditare 

5. O cambie poate fi trasa: 

a. La vedere sau la un anume timp de la vedere 

b. La o zi fixa sa la un anumit timp de la data emisiunii 

c. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte 

d. Nici un raspuns nu este corect 

 

II. Transcrieţi pe foaia alocată pentru rezolvarea testului, litera corespunzătoare 

fiecărui enunţ  şi notaţi în dreptul ei A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi F, 
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dacă apreciaţi că enunţul este fals:         

           15 p 

a. Tragatorul (emitentul) cambiei este persoana care la scadenta va incasa suma de bani 

de la tras. 

b. Trasul este principalul obligat cambial, calitate in care trebuie sa plateasca suma de 

bani. 

c. Emitentul sau subscriitorul scrie biletul la ordin si-l remite beneficiarului. 

d. Girul transmite toate drepturile izvorate din cambie. 

e. Cecul este atât un instrument de creditare cât și un instrument de plată. 
 

PARTEA  a II-a                                                                                          20 puncte 

I. Transcrieţi pe foaia cu raspunsuri, litera corespunzătoare şi notaţi în dreptul ei cuvântul 

potrivit care lipseşte din enunţul următor:      10 p 
1. Partea (vânzător/exportator) în favoarea căruia se emite acreditivul se numeste 

…………a)…………. 

2. …………b)………… este unitatea bancara care elibereaza suma inscrisa pe biletul la 

ordin la termenul inscris pe document, beneficiarului. 

3. Ca mijloc de plata, cambia poate servi pentru plata datoriei pe care 

…………d)………… o are la ……………e)………, inlocuind circulatia banilor in 

numerar. 

II. Raspundeti la urmatoarele intrebari:       10 p 

a. Care sunt functiile cambiei in circuitul comercial? 

b. Care sunt participantii la circuitul cambiei. 

c. Precizati principalul avantaj al acreditivului documentar. 

d. La cererea cui se deschide acreditivul? 

 

PARTEA  a III-a                                                                                         40 puncte 

I. S.C. Alfa S.R.L. deschide un acreditiv la dispozitia unui furnizor, in valoare de 5000 lei. Se 

achita datoria fata de furnizor din acreditivul deschis, in valoare de 4000 lei, apoi acreditivul 

se inchide.  

 

II. S.C. UNIREA S.R.L. vinde marfuri in valoare de 60000 lei, TVA 19%, conform facturi nr. 

6/01.02.2020, firmei S.C. PRECIZIA S.R.L.. Pentru plata facturii nr. 6/01.02.2020, S.C. 

PRECIZIA S.R.L., acorda un bilet la ordin firmei S.C. UNIREA S.R.L., care va fi depus la 

banca la termenul precizat si incasat. 

 

Parcurgeti etapele analizei contabile si intocmiti formulele contabile pentru operatiile 

economico-financiare prezentate mai sus, in contabilitatile celor trei unitati. 

 


