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INTRODUCERE 

 

Bazele contabilității asigură inițierea elevilor care doresc să se formeze și să se perfecționeze 

în acest domeniu, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor specifice.  

Auxiliarul curricular este destinat elevilor din clasa a IX-a, filiera tehnologică, profilul 

Servicii, domeniul: Comerț/Economic/Turism și alimentație publică și are ca scop  pregătirea 

contabilă  prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu cele practice.  

Acest material didactic conține fișe de documentare și fișe de lucru,  respectă  curriculumul în 

vigoare aprobat pentru clasa a IX-a, conform OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016. 

Auxiliarul curricular cuprinde activități diverse care au rolul de a forma elevului abilități cheie 

şi de a-l face să-şi însuşească cunoştințele de specialitate, oferă itemi cu alegere multiplă, cu alegere 

duală, itemi tip asociere, itemi cu răspuns scurt, itemi tip rezolvări de probleme. 
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STRUCTURI PATRIMONIALE 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 

 

I. ACTIVUL PATRIMONIAL  
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ACTIVE IMOBILIZATE 

ACTIVE CIRCULANTE 

CHELTUIELI ÎN AVANS 

Imobilizări necorporale 

Imobilizări corporale 

Imobilizări financiare 

Stocuri 

Creanţe 

Investiţii pe termen scurt 

Casa şi conturi la bănci 
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II. PASIVUL PATRIMONIAL (SURSELE DE FINANŢARE ale activului – surse proprii 

şi străine) 
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CAPITALURI PROPRII 

(Surse proprii) 

PROVIZIOANE PENTRU 

RISCURI ŞI CHELTUIELI 

Capital social 

Prime legate de capital 

Rezerve din reevaluare 

Rezultatul exerciţiului 

Datorii financiare 

Datorii comerciale 
DATORII 

(Surse străine) 

VENITURI ÎN AVANS 

Datorii salariale 

Datorii sociale 

Rezerve 

Rezultatul reportat 

Datorii fiscale 

Datorii faţă de acţionari 

sau asociaţi 

Creditorii diverşi   
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Patrimoniul 

ACTIV  PASIV (CAPITALURI ȘI DATORII) 

Imobilizări necorporale (Active fixe intangibile) 

Imobilizări corporale (Active fixe tangibile) 

Imobilizări financiare (Active fixe financiare) 

Stocuri 

Creanțe (sub 1 an) 

Investiții financiare pe termen scurt 

Casa și conturi la bănci 

Capital social 

Rezerve 

Rezultatul exercițiului curent 

Rezultatul reportat 

Rezerve 

Rezerve din reevaluări 

Provizioane 

Datorii față de bănci 

Datorii din emisiuni de obligațiuni 

Datorii curente 

 

 1. ACTIVUL 

Activele imobilizate cuprind: imobilizări necorporale, corporale și financiare. 

Imobilizările necorporale denumite și active fixe intangibile  cuprind: cheltuieli de 

constituire, cheltuieli de dezvoltare,  concesiuni, software, licențe, fondul comercial, mărci,  brevete, 

etc. 

Imobilizări corporale sau activele fixe tangibile reprezintă bunuri cu o durată de folosință 

mai mare de un an de zile și cu o valoare mai mare decât valoarea prevăzută de lege. Intră în această 

categorie terenurile, amenajările de terenuri, clădirile, mijloacele de transport, utilajele, diverse 

aparate, echipamente și tehnică de calcul, mobilier cu valoare mare. 

Imobilizările financiare denumite și active fixe financiare, cuprind valoarea plasamentelor 

financiare pe termen lung ale firmei. Se cuprind în această categorie: participațiile la capitalul social, 

creditele acordate pe termen lung, creanțe imobilizate, etc. 

Activele circulante cuprind: stocuri, creanțe, investiții financiare pe termen scurt, casa și 

conturile la bănci. 

Stocurile denumite și active circulante materiale  cuprind: materii prime, materialele 

consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, ambalajele, producția în curs de execuție, 

produsele finite, mărfurile. 

Creanțele reprezintă drepturi ale firmei în raport cu alte persoane fizice sau juridice și cuprind 

creanțe comerciale, salariale, sociale, fiscale, diverse.  
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Investițiile financiare pe termen scurt denumite și plasamente pe termen scurt, 

reprezintă acțiunile deținute la diverse societăți comerciale, care urmează a fi vândute în perioada 

următoare și obligațiunile proprii răscumpărate. 

Disponibilitățile în casierie reprezintă sumele deținute în numerar, fie în lei, fie în valută. 

Disponibilitățile în cont reprezintă sumele deținute în conturile bancare, în lei și valută, sub 

diverse forme (cecuri, acreditive, disponibil în conturi curente, etc). 

2. PASIVUL 

Capitalul social reprezintă valoarea capitalului investit de asociații sau acționarii unei firme, 

la constituire, cu ocazia majorărilor de capital, din profit sau alte surse.  

Rezultatul exercițiului reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile înregistrate într-

un exercițiu financiar. Acesta poate fi profit (veniturile sunt mai mari decât cheltuielile) sau pierdere 

(cheltuielile sunt mai mari decât veniturile). 

Rezervele reprezintă alocări din profitul anilor precedenți destinate acoperirii unor pierderi 

viitoare imprevizibile. 

Rezervele din reevaluare reprezintă valoarea cu care a crescut prețul de înregistrare a 

imobilizărilor de-a lungul timpului datorită evoluției prețurilor pieței. 

Provizioanele reprezintă resurse alocate pentru acoperirea unor cheltuieli viitoare previzibile. 

Împrumuturile bancare reprezintă creditele primite de la bănci. Se deosebesc 

împrumuturile pe termen lung (peste 5 ani), mediu (1-5 ani) și scurt (sub un an). 

Împrumuturile din emisiuni de obligațiuni reprezintă valoarea obligațiunilor emise de 

societatea comercială. 

Datoriile  reprezintă valori aflate temporar la dispoziția firmei. Intră în această categorie 

valoarea facturilor primite și neîncasate (datorii către furnizori), datorii către personal (salarii 

neplătite), datorii către instituții ale statului, etc. 

Activ = Resurse economice; Pasiv = Resurse economice; Activ = Pasiv 

Operațiunile economice și financiare generează modificări în valoarea și structura resurselor 

economice aflate la dispoziția instituției, fără a afecta egalitatea bilanțieră. 

Există patru tipuri de modificări bilanțiere posibile: 

a. Modificări în structura activelor, adică creșterea unui element de activ cu o anumită sumă 

și diminuarea unui alt element de activ cu aceeași sumă.  

A + x - x = P 

b. Modificări în structura pasivelor, adică creșterea unui element de pasiv cu o anumită sumă 

și scăderea unui alt element de pasiv cu aceeași sumă.  

A = P + x - x 
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c. Creșterea volumului de resurse economice la dispoziția instituției, adică creșterea activelor 

și pasivelor cu aceeași sumă.  

A + x = P + x 

d. Diminuarea volumului de resurse economice la dispoziția instituției, adică diminuarea 

activelor și pasivelor cu aceeași sumă.  

A - x = P - x 
 
 

 

FIȘA DE LUCRU NR. 1 

 

I. Încercuiţi varianta (variantele) de răspuns corectă (corecte): 

1. Activele fixe (imobilizările) se caracterizează prin: 

a. valorificare integrală; 

b. valorificare treptată; 

c. grad ridicat de lichiditate; 

d. grad redus de lichiditate. 

2. Activele circulante se caracterizează prin: 

a. valorificare integrală; 

b. valorificare treptată; 

c. grad ridicat de lichiditate; 

d. grad redus de lichiditate. 

3. Activele fixe cuprind: 

a. mijloace circulante materiale; 

b. imobilizări corporale și necorporale; 

c. mijloace circulante bănești; 

d. imobilizări financiare. 

4. Activele circulante cuprind: 

a. imobilizări corporale și necorporale; 

b. mijloace circulante materiale și bănești; 

c. imobilizări financiare; 

d. mijloace circulante în decontare. 

5. Imobilizările corporale cuprind: 

a. cheltuieli de constituire; 

b. împrumuturi pe termen mediu și lung; 

c. terenuri; 

d. mijloace fixe. 
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6. Imobilizările necorporale cuprind: 

a. concesiuni, brevete, licențe, mărci de fabrică; 

b. fond comercial; 

c. titluri de participare; 

d. cheltuieli de constituire, cheltuieli de cercetare-dezvoltare. 

7. Imobilizările financiare cuprind: 

a. împrumuturi pe termen mediu și lung; 

b. titluri de participare; 

c. concesiuni, brevete, licențe, mărci de fabrică; 

d. titluri imobilizate ale activității de portofoliu. 

8. Sunt mijloace circulante materiale: 

a. materii prime, produse finite, producția neterminată; 

b. acreditive; 

c. semifabricate, produse reziduale, mărfuri, ambalaje; 

d. investiții financiare pe termen scurt. 

9. Sunt mijloace circulante bănești: 

a. mijloace circulante în decontare; 

b. investiții financiare pe termen scurt; 

c. disponibilități bănești; 

d. acreditive (pentru furnizori). 

10. Pasivul cuprinde: 

a. surse proprii; 

b. surse străine; 

c. mijloace circulante în decontare; 

d. datorii pe termen scurt față de furnizori, salariați, bugetul statului. 

 

II.    Uniţi cu o linie termenii din coloana A, care corespund afirmațiilor din coloana B:      

A B 

1. Titluri de participare 
a) Imobilizări corporale 

2. Producția în curs de execuție b) Imobilizări necorporale 

3. Acțiuni proprii c) Imobilizări financiare 

4. Acreditivele 
d) Stocuri 

5. Terenuri 
e) Creanțe 
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6. Cheltuieli de constituire 
f) Investiții financiare pe termen scurt 

7.TVA de recuperate de la bugetul de 

stat g) Casa și conturile la bănci 

 
h) Cheltuieli în avans 

 

 

FIȘA DE LUCRU NR.2 

 

 

I. Încercuiţi varianta (variantele) de răspuns corectă (corecte): 

1. Relația prin care se obține capitalul propriu este: 

a. Activ – Pasiv; 

b. Activ – Venituri; 

c. Activ – Datorii; 

d. Venituri – Cheltuieli; 

e. Activ – Cheltuieli. 

2. Ecuația generală a patrimoniului este: 

a. Cheltuieli ± Rezultat = Venituri; 

b. Activ – Cheltuieli = Pasiv – Cheltuieli; 

c. Activ + Cheltuieli = Pasiv + Venituri; 

d. Activul patrimoniului = Pasivul patrimoniului; 

e. Rezultat = Venituri – Cheltuieli. 

3. Procedeele specific contabilității sunt: 

a. documentarea, evaluarea, inventarierea; 

b. calculația; 

c. contul, balanța de verificare, bilanțul contabil; 

d. observația, comparația; 

e. analiza, sinteza. 

4. Capitalul propriu se obține astfel: 

a. Capital + Rezerve + Rezultatul exercițiului; 

b. Capital + Prime de capital + Rezerve + Rezultatul exercițiului; 

c. Capital + Rezerve din reevaluare ± Rezultatul reportat + Datorii; 

d. Capital + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve + Rezultatul reportat ± 

Rezultatul exercițiului. 
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5. Sunt active circulante: 

a. creanțele; 

b. datoriile; 

c. imobilizările financiare; 

d. imobilizările corporale. 

 

II.Enumerați caracteristicile activelor imobilizate. 

 

III. Notaţi în dreptul literei, A pentru enunţul adevărat şi cu F pentru enunţul fals: 

a. mărfuri – stocuri; 

b. active fixe - imobilizări necorporale; 

c. taxe - datorii fiscale; 

d.debitori diverşi – creanţe; 

e. clienţi – creanţe; 

f. asigurări sociale - datorii salariale; 

g.cheltuieli de cercetare - imobilizări corporale; 

h. credite bancare - disponibilităţi băneşti. 

 

IV.O societate comercială dispune de următoarele elemente patrimoniale: 

Mărfuri 20 000 lei; 

Imobilizări corporale în curs 20 000 lei; 

 Materiale consumabile 10 000 lei; 

Rezultatul exerciţiului (profit) 10 000 lei; 

Echipament tehnologic 80 000 lei; 

Capital social 80 000 lei; 

Prime de capital 2 000; 

Rezerve 5 000 lei; 

Furnizori 40 000 lei; 

Creditori diverși 5 000 lei; 

Alte taxe 10 500 lei; 

Credite bancare pe termen scurt 30 000 lei; 

Clienţi 10500 lei; 

Debitori diverşi 2 000 lei; 

Conturi la bănci 40 000 lei; 

Grupaţi elementele de mai sus pe categorii de patrimoniu. 
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FIȘA DE LUCRU NR. 3 

 

I. Încercuiţi varianta de răspuns corectă: 

1. Imobilizările necorporale cuprind: 

a. fondul comercial, mărci, licenţe, cheltuieli de constituire; 

b. cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, echipamente de protecţie a   valorilor 

umane şi materiale; 

c. fondul comercial, cheltuieli de constituire, interese de participare.                                                            

2. Imobilizările necorporale cuprind: 

a.  terenuri şi construcţii; 

b. instalaţii tehnice şi maşini; 

c. concesiuni. 

3. Imobilizările corporale cuprind: 

a. fondul comercial, mărci, licenţe, cheltuieli de constituire; 

b. cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, echipamente de protecţie a valorilor 

umane  şi materiale, concesiuni; 

c. construcţii, terenuri, mijloace de transport, echipamente de protecţie a valorilor umane şi  

materiale;           

4. Creanțele imobilizate sunt compuse din: 

a. titluri puse în echivalenţă, împrumuturi acordate pe termen lung, alte creanţe imobilizate;   

b. creanţe aferente contractelor de leasing financiar, alte titluri imobilizate, sume datorate de 

filiale;  

c. creanţe aferente contractelor de leasing financiar, alte creanţe imobilizate, sume datorate 

de filiale. 

5. Activele imobilizate cuprind: 

a. imobilizări necorporale, creanţe imobilizate, imobilizări corporale; 

b. imobilizări financiare, imobilizări corporale, imobilizări necorporale; 

c. imobilizări necorporale, imobilizări corporale, alte titluri  imobilizate. 

 

II. Completează spaţiile punctate:  

a. Materiile prime și materialele consumabile fac parte din categoria activelor 

................................. 

b. Investițiile financiare pe termen scurt fac parte din categoria ............................ 

c. Creanțele sunt elemente din categoria ................................... 
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d) Terenurile sunt elemente din structura imobilizărilor ...................................... 

 

III. Asociați elementele din coloana A cu cele corespunzătoare din coloana B.                                                                        

A B 

1. Rezervele legale a) cuprinde capitalul permanent și datoriile pe termen scurt 

2. Veniturile înregistrate în 

avans 
b) reprezintă termenul lor de decontare 

3. Capitalul total existent 
c) se constituie din profitul brut sau din primele de capital și 

sunt destinate protejării capitalului 

4. Exigibilitatea surselor 

de finanțare  

d) sunt sume încasate în exercițiul curent pentru servicii care 

vor fi efectuate în exercițiul viitor 

 

 

FIȘA DE LUCRU NR.4 

I. Alegeți varianta/variantele corecte. 

1. Imobilizările financiare au următoarele caracteristici: 

a. reprezintă valori materiale; 

b. nu au structură materială; 

c. nu cuprind titlurile de participare; 

d. se amortizează; 

e. cuprind  mărcile, drepturile şi valorile similare. 

2. Capitalul permanent se obține astfel: 

a. capital propriu + împrumuturi pe termen mediu și lung + alte datorii pe termen mediu și 

lung; 

b. capital propriu + datorii pe termen scurt; 

c. capital total existent + datorii pe termen scurt; 

d. capital total existent + datorii pe termen lung; 

e. capital propriu + provizioane pentru riscuri și cheltuieli. 

3. Pasivul: 

a. arată modul de finanțare a mijloacelor economice; 

b. cuprinde surse proprii și surse străine; 

c. este format din active imobilizate și circulante; 

d. nu exprimă gradul de exigibilitate a surselor de finanțare; 

e. cuprinde cheltuielile în avans. 
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4. Activul: 

a. cuprinde bunurile economice ca avere concretă și drepturile de creanță; 

b. includ veniturile în avans; 

c. cuprinde surse proprii și surse străine; 

d. este format din capital, provizioane, datorii; 

e. arată utilizarea capitalurilor ca bunuri de folosință îndelungată. 

5. Ecuațiile de echilibru ale patrimoniului sunt: 

a. Patrimoniul economic = Patrimoniul juridic; 

b. Activul patrimonial = Pasivul patrimonial; 

c. Resurse permanente – Utilizări permanente = Utilizări temporare – Resurse temporare; 

d. Patrimoniul net = Activ – Datorii; 

e. Toate variantele de mai sus. 

 

II. Alegeți  elementul patrimonial care  nu a fost încadrat corect: 

a. stocuri (active circulante); 

b. mărci de fabrică (imobilizări necorporale); 

c. fond comercial (imobilizări corporale); 

d. mijloace de transport (imobilizări corporale); 

e. creanțe imobilizate ( imobilizări financiare). 

 

III. Identificați  care din următoarele elemente sunt încadrate corect: 

a. licențe (imobilizări necorporale); 

b. construcții (imobilizări necorporale). 

c. mărci comerciale (imobilizări financiare); 

d. dividende (imobilizări corporale); 

e. stocuri (imobilizări corporale). 

 

IV.Enumerați caracteristicile activelor circulante. 
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FIȘA DE LUCRU NR. 5 

I.  Alegeți pentru fiecare parte a patrimoniului elementele patrimoniale corespunzătoare. 

A. PĂRŢILE PATRIMONIULUI B.  ELEMENTELE PATRIMONIALE 

1. Activul patrimonial a. cheltuieli de constituire 

2. Pasivul patrimonial b. prime de capital 

 c. fond comercial 

 d. rezultatul reportat 

 e. datorii comerciale 

 f. mărfuri 

 g. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 

 h. conturi la bănci 

 i. capitalul social 

 j. furnizori 

II. Încadraţi elementele de mai jos în categoriile cunoscute de active imobilizate, 

determinaţi valoarea acestora şi valoarea totală a activelor imobilizate:  

construcţii 200.000 lei; 

aparatură birotică 7.500; 

cheltuieli de constituire 1500 lei;  

amenajări de terenuri 14.000 lei;  

brevete 5.000 lei;  

creanţe imobilizate 8.000 lei;  

utilaje 15.000 lei;   

depozite bancare 20.000 lei. 

III. Precizați care dintre afirmațiile următoare este adevărată și care este falsă: 

a. Primele de capital (obligații); 

b. Rezultatul financiar al exercițiului (capitaluri proprii); 

c. Fondul comercial (imobilizări financiare); 

d. Clienți (debitori); 

e. Acreditive (active imobilizate). 

IV. Determinaţi valoarea: 

a. rezultatului exerciţiului unei firme care a realizat venituri de 400.000 lei şi cheltuieli de 

265.000 lei; 

b. rezultatului exerciţiului unei firme care a realizat venituri de 150.000 lei şi cheltuieli de 

95.000 lei. 
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FIȘA DE LUCRU NR. 6 

I. Încercuiţi varianta (variantele) de răspuns corectă (corecte): 

 1. Cheltuielile și veniturile se grupează după natura activității astfel: 

a. cheltuieli și venituri din provizioane; 

b. cheltuieli și venituri din exploatare; 

c. cheltuieli și venituri din amortizări; 

d. cheltuieli și venituri din activitatea auxiliară. 

2. Pierderea din activitatea de exploatare se determină: 

a. cheltuieli de exploatare < venituri din exploatare; 

b. cheltuieli de exploatare = venituri din exploatare; 

c. cheltuieli de exploatare > venituri din exploatare; 

d. cheltuieli extraordinare > venituri extraordinare. 

 

II. Stabiliţi corespondenţa dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B: 

A. 

1. Rezultatul exercițiului; 

2. TVA de plată; 

3. casa; 

4. efecte de primit; 

5.terenuri; 

6.cheltuieli de constituire; 

7.ambalaje; 

8.contribuţii la asigurările sociale. 

B. 

a. capitaluri proprii; 

b. imobilizări financiare; 

c. datorii sociale; 

d. datorii fiscale; 

e. imobilizări necorporale; 

f. stocuri; 

g. disponibilităţi băneşti; 

h. creanţe; 

i. imobilizări corporale; 

j. datorii comerciale. 
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III. Se dau următoarele elemente patrimoniale: 

- utilaje 2000 lei; 

- materii prime 1000 lei; 

- clienți 400 lei; 

- disponibil în cont 2200 lei; 

- capital social 2400 lei; 

- rezerve 300 lei; 

- furnizori 2900 lei. 

Se cere: 

a. Să se întocmească bilanțul initial; 

b. Să se stabilească egalitatea bilanțieră pentru următoarele operații: 

- Se încasează de la clienți prin contul bancar suma de 200 lei; 

- Se majorează capitalul social cu 300 lei din rezervele existente; 

- Se cumpără de la furnizori materii prime în valoare de 250 lei; 

- Se achită furnizorilor din contul bancar, o datorie în valoare de 500 lei. 

c. Să se întocmească bilanțul final. 

 

FIȘA DE LUCRU NR. 7 

Se dau următoarele elemente patrimoniale:  

- materii prime: 15.000 lei; 

- datorii furnizori: 10.000 lei;  

- obligații asociați: 10.000 lei; 

- disponibil la bancă: 2.500 lei;  

- creanţe clienţi: 1.500 lei;  

- numerar: 1.000 lei. 

 a. Întocmiţi patrimoniul iniţial. 

b. Prezentaţi, cu ajutorul patrimoniului, următoarele operaţiuni economice:  

1. Se contractează şi se încasează prin virament, un credit bancar în valoare de 10 000 lei; 

2. Se ridică de la bancă şi se depune în casierie suma de 2 000 lei; 

3. Se încasează, prin virament bancar, 500 lei creanțe de la clienți;  

4. Se achiziționează, cu plata ulterioară, materii prime în valoare de 6.000 lei;  

5. Se achită, în numerar, 5000 lei furnizorului de materii prime;  

6. Se rambursează, prin virament bancar, 600 lei din creditul bancar. 
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DOCUMENTE CONTABILE DE EVIDENȚĂ 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

 

Documentele contabile stau la baza înregistrărilor contabile în evidențele fiecărei unități 

economice. În urma acestor înregistrări se stabilește performanța economică, adică profitul, se 

stabilesc impozitele și taxele de plătit la bugetul statului precum și sumele ce revin asociaților sau 

membrilor organizației sub formă de venituri sau dividende. 

 Documentele de evidență trebuie să cuprindă următoarele elemente: denumirea 

documentului; denumirea și sediul unității care emite documentul; numărul de ordine al 

documentului; data și locul emiterii documentului; părțile care participă la operația economică; 

descrierea operației economico-financiare efectuate, astfel încât să cuprindă toate datele necesare 

înregistrării în evidență; datele cantitative și valorice aferente operației consemnate; semnătura 

persoanelor autorizate care răspund de întocmirea documentelor conform dispozițiilor legale. 

Clasificarea documentelor: 

 a) După natura operaţiilor economice: documente privind activitatea financiar-contabilă, 

documente pentru alte activităţi;  

b) După funcţia pe care o îndeplinesc: documente de dispoziţie, justificative, mixte, contabile;  

c) După circuitul lor: documente interne, documente externe;  

d) După conţinut: documente primare, documente centralizatoare;  

e) După regimul de tipărire şi folosire: documente cu regim special, documente fără regim 

special;  

 f) După forma de prezentare: documente tipizate, documente netipizate. 

1. DOCUMENTE CU REGIM SPECIAL 

a. Factura fiscală se utilizează în cazul livrărilor de bunuri și servicii. Factura fiscală trebuie 

să cuprindă obligatoriu următoarele informații:  

a) seria și numărul facturii; 

 b) data emiterii facturii;  

c) numele, adresa și codul de înregistrare fiscală al persoanei care emite factura;  

d) numele, adresa și codul de înregistrare fiscală, după caz, al beneficiarului de bunuri sau 

servicii;  

e) denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;  

f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea adaugată;  

g) cota de taxă pe valoarea adaugată sau mențiunea scutit cu drept de deducere, scutit fără 

drept de deducere, neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare, după caz;  

h) valoarea taxei pe valoarea adaugată, pentru operațiunile taxabile. 
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b. Avizul de însoţire a mărfii serveşte ca: document de transfer al bunurilor materiale de la 

o gestiune la alta, în cadrul aceleiaşi unităţi; document de însoţire a mărfii pe timpul 

transportului; document ce stă la baza întocmirii facturii.  

 

c. Chitanța servește ca document justificativ pentru depunerea unei sume în casieria unității. 

Aceasta sumă poate reprezenta o sumă încasată de la un client,  o restituire a avansului dat cu ocazia 

deplasării, o încasare de sume necuvenite la salariu sau alte cazuri similare. 
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d. Bonul de comandă-chitanță se întocmeşte de către unităţile neplătitoare de TVA. Servește 

ca: document pentru confirmarea şi evaluarea lucrării de executat sau a bunului de reparat, document 

justificativ privind încasarea sumei de la client, document pentru determinarea volumului lucrărilor 

prestate şi a materialelor consumate. 

 

 

 

 

2. DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ A STOCURILOR 

a. Nota de intrare – recepție si constatare diferențe (NIR) servește ca  document pentru 

recepția bunurilor aprovizionate în gestiune și este documentul  justificativ de înregistrare în 

contabilitate a mărfurilor și a materialelor diverse. 

Cazurile în care există obligativitatea întocmirii  notei de recepție:  

–  bunuri materiale procurate de la persoane fizice pe bază de borderou de achizitii; 

– mărfuri intrate în gestiunile la care evidența se ține la preț de vânzare - este cazul 

magazinelor, farmaciilor cu vânzare cu amănuntul către populație;  
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–  în situațiile în care bunurile materiale prezintă diferențe la recepție, pentru a le comunica 

furnizorului;  

– bunuri materiale primite fără factură; 

– bunuri materiale însoțite de factură, dar care urmează să intre în gestiuni diferite (cazul în 

care există mai multe puncte de lucru). Atunci când se recepționează mărfuri cu preț de amănunt, sunt 

obligatorii și informațiile următoare: prețul de achiziție al cantității recepționate; adaosul comercial 

unitar și total; prețul de achiziție unitar plus adaosul comercial; valoarea la preț de vânzare, inclusiv 

TVA. 

 

b. Bonul de consum servește ca document de eliberare din magazie a materialelor diverse și 

e document justificativ de înregistrare pe cheltuieli ale consumurilor de materiale. Conținutul minimal 

obligatoriu de informații al formularului este:   denumirea unității, numărul documentului, data 

eliberării, denumirea materialului, cantitatea necesară, U/M, cantitatea eliberată, prețul unitar, 

valoarea, data și semnătura gestionarului și a primitorului. Bonul de consum este așadar un document 

obligatoriu prin care se  justifică eliberarea bunurilor din gestiunea societății în consum și a 

înregistrării cheltuielilor cu consumul materialelor în evidența contabilă.     
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c. Raportul de gestiune se întocmește zilnic de către gestionari pentru fiecare gestiune în 

parte. Documentele pe baza cărora se întocmește raportul de gestiune pot fi: NIR, monetar, inventar 

de schimbare de preț, proces verbal de scădere din gestiune. 
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3. DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN NUMERAR ȘI FARĂ 

NUMERAR PRIVIND DECONTĂRILE ÎN NUMERAR  

a. Registrul de casă este documentul de înregistrare a încasărilor şi plăţilor în numerar, 

efectuate prin casieria unităţii, pe baza documentelor justificative. Se întocmeşte ori de cate ori sunt 

derulate operaţiuni cu numerar, zilnic, acolo unde este cazul, pentru fiecare punct de lucru unde se 

derulează operaţiuni cu numerar, în ordinea efectuării operaţiilor, fără spaţii libere între operaţiuni, 

iar la sfârşitul zilei, rândurile necompletate din registru se barează. Se redactează în două exemplare, 

pe baza documentelor justificative de încasări şi plăţi, un exemplar rămâne la casierie (în carnet) şi 

unul la departamentul financiar – contabil. Se semnează de casier pentru confirmarea înregistrării 

operaţiunilor efectuate şi de persoana desemnată din departamentul financiar – contabil pentru 

primirea actelor si a documentelor justificative anexate. 

 

b. Ordinul de plată se utilizează pentru a efectua o plată dintr-un cont la bancă în alt cont 

bancar. Se pot efectua plăți cu ordin de plată către bugetul de stat, către un furnizor de bunuri sau 

servicii sau către salariații proprii pentru virarea salariilor în carduri. Fiecare bancă are un formular 

propriu de ordin de plată. Excepție fac plățile către bugetul de stat, care pot fi făcute în format 

electronic, pe modelul dat de către Ministerul de Finanțe. Viramentele bancare pot fi făcute și prin 

intermediul internet banking-ului, fără a utiliza formular de ordin de plată. Ordinele de plata se 

numerotează în momentul întocmirii și se  înregistrează  în ordine cronologică într-un registru. 
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26 
 

FIȘA DE LUCRU NR. 1 

 

I. Completați factura fiscală și chitanța dacă se cunosc următoarele informații: 

S.C. ALFA SRL cu sediul în Pitești, judeţul Argeș, având codul unic de înregistrare                 

RO 205126, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului J23/1235/2010, cont 

RO15RNCB1247604000123544, deschis la BCR Pitești, achiziţionează conform facturii nr. 106205 

de la SC „DELTA” SRL cu sediul în Ștefănești, cod unic de înregistrare RO 106425, nr. de  

înregistrare în Registrul Comerţului J23/42198/2011, cont RO43RNCB4500001234561289 deschis 

la BRD București următoarele materii prime:  

Carne vită 50 kg, 20,5 lei / kg, TVA 9%; 

Ulei  60 l,  4,5 lei/l, TVA 9%; 

Carne porc 40 kg, 17,5 lei / kg, TVA 9%. 

Transportul mărfii se face cu auto nr. AG 01 ABV, delegatul Popescu Ion este identificat cu 

CI seria AN nr. 232909, eliberată de poliţia Pitești. Factura este completată de Iancu  Maria, CNP 

2680207031934, C.I. seria AN nr. 123354. Se achită factura pentru materiile prime  cumpărate 

conform chitanței nr. 209. 

 

II. Precizaţi care afirmaţie este adevărată (A) şi care este falsă (F):  

a. Factura fiscală este documentul pe baza căruia se decontează produsele, lucrările și 

serviciile prestate;  

b. Chitanţa serveşte ca document semnificativ privind încasarea unei sume în numerar de către 

casieria unității;  

c. Bonul de comandă este document de însoțire a mărfii pe timpul transportului; 

d. Avizul de însoţire a mărfii este document pentru recepția bunurilor aprovizionate.  

III. Completaţi chitanţa nr. 102/14.06.2020 având în vedere următoarele informații:  

- suma încasată: 2.500 lei, conform facturii nr. 34/11.06.2020;  

- societatea care încasează suma în numerar, prin casierul Bădescu Ion de la clientul Ionescu 

Marin, din Ștefănești, are următoarele date de identificare: SC BETA SRL, Ștefănești, nr. 

înmatriculare la registrul comerţului: J22/204/2017, CUI: RO174566, str. Rozelor, nr. 10, judeţul 

Argeș. 
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FIȘA DE LUCRU NR. 2 

Alegeți varianta corectă: 

1. Documentele de evidenţă:  

a. reflectă întreaga activitate a unităţilor;  

b. constituie suport pentru verificarea gestiunilor;  

c. furnizează organelor de conducere informaţii;  

d. toate variantele de mai sus.  

2. După forma de prezentare, documentele de evidenţă se clasifică în:  

a. documente cu regim special și fără regim special; 

b. documente de uz general şi specifice;  

c. documente de dispoziţie şi de execuţie;  

d. documente tipizate şi netipizate;  

3. După funcţia pe care o îndeplinesc, documentele de evidență pot fi: 

a. documente de dispoziţie, justificative, mixte, contabile;  

b. documente primare, documente centralizatoare; 

c. documente cu regim special, documente fără regim special; 

d. documente interne, documente externe. 

4. Corectarea erorilor din documente nu presupune:  

a. să se permită recunoaşterea momentului când s-a produs greşeala;  

b. să se aducă la cunoştinţă celor care au întocmit documentul;  

c. să se efectueze corectarea prin tăierea cu o linie a textului sau a sumei greşite; 

d. nicio variantă de mai sus. 

5. Din categoria documentelor cu regim special nu face parte:  

a. ordinul de plată;  

b. bonul de comandă-chitanţă ;  

c. factura fiscală;  

d. avizul de însoţire a mărfii.  
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FIȘA DE LUCRU nr.3 

METODA: CUBUL 

Lecția: DOCUMENTE CU REGIM SPECIAL 

Etape: 

- se împart elevii în 6 grupe;  

- se aruncă cubul de către un reprezentat al fiecărei grupe și echipa respectivă trebuie să  

rezolve sarcina aflată pe fața cubului; 

- elevii rezolvă sarcina  într-un timp dat;  

- un reprezentant al fiecărui grup prezintă răspunsul formulat; 

- ideile principale se scriu la tablă. 

 

 

           

 

  .  
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