
 

 

 

 

 

 
  NUME SI PRENUME …………………………………                                   DATA…………                                                     
 
 
 

                                       TEST NR.2         
 
I. 1. Precizaţi conturile de pasiv: 

a. furnizori, capital social, casa,  
b. credite bancare, clienţi, capital social, furnizori 
c. capital social, credite bancare, debitori, furnizori 
d. furnizori, capital social, efecte comerciale de primit, creditori; 
e. capital social, credite bancare, furnizori, creditori, impozit pe profit. 

 
2. Pãrţile componente ale formulei contabile sunt: 

a. mãrimea valoricã a operaţiei înscrise în cont; 
b. denumirea contului corespondent debitor şi creditor şi sensul modificãrii; 
c. denumirea conturilor şi semnul “=”; 
d. cont corespondent debitor, semnul “=”, cont creditor, şi sume; 
e. mãrimea valoricã şi felul contului dupã funcţia contabilã 

 
3. Precizaţi conturile de activ: 

a. Efecte comerciale de primit, Fond comercial, Rezerve, Decontãri cu actionarii sau 
asociaţii, Clienţi 

b. Decontãri cu acţionarii sau asociaţii, Fond comercial, Efecte comerciale de plãtit, 
Debitori, Casa 

c. Debitori, Casa, Decontãri cu acţionarii sau asociaţii, Rezerve 
d. Casa, Decontãri cu acţionarii sau asociaţii, Fond comercial, Clienţi, Efecte 

comerciale de plãtit 
e. Efecte comerciale de primit, Debitori, Casa, Decontãri cu acţionarii sau asociaţii, 

Fond comercial, Acreditive. 
 
4. Se achitã obligaţia de platã faţã de furnizori 4.000 lei conform ordinului de platã şi 1.000 lei 
conform chitanţei. Are loc înregistrarea: 
 a.    % =   401  5.000 
  5121   4.000 
  5311   1.000 
 
 b.    % =   462  5.000 
  5121   4.000 
  5311   1.000 
 
 c.  401 =   %  5.000 
   5121  4.000 
   5311  1.000 



 
 d.  401 =   %  5.000 
   5121  1.000 
   5311  4.000 
 
 e.  462 =   %  5.000 
   5121  4.000 

5311  1.000 
 
5. . În cadrul formulelor contabile curente înregistrarea sumelor se poate face: 

a. numai prin formulã contabilã simplã 
b. numai prin formulã contabilã compusã 
c. numai în roşu 
d. în negru şi în roşu 
e. numai în negru 

 
 

 
II. În cursul lunii august SC BETA SRL inregistreaza urmãtoarele operaţii economico-financiare:  

1. Se achizitionează mărfuri în valoare de 12.000 lei, TVA 19%, conf. Facturii 
nr.2014583, adaos comercial 20%.(mărfurile sunt evidențiate la preț cu amanuntul). 

2. Se vând mărfuri în valoare de 9.520 lei, TVA inclusa in pret conform bonului fiscal. 
3. Se achita impozitul pe salarii in valoare de 350 lei, conform OP. 
4. Se descarcă gestiunea de mărfuri vândute, costul marfurilor vandute 5.800 lei.  
5. Se regularizează TVA, se închid conturile de venituri şi cheltuieli. 

Se cere:         

Înregistrarea operaţiilor economico-financiare care au avut loc în cursul lunii august (Analiza si 
formula contabilă). 
 
 
 
 
 


