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                                       TEST NR.3    
       

 
I. 1. Elementele de structurã ale contului sunt: 

a. denumirea contului, cele douã pãrţi: activul şi pasivul, rulajele, soldul; 
b. denumirea contului, simbolul contului, cele douã pãrţi: debitul şi creditul, debitarea; 
c. simbolul contului, denumirea contului, cele douã pãrţi: debitul şi creditul, rulajele, 

soldul; 
d. simbolul contului, felul contului, cele douã pãrţi: debitul şi creditul, soldul debitor; 
e. cele douã pãrţi: debitul şi creditul, simbolul contului, explicaţia operaţiei economice, 

creditarea 
 
2. Dupa functia contabila conturile se împart în: 

a. conturi de venituri şi cheltuieli; 
b. conturi monofuncţionale şi bifuncţionale; 
c. conturi sintetice şi analitice 
d. conturi de mijloace şi surse 
e. conturi de activ şi pasiv. 

 
 
3. Care din ecuaţiile bilanţiere sunt adevãrate pentru urmãtoarea operaţie economico-financiarã: 
“Se majoreazã capitalul social prin încorporarea de rezerve legale şi prime de capital.” 

a. A + x – x = P 
b. A = P +x – x 
c. A = P + x 
d. A + x = P – x 
e. A – x = P – x 

 
4. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii: 
 - capital social   2.000 lei 
 - profit       500 lei 
 - furnizori    1.000 lei 
 - rezerve      800 lei 
 - creditori diverşi      600 lei 
 - prime de capital                  300 lei 
 
 Precizaţi suma capitalurilor proprii: 

a. 3.300 
b. 3.600 
c. 2.800 
d. 2.200 
e. 2.900 



 
5. Obligaţiile sociale ale unui agent economic sunt: 

a. impozitul pe salariu 
b. TVA 
c. contribuţia la asigurãrile sociale 
d. impozitul pe dividende şi impozitul pe profit 
e. contribuţia la fondul de sãnãtate şi impozitul pe salarii 

 
 
 
II. În cursul lunii august SC ALPHA SRL inregistreaza urmãtoarele operaţii economico-

financiare:   

1. Se achizitionează materii prime în valoare de 5.000 lei, TVA 19%, conf. Facturii 
nr.2014583. 

2. Se dau in consum materiile prime achizitionate, conform bonului de consum. 
3. Se achita in numerar salariile nete datorate in valoare de 1.800 lei conform statului 

de salarii. 
4. Se presteaza servicii catre terti in valoare de 4.000 lei, TVA 19%, conform facturii 

fiscale.  
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). 
 
 
 
 
 


