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TEST DE EVALUARE 

 

Modulul: CONTABILITATE 

Clasa : 

Numele si prenumele elevului:                                       Data susţinerii testului: 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 35 

min. 

Subiectul I_____________________________     _20 puncte 

I.1 Alegeți varianta corectă:                                                                                     10 puncte 

1. Imobilizările corporale cuprind: 

a. terenuri, mijloace fixe 

b. terenuri, amenajări de terenuri 

c. terenuri, mijloace fixe, construcţii 

d. constructii, terenuri 

2. Care din urmatoarele elemente patrimoniale nu se supun amortizarii: 

a. utilaje 

b. constructii 

c. maşini 

d. terenuri 

3.Un echipament tehnologic are valoarea contabilă de intrare 50.000 lei și durata de utilizare 5 ani. 

Valoarea amorizării lineara în al treilea an de utilizare este: 

a. 18.750 

b. 10.000 

c. 12.500 

d. 11.718 

4. Cu ocazia înfiinţării unei societăţi comerciale, aducerea ca aport la capital a unui calculator cu 

valoarea de 4000 lei se înregistrează în contabilitate astfel : 

a.  456 = 208              4000  

b.  1012 = 208            4000 

c.  214 = 1012            4000  

d.  214 = 456              4000 



Subiectul II__________________                                    ___________ 30 puncte  

II.1 . Realizaţi corespondenţa între coloane asociând litera cu cifra corespunzătoare: 

            15 puncte 

A B 

1.imobilizări corporale a) programe informatice 

2. imobilizări necorporale b) mijloc de transport 

 c) terenuri 

 d) cheltuieli cu taxa înmatriculare 

 e) utilaje 

 

II.2 Răspundeți următoarelor întrebări:                                                                    15 puncte 

a) Ce reprezintă imobilizările corporale? 

b) Ce reprezintă mijloacele fixe? 

c) Ce reprezintă amortizarea? 

 

Subiectul III____________________________     _ 40 puncte  

III.1 Realizați analiza contabilă și întocmiți formulele contabile pentru următoarele operații:                                                     

  

1. Se achiziţionează pe bază de factură fiscală nr. 12 şi proces verbal de recepţie, un utilaj la un cost de 

achiziţie de 20.000 lei TVA 19%. 

2. Se achită furnizorul de imobilizări conform ordinului de plată nr. 14. 

3. Se înregistrează amortizarea anuală a utilajului, folosind metoda lineară, ştiind că acesta are o durată 

normală de funcţionare de 5 ani.  

4. Se vinde un mijloc de transport la preț de vânzare de 3000 lei, TVA 19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de 

punct. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la10. 

Subiectul I_________________________________    _20 puncte 

I.1 Alegeți varianta corectă:                                                                                     20 puncte 

1 – a;   2 – d,  3 – b;  4 –d.  

Pentru fiecare alegere corectă se acordă 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

Subiectul II________________________________    _30 puncte  

II.1 . Realizaţi corespondenţa între coloane:                                                          15 puncte 

1-b, c, e 

2-a, d. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

II.2 Răspundeți următoarelor întrebări:                                                                  15 puncte 

a) Imobilizările corporale reprezintă active materiale sub forma terenurilor şi mijloace fixe. 

b) Mijlocele fixe îndeplinesc cumulativ două condiţii:de valoare (peste limita minimă stabilită de 

legislaţie) şi pe durată(peste un an) 

c) Amortizarea reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de 

utilizare economic 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte. Pentru răspuns parțial corect se acordă 2,5 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

Subiectul III____________________________      _40 puncte  

III.1 Realizați analiza contabilă:                                                                                  40 puncte 

1.   %    =  404       23800 

2131                   20000 

4426                     3800 

2. 404  =  5121  23800 

3. 6811  =  2814   4000 

4. 461    =    %    3570 

              7583  3000 

              4427    570 

Pentru fiecare formulă contabilă se acordă 10 puncte Pentru răspuns parțial corect se acordă 5 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 


