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Introducere 

Auxiliarul curricular – Caiet de lucru pentru contabilitate cuprinde oferă itemi 

cu alegere multiplă, cu alegere duală, itemi tip asociere, itemi cu răspuns scurt, 

itemi tip rezolvări de probleme, pentru care sunt prezentate rezolvările acestora, 

dar şi probleme propuse în vederea rezolvării acestora în cadrul studiului 

individual sau la ore. 

Auxiliarul curricular –Caiet de lucru pentru contabilitate este un suport de 

lucru care cuprinde 

 Fișe de lucru,din elementele de teorie , 

 Aplicații practice privind înregistrarea în contabilitate a diferitelor operații pe 

clase de contrui , 

  Teste de verificare ce vin să verifice cunoștințele dobândite. 

Acest auxiliar vine în sprijinul profesorului şi al elevului cu sugestii pentru 

aprofundarea sau verificarea cunoștințelor. Materialele de învăţare sunt destinate 

elevilor din clasa a X-a, a XI-a, care se pregătesc să devină tehnician în activităţi 

economice, precum şi profesorilor implicaţi în pregătirea acestora. Acest material 

a fost elaborat pe baza unităţilor de competenţe şi a competenţelor prevăzute în 

S.P.P, ţinând cont de conţinuturile tematice din curriculă. 

Competenţe 

C1:   Utilizează planul general de conturi pentru înregistrarea evenimentelor şi 

tranzacţiilor. 

C2:   Înregistrază evenimentele şi trazacţiile în contabilitate. 

C3:   Descrierea operațiilor economico-financiare și funcționarea conturilor. 

Obiective  

O1:  să identifice  conturile  pe categorii de evenimente şi tranzacţii, 

O2: să folosească conturile corespunzătoare evenimentelor şi tranzacţiilor, 

O3: să identifice evenimentele şi tranzacţiile , 

O4 : să fosească analiza contabilă pentru înregistrarea în contabilitate , 

O5 : să întocmească formula contabilă. 
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TEMA 1 : CONTABILITATEA  ACTIVELOR  IMOBILIZATE 

ACTIVITATEA NR.1  

         FIȘĂ DE LUCRU -IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

 

1. Imobilizări necorporale cuprind: 

a. bunurile materiale de folosinţă îndelungată în activitatea întreprinderilor; 

b. toate valorile economice care nu se manifestă ca un bun material,concret; 

c. valorile financiare, investiţiile de întreprindere în patrimoniul altor societăţi. 

2. Imobilizările necorporale se referă la: 

a. cheltuieli de dezvoltare; 

     b. valorile economice care nu îmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete; 

     c. valorile economice care îmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete. 

3. Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri :  

a. Marca indică cheltuielile pe care firma le face pentru obţinerea unui drept de autor.    ____ 

b. Licenţele reprezintă  cheltuielile ocazionate pentru obţinerea unui brevet de  

 invenţie._____ 

c. Cheltuielile în avans se încadrează în categoria activelor circulante._____                  

4. Care din urmatoarele elemente fac parte din imobilizările necorporale: 

a. terenuri 

b. titluri de participare 

c. creante imobilizate 

     d. concesiuni.  

e. programul informatic

 

5. Împărțiți pe categorii următoarele tipuri de cheltuieli. 
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TIPURI DE CHELTUIELI 

CHELTUIELI 

DE 

CONSTITUIRE 

CHELTUIELI DE  

CERCETARE-

DEZVOLTARE 

cheltuielile de înscriere şi înmatriculare   

cheltuieli efectuate pentru aplicarea rezultatelor 

cercetării 

  

cheltuielile de prospectare a pieţei,   

cheltuieli cu emisiunea şi vânzarea de acţiuni sau 

obligaţiuni. 

  

cheltuielile de publicitate legate de constituirea 

societăţii, 

  

proiectarea uneltelor şi matriţelor ce implică 

tehnologie nouă; 

  

proiectarea, construcţia şi testarea producţiei 

intermediare sau folosirea intermediară a 

prototipurilor şi modelelor; 

  

 

6. Concesionările  fac parte din următoarea categorie: 

a.  imobilizari financiare; 

b.  imobilizari corporale; 

c.  imobilizari necorporale; 

d.  disponibilități bănești 
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REZOLVARE –  

FIȘĂ DE LUCRU - IMOBILIZĂRI 

NECORPORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 
 

TIPURI DE CHELTUIELI 

CHELTUIELI 

DE 

CONSTITUIRE 

CHELTUIELI DE  

CERCETARE-

DEZVOLTARE 

cheltuielile de înscriere şi înmatriculare X  

cheltuieli efectuate pentru aplicarea rezultatelor 

cercetării 

 X 

cheltuielile de prospectare a pieţei, X  

cheltuieli cu emisiunea şi vânzarea de acţiuni sau 

obligaţiuni. 

 X 

cheltuielile de publicitate legate de constituirea 

societăţii, 

X  

proiectarea uneltelor şi matriţelor ce implică 

tehnologie nouă; 

 X 

proiectarea, construcţia şi testarea producţiei 

intermediare sau folosirea intermediară a 

prototipurilor şi modelelor; 

 X 

 

          

 

 

 

1 

 

2 3 4 5 6 

b b a – F 

b – F 

c – F 

e  c 
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ACTIVITATEA NR.2  

FIȘĂ DE LUCRU  - IMOBILIZĂRI CORPORALE  

 

1. Imobilizările corporale se referă la:  

a. cheltuieli de constituire; 

b. valorile economice care nu îmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete; 

c. valorile economice care îmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete. 

2. Care din urmatoarele elemente fac parte din imobilizarile corporale: 

a. amenajari de terenuri; 

b. titluri de participare; 

c. echipament birotic; 

d. program informatic; 

e. construcții. 

3. Care sunt elementele  încadrate incorect: 

a. amenajări de teren     

(imobilizari.necorporale) 

b. utilaje (imobilizari corporale) 

 

c. teren  (imobilizari corporale) 

d. utilaj (imobilizari corporale). 

 

4. Ce imobilizare corporală nu se supune amortizării?De ce? 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________. 

5. Notați cele două condiții ale unui bun pentru a fi încadrat în mijloc fix:  

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

6.Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri :  

a.Amenajările de terenuri se supun amortizării.    ____ 

b.Programul informatic se încadrează în categoria imob. corporale._____ 

c.Utilajele se încadrează în categoria activelor circulante._____                  
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REZOLVARE –  

FIȘĂ DE LUCRU - IMOBILIZĂRI 

CORPORALE 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

1 

 

2 3 4 5 6 

c a 

c 

e 

 

a  

 

 

Nu se supun amortizării 

terenurile,deoarece sunt 

imobilizări corporale care 

nu sunt supuse 

uzurii(fizice sau morale) 

1. Să aibă o valoare mai 

mare decât cea stabilită 

prin lege, 

2. Să aibă o durată de 

funcționare mai mare 

cacât cea stabilită prin 

lege 

a- A 

b- F 

c- F 
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                    ACTIVITATEA NR.3 

APLICAŢII PRACTICE PRIVIND  AMORTIZAREA  

IMOBILIZĂRILOR 

1. SC  “CORA” SA achiziţionează un autoturism în valoare de 17.000 lei, TVA 19%, cu o 

durată de funcţionare de 10 ani. Înregistraţi în contabilitate: 

a. Calcul amortizare pe toată durata de funcţionare după metoda liniară. 

b. Înregistraţi în contabilitate amortizarea autoturismului pentru toată durata de 

funcţionare a acestuia. 

c. Scoaterea din funcţiune a autoturismului după recuperarea totală a amortizării. 

d. Calcul amortizare pe toată durata de funcţionare după metoda accelerată. 

e. Înregistraţi în contabilitate amortizarea autoturismului pentru toată durata de 

funcţionare a acestuia. 

f. Scoaterea din funcţiune a autoturismului după recuperarea totală a amortizării. 

g. Calcul amortizare pe toată durata de funcţionare după metoda degresivă. 

h. Înregistraţi în contabilitate amortizarea autoturismului pentru toată durata de 

funcţionare a acestuia. 

i. Scoaterea din funcţiune a autoturismului după recuperarea totală a amortizării. 

REGISTRUL-JURNAL 

Nr. Crt. Data Doc. Explicaţia 
CONTURI SUME 

D C D C 
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ACTIVITATEA NR. 4 

TEST DE VERIFICARE- 

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 

 

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 

A. Încercuiţi varianta/variantele de răspuns corecte:1 puncte (0.25px4)                                 

1. Stabiliți elementele de mai jos care nu fac parte din imobilizările necorporale: 

a. amenajări de terenuri; 

b. echipament birotică; 

c. brevet de invenție; 

d. concesiuni;  

e. cheltuieli de cercetare. 

2.  Stabiliți care din următoarele elemente fac parte din imobilizările corporale: 

a. amenajări de terenuri; 

b. program informatic; 

c. imprimantă; 

 d. marcă de fabrică; 

 e. clădire. 

3. Stabiliti care din următoarele elemente nu este supus amortizării: 

a. utilaje; 

b. terenuri; 

c. licențe; 

d. cheltuieli de dezvoltare; 

e. brevet de invenție; 

f. amenajări de terenuri.  

4. Precizați care din următoarele elemente nu au fost încadrate corect: 

a. licența (imobilizari corporale) ; 

b. mașină (imobilizari corporale) 

c. teren  (imobilizari corporale) 

d. clădire (imobilizari necorporale). 
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B. Notați adevărat (A) sau fals (F) pentru următoarele enunţuri: 1.50 puncte (0.25x6) 

1. Activele imobilizate  au o durata de utilizare mai mare de un an.____ 

2. Brevetul reprezintă suma cheltuită pentru utilizarea unei invenții.____ 

3. Amenajările de teren nu sunt supuse amortizării.____ 

4. Imobilizările necorporale sunt amortizate doar prin metoda liniară.____ 

5. Imobilizările corporale au o durată de funcționare mai mica de un an.____ 

6. Amenajările de teren nu se amortijează_____ 

C. Răspundeți la următoarele întrebări   1.50 puncte (0.25x6) 

1. Care sunt subgrupele imobilizărilor necorporale?  

 

2. Enumeraţi căile de intrare a imobilizărilor corporale în firmă. 

 

3. Ce este o concesionare de teren? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Care este diferenţa dintre un brevet şi o licenţă? 

_________________________________________________________________ 

5. Enumerați 2 mărci de fabrică și 2 mărci de comerț pe care le cunoașteți. 

 

6. Enumeraţi căile de ieșire a imobilizărilor necorporale din firmă. 

_________________________________________________________________ 

D. Încercuiţi varianta de răspuns corectă: 2.5 puncte (0.5x 10)                  

1.  Cumpărarea unui program informatic, conform avizului de însoțire a mărfii: 

 a) % = 404;            b ) 208 = 404;           c) % = 408;              d)   % = 411; 

208                                                           208                              203 

4426                                                          4428                             4426 

1. Achiziționarea unei construcții în baza facturii se înregistrează astfel: 

a) % = 404;            b ) 212 = 404;            c) % = 408;            d)   % = 411; 

212                                                             212                           212 
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4427                                                           4426                          4428 

2. Vânzarea unui activ corporal pe baza facturii se înregistrează astfel: 

a) % = 461;            b ) 461 = %;             c) 4111 = %;            d)   461 = %; 

212                                     7583                          212                           7583 

4428                                     4427                         4426                         4428 

3. Scoaterea din evidență a unei clădiri vândute și neamortizată: 

    a) 281= 212;      b) 280 = 212;        c) 461 = 212;          d)   6583 =212;                                                                             

4. Amortizarea mijloacelor fixe se înregistrează în contabilitate astfel: 

    a) 281 = 6811;    b) 2805 = 205;     c) 6811 = 281;       d) 6812 = 281; 

5. Realizarea unui program informatic în regie proprie se înregistrează astfel: 

    a) 232 = 721;      b) 232 = 721;      c) 231 = 722;         d) 234 = 721; 

6. Plus de inventar a unui calculator  se înregistrează în contabilitate astfel: 

a) 214 = 758;    b) 214 = 4754;       c) 658 = 214;         d) 214= 134;   

7. Plata furnizorului de imobilizări în numerar se evidentiază în contabilitate astfel: 

    a) 5311 = 404     b) 5121 = 404    c) 404 = 5121        d. 5311 = 401 

9. Scoaterea din evidență a unei clădiri partial amortizată: 

a) % = 212;            b ) 212 = %;             c)  % = 212;            d)   461 = %; 

281                                    281                  212                                     7583 

6583                                  6583                7583                                   4428 

10. Minus la inventar la echipament birotică în urma unei calamități se înregistrează astfel: 

a) 671 = 214;    b) 214 = 671;       c) 6583 = 214;         d) 214= 134;   
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FIȘĂ DOCUMENTARE – TEMA 1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C 

T 

I 

V 

U 

L 

 

B 

I 

L 

A 

N 

Ţ 

I 

E 

R 

 

Active 

imobilizate 

Imobilizări 

necorporale 

Imobilizări 

corporale 

Imobilizări 

financiare 

Cheltuieli de constituire de cercetare – dezvoltare, 

concesiuni, brevete, licenţe 

Terenuri, clădiri şi construcţii speciale, maşini şi 

utilaje, alte imobilizări corporale 

Titluri de participare, alte titluri imobilizate, creanţe 

imobilizate 

Active 

circulante 

Stocuri 

Materii prime, materiale, obiecte de inventar, 

stocuri la terţi, producţie în curs de execuţie, 

produse, animale, mărfuri 

Creanţe  
Furnizori – debitori, clienţi, alte creanţe, decontări 

cu asociaţii privind capitalul  

Elemente de 

trezorerie 

Titluri de plasament, disponibilităţi în cont, 

casierie, acreditive, alte valori 

Conturi de 

regularizare şi 

asimilate(activ) 

Cheltuieli înregistrate în avans 

Operaţiuni în curs de clasificare (activ) 

Diferenţe de conversie (activ) 

STRUCTURA ACTIVULUI PATRIMONIAL 
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- Capital social 

- Prime legate de capital 

- Diferenţe de reevaluare 

- Rezerve 

- Rezultat raportat 

- Rezultatul exerciţiului 

- Repartizarea profitului 

- Fonduri proprii 

- Subvenţii pentru investiţii 

- Provizioane reglementate 

 

- Litigii 

- Garanţii 

- Clienţi 

- Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii 

- Pierderi din schimb valutar 

 

- Împrumuturi pe termen mediu, lung şi scurt din emisiuni 

de obligaţiuni, credite bancare, datorii legate de 

participaţii 

- furnizori 

- Clienţi – creditori  

- Alte datorii (salariale, sociale, fiscale, faţă de acţionari, 

faţă de terţi creditori) 

 

-  

- Venituri inregistrate în avans 

- Operaţii în curs de clarificare 

- Diferenţe de conversie ( pasiv) 

  

 

 

 

   P 

A 

S 

I 

V 

U 

L 

 

B 

I 

L 

A 

N 

Ţ 

I 

E 

R 

Capitaluri proprii 

Provizioane pentru 

riscuri şi cheltuieli 

Datorii (pe 

termen lung, 

mediu, scurt) 

Conturi de 

regularizare şi 

asimilate (pasiv) 

STRUCTURA PASIVULUI PATRIMONIAL 
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CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilitatea diferenţiază următoarele categorii de active imobilizate: 

a) imobilizări necorporale  

– cuprind toate acele valori economice care nu se manifestă ca un bun material, concret. În 

cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:cheltuielile de constituire, cheltuielile de dezvoltare, 

concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile, drepturile şi alte valori,fondul comercial, alte 

imobilizări necorporale, imobilizările necorporale în curs de exerciţiu. 

Imobilizările necorporale, denumite şi imobilizări nemateriale sau active intangibile, cuprind 

toate acele valori economice de investiţie care nu îmbracă fizic forma de bunuri materiale 

concrete. Conform OMFP nr. 3055/2009 ele sunt reprezentate de: 

1. cheltuieli de constituire; 

2. cheltuieli de dezvoltare; 

3. concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia 

celor create intern de entitate; 

4. fondul comercial; 

5. alte imobilizări necorporale; 

6. avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale; 

7. imobilizările necorporale în curs de execuţie. 

b) imobilizări corporale  
- cuprind: terenuri şi amenajări la terenuri, construcţii, instalaţii tehnice şi maşini, mobilier, 

aparatură de birotică, echipamente de protecţie a valorilor si imobilizări corporale în curs 

de execuţie. Acestea cuprind bunurile materiale de folosinţă îndelungată în activitatea 

întreprinderilor.Imobilizările corporale sunt active care:  

Activele imobilizate prezintă următoarele caracteristici: 

 sunt destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea intreprinderii, mai 

mare de un an; 

 au lichiditate  mică; 

 nu se consumă la prima utilizare, ele participând la mai multe cicluri de  utilizare; 

 sunt fixate în activitatea unităţilor patrimoniale, nefiind destinate direct 

comercializării; 

 valoarea lor se recuperează în mod treptat, pe calea amortizării, prin   includerea 

unor cote de amortizare în costul activităţii la care participă 
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- sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau 

prestare de servicii, pentru a fi date terţilor sau pentru a fi utilizate în scopuri 

administrative 

- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de 1 an 

- au valoare mai mare decât limita prevăzută de reglementările legale în vigoare 

c) imobilizări financiare – cuprind valorile financiare, investiţiile de întreprindere în 

patrimoniul altor societăţi. Acestea se compun din: titluri de participare,interese de 

participare, alte titluri imobilizate, creanţe imobilizate.  

Imobilizările  financiare  reprezintă active financiare care îmbracă forma investiţiilor 

financiare deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele cuprind: 

    -   acţiuni deţinute la entităţile afiliate; 

   -   interese de participare; 

  -   alte investiţii deţinute ca imobilizări; 

  -   împrumuturi acordate entităţilor afiliate; 

          -  împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de 

participare 

 

 

AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR 

 

 

 

 

 

 

 

Rolul amortizarii este de a deduce acea valoare amortizabila anuala, calculata pe baza 

valorii totale a activului asupra perioadei totale de viata utile, valoare care va conserva in 

companie resurse care sa ajute la reconstituirea imobilizarilor, chiar prin utilizarea activelor deja 

existente.  

Metodele de amortizare, pe baza carora se stabileste anual, lunar etc. valoarea amortizabila sunt: 

1. Metoda liniara – este folosita cel mai des atat in teorie, cat si in practica si presupune 

utilizarea, intr-un mod constant, a activelor pe durata de viata utila; 

 Din punct de vedere stiintific, amortizarea reprezinta modalitatea prin care costul 

activelor imobilizate este desfasurat pe parcursul duratei de viata utila a acestora. 

 Amortizarea reprezinta recuperarea treptata, atat din punct de vedere 
contabil, cat si fiscal, a tuturor costurilor ce sunt aferente achizitiei, 
construirii, producerii, asamblarii, instalarii sau a imbunatatirii 
imobilizarilor amortizabile. 
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Amortizarea liniară se stabilește prin repartizarea valorii de intrare pe întreaga durată 

normală de funcționare, în mod egal, fiind metoda de amortizare cel mai des utilizată. 

Amortizarea liniară a unui echipament în valoare de 5.000 de lei într-o durată de opt ani se 

regăsește în aplicația atașată acestui articol, iar în tabelul de mai jos este exemplificată 

modalitatea de calcul pentru primul an dintre cei opt: 

                     

2. Metoda accelerata. 

Această metodă presupune amortizarea unei valori de cel mult 50% din valoarea de intrare 

în patrimoniul societății în primul an de funcționare. Valoarea rămasă de amortizat va fi 

repartizată în mod egal asupra perioadei normale de funcționare rămasă, prin aplicarea metodei 

liniare. 

Pentru exemplificare, prezentăm tabelul de calcul al amortizării accelerate pentru o perioadă de 

18 luni, pentru același echipament. Amortizarea în primele 12 luni este calculată conform 

explicațiilor prezentate anterior, iar începând din luna a 13-a va fi calculată o amortizare liniară 

până la finalul perioadei normale de funcționare: 
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3. Metoda degresiva; 

Amortizarea degresivă nu poate fi aplicată construcțiilor  și constă în multiplicarea cotelor de 

amortizare liniară cu următorii coeficienți prevăzuți de lege: 

 atunci când durata normală de funcționare este cuprinsă între doi și cinci ani, coeficientul 

utilizat va fi 1,5; 

 atunci când durata normală de funcționare este cuprinsă între cinci și zece ani, 

coeficientul utilizat va fi 2; 

 dacă durata normală de funcționare este mai mare de zece ani, coeficientul utilizat va fi 

2,5. 

Amortizarea anuală se va calcula utilizând această metodă până în momentul în care 

amortizarea degresivă astfel calculată ajunge să fie mai mică decât cea liniară. Din acest 

moment, se va renunța la metoda degresivă, iar până la finalul perioadei normale de funcționare 

se va aplica metoda liniară. 

Același echipament a fost amortizat utilizând metoda amortizării degresive. Amortizarea 

liniară intervine începând cu luna 34 din durata normală de funcționare. 
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Mai jos este prezentată trecerea de la amortizare degresivă la amortizare liniară, începând cu 

luna 34: 
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TEMA 2 : CONTABILITATEA  ACTIVELOR  CIRCULANTE 

              ACTIVITATEA NR. 5 

FIȘĂ DE LUCRU-STOCURILE DE MATERII PRIME, 

MATERIALE  ȘI OBIECTE DE INVENTAR 

 

1. Stocurile se referă la:  

a. valorile economice care  îmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete și   

care se utilizează de firmă pe o durată mai mare de un an; 

b. valorile economice care nu îmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete; 

c.  active deţinute pentru: a fi vândute pe  parcursul desfăşurării activităţii; în     

   curs de producţie în vederea unei vânzări în aceleaşi condiţii. 

2. Realizați corespondența între cele două coloane. 

a. Stocurile de 

materiale 

consumabile 

1.bunuri care participa direct la fabricarea produselor, regasindu-se partial 

sau integral, in stare initiala sau in stare transformata, in produsul obtinut. 

b.Stocurile de 

materii prime  

2.bunuri care nu indeplinesc cumulative conditiile pentru a putea fi incluse 

in categoria imobilizarilor corporale, adica, fie au durata de utilizare mai 

mica de un an , fie au valoarea de intrare mai mica decat limita legala.  

c.Stocurile de 

materiale de 

natura obiectelor 

de inventar 

3.bunuri care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare 

fara a se regasi,de regula, in produsul realizat. Principalele categorii de 

materiale consumabile sunt: materialele auxiliare, combustibilii, materialele 

pentru ambalat, piesele de schimb, semintele si materialele de plantat, 

furajele, etc. 
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3. Care este diferența între materii prime și material consumabile? 

_______________________________________________________________________

________________________________________________. 

4. Pentru o firmă producătoare de încălțăminte enumerați 4 elementele   încadrate în 

categoria stocurilor de materii prime și materiale: 

__________________________________________________________.___________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Notați cele două condiții ale unui bun pentru a fi încadrat în obiecte de  inventar:  

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

6. Determinaţi valoarea stocurilor de materii prime și materiale, pentru o firmă producătoare 

de pâine, cunoscând următoarele date:  

 brevet 4.000 lei,  

 clădiri 24.000 lei,  

 program informatic 1.000 lei,  

 pâine 12.000 lei , 

 cheltuieli de constituire 3.000 lei,    

 mijloc de transport 69.000 lei,  

 făină 2.000 lei,  

 drojdie  800 lei,  

 frigider 4.000 lei,  

 licență 74.000 lei,  

 sare 200 lei,  

 mobilier 3.000 lei,  

 aparatură birotică 6.000 lei, 

 combustibil 1.900 lei.    
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REZOLVARE –  

FIȘĂ DE LUCRU-STOCURILE DE MATERII PRIME, 

MATERIALE  ȘI OBIECTE DE INVENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 3 4 5 6 

c  a - 3 

b- 1 

c -2 

 

Materialele 

consumabile 

nu se 

regăsesc în 

produsul 

finit,spre 

deosebire de 

materiile 

prime 

1. piele 

2. pânză 

3. talpa 

4. adeziv 

1. Să aibă o valoare mai 

mare de un an, dar să aibă 

o durată de funcționare 

mai mică decât cea 

stabilită prin lege 

             sau 

2. Să aibă o valoare mai 

mică decât cea stabilită 

prin lege, dar să aibă o 

durată de funcționare mai 

mare de un an. 

 

1900+ 

2 000+ 

800+ 

200  

 

=  4 900 
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            ACTIVITATEA NR. 6 

FIȘĂ DE LUCRU-STOCURILE DE SEMIFABRICATE ȘI 

PRODUSE FINITE 

1.  Realizați corespondența între cele două coloane. 

Element patrimnial Caracteristica elementului patrimonial 

1.Semifabricate A.bunurile care au parcurs toate fazele procesului tehnologic 

2.Producția în curs 

de execuție 

B. rebuturile, materialele recuperabile, deșeurile. 

3.Produse finite C. produse al caror proces tehnologic a fost încheiat intr-o secție sau fază 

de fabricație și care trec în continuare pentru prelucrare în altă secție 

4.Produse 

reziduale 

D. bunurile care n-au trecut toate fazele procesului de producție, 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

2.Notați o asemănare între produsele finite și cele reziduale. 

______________________________________________________________ 

3.Un bun economic poate îmbrăca mai multe forme.Completați tabelul cu un exemplu. 

 

 

BUN ECONOMIC 

----------------------- 

îmbracă următoarele 

forme 

Materie primă   

pentru firma cu obiect de activitate___________________ 

Semifabricat  

pentru firma cu obiect de activitate____________________ 

Produs finit  

pentru firma cu obiect de activitate_____________________ 

Marfă  

pentru firma cu obiect de activitate____________________ 

4. Produsele finite fac parte din urmatoarea categorie:  

 

a) imobilizari financiare; 

 b) imobilizari corporale; 

 c) active circulante :stocuri; 

      d) active imobilizate; 

 e) active de regularizare si asimilate. 
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5. Pretul de vânzare cu ridicata cuprinde: 

a. costul de achizitie  + adaosul comercial; 

b. costul de achizitie  + adaosul comercial + TVA; 

c. costul de achizitie  + cheltuieli de transport-aprovizionare; 

d. costul de achizitie + adaosul  producătorului + TVA. 

6. Precizati semnificatia formulei  contabile 711 = 345 : 

a. descărcarea gestiunii de produse finite vândută ; 

b.  vânzare de produse finite ; 

c. lipsă de produse finite la inventar ; 

d. donație de produse finite către terți. 

7. Precizati semnificatia formulei  contabile 345=711 : 

a. descărcarea gestiunii de produse finite vândută ; 

b. vânzare de produse finite ; 

c. obținere de produse finite ; 

d. donație de produse finite către terți. 

 

 

REZOLVARE 

FIȘĂ DE LUCRU-STOCURILE DE 

SEMIFABRICATE ȘI PRODUSE FINITE 

  

 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

1-C 

2-D 

3-A 

 4- B 

 Ambele 

rezultă în 

urma 

procesului 

de 

producție 

 

  

    --- 

     c d a c 
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           ACTIVITATEA NR. 7 

FIȘĂ DE LUCRU-STOCURILE DE MĂRFURI 

 

1. Măfurile fac parte din următoarea categorie:  

 a) imobilizari financiare; 

 b) imobilizari corporale; 

 c) active circulante :stocuri; 

      d) active imobilizate; 

 e) active de regularizare si asimilate. 

2.  Pretul de vânzare cu amănuntul  cuprinde: 

    a. cost de achizitie + TVA; 

    b. cost de achizitie +  adaos comercial practicat de magazin  + TVA neexigibila; 

    c. cost de achizitie + TVA deductibila ; 

    d. cost de achizitie  + adaos comercial + TVA colectat. 

3. Enumerați 4 mărfuri ale unei firme cu obiect de activitate comerțul produselor 

alimentare: 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________4. Determinaţi valoarea stocului 

de marfă, pentru o firmă care comercializează îmbrăcăminte:  

 rochii 22.000 lei,  

 clădiri 124.000 lei,  

 program informatic .400 lei,  

 pantaloni 12.000 lei , 

 calculator 3.000 lei,    

 mijloc de transport 69.000 lei,  

 paltoane  32.000 lei,  

 pantofi damă  4.800 lei,  

 sandale copii 1.000 lei,  

 licență 74.000 lei,  

 pungi 200 lei,  

 mobilier 3.000 lei,  

 cămăși 6.000 lei, 

 

5. Notați formula de calcul a preţurile de vânzare (Pv) în situațiile date: 

 a.  vânzare cu ridicata  b.  vânzare cu amănuntul   
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6. Notați pentru formula contabilă natura operației  în situațiile date: 

A. FORMULA 

CONTABILĂ 

B. NATURA OPERAȚIEI 

607 = 371  

371=378  

371= 401  

371=4428  

 

REZOLVARE 

FIȘĂ DE LUCRU-STOCURILE DE 

SEMIFABRICATE ȘI PRODUSE FINITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

A. FORMULA 

CONTABILĂ 

B. NATURA OPERAȚIEI 

607 = 371 Scoaterea din evidență a mărfurilor vândute 

371=378 Înregistrarea adaosului comercial 

371= 401 Achiziționarea de mărfuri  

371=4428 Înregistrarea TVA-ului neexigibil aferent comerțului cu amănuntul 

 

 

 

 

 

1 

 

2 3 4 5 

c  b 

 

 se 

încadrează 

orice produs 

alimentar 

72 000 Pv=COST + AC+ TVA /c 

Pv= COST+ AC+ TVAneexig 
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             ACTIVITATEA NR. 8 

TEST DE VERIFICARE- CONTABILITATEA STOCURILOR 

 

Notă:  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. 

A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă: 2.5 puncte (0.25px10)                                 

1.  Cumpărare de materii prime,conform avizului de însoțire a mărfii, la cost de achiziție, TVA 

19% se înregistrează : 

    a. % = 404     b. 300 = 600;         c. % = 408                    d.   % = 411 

       300                                               300                                      300 

       4426                                             4428                                   4426 

2.  O societate comercială dă în consum obiecte de inventar : 

    a.  602 = 322            

    b.  322 = 321            

    c. 602 = 321             

    d. 322 = 602             

8. Se trimit spre prelucrare la terți materii prime  : 

    a. 300 = 351              c. 300 = 401      

    b.  351 = 300             d. 371 = 300     

9. Ce semnificație are următoarea formulă contabilă : % = 408 

                                                                                        300 

                                                                                       4428             

    a. achiziționare de materii prime fără factură. 

    b. cumpărarea de materii în sistemul inventarului intermitent; 

    c. achiziționarea de materii prime în condițiile folosirii prețului prestabilit ; 

    d. compensarea datoriei față de furnizori cu materii prime. 

10. Ce semnificatie are formula contabila  345 = 711: 

    a. aprovizionare cu produse finite; 

    b. descarcarea gestiunii  pentru produsele vandute; 

    c. obținerea de produse finite din producție  la cost de producție; 

    d. vânzarea de produse finite prin magazinele proprii . 

11. Ce reprezintă înregistrarea contabilă 371 = 378: 

    a. descărcarea gestiunii de mărfuri vândute; 

    b. vânzarea mărfurilor; 
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    c. înregistrarea valorii adaosului comercial; 

    d. aprovizionarea cu mărfuri. 

7.  Ce semnificație are următoarea formulă contabilă : % = 456 

                                                                                        300 

                                                                                         371              

     a. aport în natură vărsat pe destinații la capitalul social; 

     b. intrare de materii prime de la furnizori ; 

     c. retragerea aportului asociațiilor la capital; 

     d. intrarea de mărfuri de la furnizori.  

8.  Descărcarea  gestiunii de marfă vândută la preț de vânzare cu ridicata : 

    a. % =371             b. % = 371            c. 5311 = %             d. 711 = 371 

       607                          607                                  707 

      378                           378                                  4427 

8. Care este semnificația  înregistrării: 300= 351: 

a. trimiterea la terti spre prelucrare a stocului de materi prime; 

       b. aducerea de la terti a materiilor prime; 

       c. plus la inventariere la materii prime; 

       d. retragerea unui  asociat. 

10. Descarcarea  gestiunii de marfa vanduta la pret de vanzare cu amanuntul se inregistreaza : 

    a)  % =371             b ) % = 371            c ) 5311 = %             d ) 711 = 371 

       607                          607                                     707 

      378                           378                                     7727 

      4426                        4428                                

B. Notați adevărat (A) sau fals (F) pentru următoarele enunţuri: 1p (0.25x4) 

1. Activele circulante  au o durata de utilizare mai mare de un an.____ 

2. Materiile prime pot intra în patrimoniu prin aport.____ 

3.Costul de achiziție este format din prețul de achiziție și costul de transport și 

aprovizionare.____ 

4.Materialele consumabile nu se regăsesc în produsul finit.____ 

C. Răspundeți la următoarele întrebări   1.50 puncte (0.25x6) 

1. Care sunt categoriile de stocuri cunoscute?  
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2. Enumeraţi căile de intrare a stocurilor de materii prime  în firmă. 

 

3. Ce este coeficientul K? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Care este diferenţa dintre preț de vânzare cu amănuntul și prețul de vânzare cu ridicata? 

_________________________________________________________________ 

5. Cum determinaţi coeficientul de repartizare al adaosului commercial (K378) la o unitate 

cu amănuntul? 

 

6. Enumeraţi căile de ieșire a produselor finite din firmă. 

_____________________________________________________________________________ 

D. Înregistrați în contabilitatea operațiile de mai jos: 4 puncte 

Un producător vinde produse textile (costume bărbătești).El practică un preț unitar fără TVA de 

250lei/buc.Comerciantul cu ridicata SC X SA se aprovizionează cu 165 bucăți costume de la 

producător. El vinde mai departe toate costumele către SC Y SA,societate ce practică comerțul 

cu amănuntul de costume. Adaosul commercial al comerciantului cu ridicata este de 15%, iar al 

comerciantului cu amănuntul 13%. Se cere să se înregistreze în contabilitate 

 Pentru producător 

e. Vânzarea și scoaterea din evidență a costumelor vândute către SC” X “SA.(0.5p) 

 Pentru SC “X” SA  

f. Achiziționarea cu ridicata,a costumelor de la producător, .(0.5p) 

g. Înregistrarea adaosului commercial , .(0.5p) 

h. Vânzarea costumelor către SC “Y” SA, .(0.5p) 

i. Scoaterea din evidență a costumelor vândute către SC” Y “SA. .(0.5p) 

 Pentru SC” Y” SA  

j. Achiziționarea cu ridicata,a costumelor de la producător, .(0.5p) 

k. Înregistrarea adaosului commercial , .(0.5p) 

l. Formarea prețului de vânzare către comparator. .(0.5p) 

 



32 

 

FIȘĂ DOCUMENTARE – TEMA 2 

CONTABILITATEA ACTIVELOR CIRCULANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt active circulante: stocurile, creanțele, casa și conturile la bănci, investițiile pe termen scurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stocurile sunt bunurile materiale aflate în proprietatea societății deținute cu scopul de a fi 

vândute, cum sunt mărfurile sau pentru a fi folosite în procesul de producție (materii prime, 

materiale consumabile). Stocurile sunt activele curente: 

 deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activitătii; 

 în curs de executie (fabricație) în vederea vanzarii in procesul desfasurarii nor- male a 

activitatii; sau 

 sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in 

procesul de productie sau pentru prestarea de servicii. 

Stocurile sunt reprezentate de: 

1. marfuri (bunurile pe care entitatea le achizitioneaza in vederea revanzarii sau pro- dusele 

predate spre vanzare magazinelor proprii); 

2. materii prime (participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral 

sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata); 

Activele circulante prezintă următoarele caracteristici: 

 sunt destinate să servească o perioadă scurtă în activitatea intreprinderii, mai mică 

de un an; 

 au lichiditate  mare; 

 se consumă la prima utilizare, ele participând la un singur ciclu de  utilizare; 

 sunt bunuri și valori care participă la un singur circuit economic  

 nu sunt foarte profitabile, dar tind să confere lichiditate și siguranță operațiunilor 

unei societăți 

 

ACTIVE 

CIRCULANTE 

STOCURI CASA ȘI CONTURI 

LA BĂNCI 

CREANȚE INVESTIȚII PE 

TERMEN SCURT 
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3. materiale consumabile (participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se 

regasi, de regula, in produsul finit): 

– materiale auxiliare; 

– combustibili; 

– materiale pentru ambalat; 

– piese de schimb; 

– seminte si materiale de plantat; 

– furaje; si 

– alte materiale consumabile; 

5. materiale de natura obiectelor de inventar; 

 

6. produse: 

 
7.animale si pasari: animalele obtinute din fătări si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, 

mânji și altele) crescute și folosite pentru reproducție; 

– animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate; 

– coloniile de albine; si 

– animalele pentru productie (lana, lapte si blana); 

8. ambalaje (ambalajele refolosibile, achizitionate sau fabricate, destinate produselor vandute si 

care in mod temporar pot fi pastrate de terti, cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in 

contracte); 

9. productia in curs de executie (productia care nu a trecut prin toate fazele de pre- lucrare, 

prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau 

necompletate in intregime, lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau 

neterminate). 

 

La iesirea din gestiune a stocurilor, costul de iesire al acestora se determina si se inregistreaza in 

contabilitate prin aplicarea uneia dintre urmatoarele metode: 

 metoda primul intrat – primul iesit (FIFO); 

 metoda costului mediu ponderat (CMP); 

 metoda ultimul intrat – primul iesit (LIFO). 
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Creanțele sau valorile în curs de decontare sunt valori economice oferite temporar de societate 

altor persoane fizice sau juridice pentru care societatea urmează să primească un echivalent 

valoric reprezentat de o sumă de bani sau un serviciu.  

Casa și conturile la banci reprezintă valori sub forma de bani (casa, conturi curente la banci, 

avansuri de trezorerie). 

Investițiile pe termen scurt sunt sumele investite de societate cu scopul de a obține un câștig pe 

termen scurt (ex: acțiuni, obligațiuni, acțiuni proprii răscumpărate temporar). 

 

Pentru intrările de stocuri se pot utiliza următoarele documente: 

 Avizul de însoţire a mărfii, care se emite la livrarea stocurilor şi serveşte  ca document 

pentru eliberarea şi scăderea din depozit a stocurilor, ca document de însoţire a bunurilor 

pe timpul transportului, ca document pentru întocmirea facturii şi ca document de 

încãrcare a gestiunii primitorului 

 Factura fiscală, care întocmeşte în momentul livrării bunurilor, cu sau fãrã aviz de 

însoţire a mărfii. Factura reprezintă actul justificativ pentru decontarea livrărilor care 

sunt effectuate 

 Nota de recepţie şi constatare de diferenţe, care se întocmeşte la primirea şi recepţia 

bunurilor, în cazurile când există diferenţe la recepţie , când sunt depozitate în mai multe 

locuri şi când sunt refuzate la plată, fiind ţinute doar în păstrare 

 Bon de predare-transfer-restituire, document folosit atât la consemnarea depozitãrii unor 

bunuri provenite din producţie proprie, cât şi pentru transferul lor între magazii ca 

restituiri la locurile de depozitare iniţiale. Intrarea bunurilor în gestiune se relizează prin 

procesul de recepţie  a stocurilor, proces care presupune parcurgerea anumitor etape: 

o recepţia transportului pe baza documentului denumit “Proces verbal de 

constatare” 

o recepţia cantitativă, urmând ca pe baza constatărilor gestionarul sã întocmeascã 

“Nota de recepţie şi constatare de diferenţe” 

o recepţia calitativă, realizată de cãtre specialişti, tehnologi 

Documentul de evidenţã operative la depozit este “Fişa de magazie”.Livrarea măfurilor şi a 

produselor se face pe baza “Dispoziţiei de livrare”, “Avizului de însoţire a măfii” şi a “Facturii 

fiscale” 

 

 

Pentru ieşirile de stocuri se pot folosi urmãtoarele documente: 

 
 Avizul de însoţire a mărfii şi Factura fiscală, pentru ieşirile în afara uniăţii patrimoniale 

 Bonul de consum, pentru materii prime şi materiale date în consumul productive 

 Fişa limită de consum, utilizată la consumul materiilor prime cu frecvenţă mare a ieşirilor 

din magazine 

 Bon de vânzare, utilizat pentru vânzarea de măfuri prin unităile cu amăuntul 
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 TEMA 3  : CONTABILITATEA TERȚILOR 

                      ACTIVITATEA NR.9 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA CLIENŢILOR ŞI CONTURI 

ASIMILATE 

 

1. Care din următoarele elemente patrimoniale nu fac parte din categoria 

creanțelor: 

a. furnizori –facturi nesosite; 

b. TVA de recuperat; 

c. Client- creditori; 

d. furnizori -debitori. 

2. Elementul patrimonial furnizori-debitori este:  

a.  element de activ; 

b.  element de pasiv; 

c.  bifuncțional . 

3. Care din următoarele elemente patrimoniale fac parte din categoria creanțelor: 

a. clienți; 

b. TVA de recuperat; 

c. clienţi creditori; 

d. furnizori debitori. 

 

4. Care din următoarele elemente patrimoniale sunt încadrate corect:  

a. Furnizori-debitori (datorii); 

b. clienți (creanțe); 

c. debitori diverşi (creanțe); 

d. clienţi creditori  (creanțe). 

5. Denumirea generică utilizată  pentru orice persoană fizică sau juridică care a 

beneficiat de o valoare economică avansată urmând să dea un echivalent în bani 

sau o contraprestaţie este:  

a. client; 

b. debitor; 

c. furnizor; 

d. clienţi incerţi; 



36 

 

e. furnizori de imobilizări. 

6. Elementul patrimonial TVA-de recuperat este : 

     a.  element de activ; 

7. element de pasiv; 

8. bifuncțional. 

  7. Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri :  

a. Creanțele se pot compensa cu datoriile. ____ 

b. Furnizorii-debitori se încadrează în categoria activelor circulante.____ 

c. Clienții-creditori se încadrează în categoria activelor circulante._____                  

8. Determinați suma creanțelor  cunoscând următoarele elemente: 

a. efecte comerciale de plată    2 000 

b. furnizori-debitori                  3 000 

c. TVA de plată                          100 

d. creditori -diversi                      600 

e. debitori diversi                        500 

f. clienți –creditori                   4 000 

g. clienți                                    2 000 

h. furnizori                                5 000 

i. accize                                    2 000 

j. efecte comerciale de primit      800 

Creanțe 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Notați pentru formula contabilă natura operației  în situațiile date: 

A. FORMULA 

CONTABILĂ 

B. NATURA OPERAȚIEI 

4111= 418  

5311=4111  

4118 = 4111  

5121 = 419   
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REZOLVARE 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA CLIENŢILOR ŞI CONTURI 

ASIMILATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

A. 

FORMULA 

CONTABILĂ 

B. NATURA OPERAȚIEI 

4111= 418 Primirea facturii 

5311=4111 Încasarea în numerar a clienților 

4118 = 4111 Trecerea unui client la Clienți incerți 

5121 = 419  Inregistrarea unui avans primit de la  un 

client 

 

 

  

 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

c  a 

 

a 

b 

c 

b 

c 
b 
 

a a-A 

b-A 

c-F 

6 900 
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                ACTIVITATEA NR.10 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA FURNIZORILOR ŞI CONTURI 

ASIMILATE 

 

1. Care din următoarele elemente patrimoniale nu fac parte din categoria datoriilor : 

a. debitori diverși; 

b. TVA de plată; 

c. client- creditori; 

d. furnizori -debitori. 

2. Elementul patrimonial client-creditori este : 

a. element de activ; 

b.  element de pasiv; 

c.  bifuncțional . 

3. Care din următoarele elemente patrimoniale fac parte din categoria datoriilor : 

a. clienți; 

b. TVA de plată; 

c. client- creditori; 

d. furnizori -debitori. 

 

4. Care din următoarele elemente patrimoniale sunt încadrate corect:  

a. furnizori-debitori (datorii); 

b. furnizori (datorii); 

c. debitori diverşi (creanțe); 

d. clienţi creditori  (datorii). 

5. Persoana fizică sau juridică care a oferit o valoare economică urmând să primească 

un echivalent în bani sau o contraprestaţie se numește: 

a. client; 

b. debitor; 

c. furnizor; 

d. clienţi incerţi; 

6. Elementul patrimonial creditori diverși este : 

a. element de activ; 

b. element de pasiv; 

c. bifuncțional. 
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7. Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri :  

a. Principalul document care înregistrează obligația față de furnizori este factura. ____ 

b. Furnizorii se încadrează în categoria datoriilor comerciale.____ 

c. Furnizorii de imobilizări se încadrează în categoria activelor imobilizate  

d. Clienții și creditori sunt elemente de datorii   _____          

     8. Determinați suma datoriilor  cunoscând următoarele elemente: 

a. efecte comerciale de plată    2 000 

b. furnizori-debitori                  3 000 

c. TVA de plată                           100 

d. creditori -diversi                      600 

e. debitori diversi                        500 

f. clienți –creditori                   4 000 

g. clienți                                    2 000 

h. furnizori                                5 000 

i. accize                                    2 000 

j. efecte comerciale de primit     800 

Datorii 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9. Notați pentru formula contabilă natura operației  în situațiile date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. FORMULA 

CONTABILĂ 

B. NATURA OPERAȚIEI 

418= 401  

409- 5311  

5121- 404  

4428= 401  
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REZOLVARE 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA 

CLIENŢILOR ŞI CONTURI ASIMILATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

a 

d 

 b 

 

 

b 

c 

b 

c 

d 

c 

 

b a-A 

b-A 

c-F 

d-F 

13700 

A. FORMULA 

CONTABILĂ 

B. NATURA OPERAȚIEI 

418= 401 Întocmirea facturii,pentru avizul existent 

409- 5311 Acordarea în numerar a unui avans către furnizor. 

5121- 404 Întocmirea facturii pentru achiziționarea unei imobilizări 

4428= 401 Inregistrarea TVA pentru o achiziție pe bază de Aviz 
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        ACTIVITATEA NR. 11 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU                   

                                                        SALARIAȚI 
 

1.  Completați spațiile libere: 

a. Suma de bani pe care o primeşte un angajat pentru munca depusă reprezintă 

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

b. Persoana încadrată cu contract individual de muncă, pe o perioadă determinată sau 

nedeterminată se numește........................... . 

c. Contribuţia la asigurările sociale este o datorie faţă de bugetul asigurărilor sociale. 

Contribuţia este suportată de către .............................. . 

d. Impozitul pe salarii se calculează prin aplicarea cotei unice de ...................la baza de 

impozitare. Este o datorie faţă de ....................................................... si se suporta de catre 

salariati. 

e. ................................................................... este document pentru calculul drepturilor 

băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiei privind protecţia socială şi a altor 

datorii. Reprezintă un document justificativ de înregistrare în contabilitate. 

 

2. Notați formula de calcul pentru : 

a. Salariul brut realizat =  

b. Salariul net de plată ( rest de plată)= 

c. Impozit/salar= 

      3. Înregistrarea  641 = 421 semnifică:  

a. înregistrarea cheltuielilor cu salariile;    

b. înregistrarea impozitului pe salar; 

c. plata salariilor;    

d. nici  un răspuns corect. 

        4. Înregistrarea  421 =  444 semnifică:  

a. înregistrarea cheltuielilor cu salariile;    

b. înregistrarea impozitului pe salar; 

c. plata salariilor;    

d. nici  un răspuns corect. 
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        5. Înregistrarea  421 = 5121 semnifică:  

a. înregistrarea cheltuielilor cu salariile;    

b. înregistrarea impozitului pe salar; 

c. plata salariilor prin virament bancar;    

d. nici  un răspuns corect. 

        6. Fondul de salariu cuprinde: 

 

a. salariul de baza; 

b. sporuri de salariu; 

c. adaosurile la salariu si alte drepturi banesti; 

d. a), b) si c) 

7. Completati  cota procentuala  pentru urmatoarele datorii la buget: 

a)   impozit pe salar                                                      cota procentuala------ 

          b)   contributia  personalului la pensie                          cota procentuala------- 

          c)   contributia personalului la fondul de sanatate        cota procentuala------- 

 

 

8. Notați pentru formula contabilă natura operației  în situațiile date: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. FORMULA 

CONTABILĂ 

B. NATURA OPERAȚIEI 

641= 421  Înregistrarea fondului de salarii 

421= 444 Înregistrarea impozitului pe salar 

421= 5121 Plata salariilor 

425 = 5311 Acordarea avansului salarial 
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REZOLVARE 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA DECONTĂRILOR 

CU SALARIAȚI 

 

1. 
a. remunerație 

b. salariat 

c. angajat 

d. 10% 

e. stat de salarii 

2. 

SB= Sîncadrare+ Sporuri+Indemnizaații 

SN=SB-I/S 

I/S= SB impozabilx10% 

 7. 

 impozit pe salar                                                       cota procentuala- 10% 

 contributia  personalului la pensie                          cota procentuala- 25% 

 contributia personalului la fondul de sanatate        cota procentuala- 10% 

 

8.  

 

 

 

3 4 5 6 

a b 

 

c d 

A. FORMULA 

CONTABILĂ 

B. NATURA OPERAȚIEI 

641= 421  Înregistrarea fondului de salarii 

421= 444 Înregistrarea impozitului pe salar 

421= 5121 Plata salariilor 

425 = 5311 Acordarea avansului salarial 
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      ACTIVITATEA NR. 12 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU BUGETUL 

DE STAT, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE 

 

1. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri.  

a. Impozitul pe profit este o datorie financiară ___ 

b. Cota de impozitare a impozitului pe profit este de 10%.____ 

c. Veniturile din dividende sunt impozitate.____ 

d. Contul 4411 Impozit pe profit” este un cont de pasiv._____ 

e. Diferența între venituri și cheltuieli determină rezultatul impozabil____. 

2. Completaţi funcţia contului  de TVA 

a. TVA  colectat ______________ 

b. TVA  deductibil ____________ 

c. TVA   de plată  _____________ 

d. TVA  neexigibil ____________ 

e. TVA  de recuperate _________ 

3. Taxa pe valoare adăugată reprezintă: 

a. Un impozit direct; 

b. Un impozit indirect cuprins în preţul de factură al bunurilor şi serviciilor; 

c. Ambele răspunsuri corecte; 

d. Nici un răspuns corect. 

4. Răspundeți prin adevărat (A), sau fals (F) la următoarele enunțuri:                             

a. Taxa pe valoarea adăugată este un impozit direct._______ 

b. Impozitul pe dividend este o contribuție bănească neobligatorie.______ 

c. Accizele sunt impozitele care se aplică produselor din import.______ 

d. Impozitul pe profit este un impozit direct._____ 

e. Impozitul pe salar se achită de către angajator._____ 

 

5. Realizaţi corespondenţa între coloane:      

                                                                        

Impozite/taxe Caracterizare 

1. dividende a) impozit indirect ce se stabilește asupra operațiilor privind transferul de 

bunuri 

2  TVA. b) impozit direct perceput firmelor care obțin profit 
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3. impozit pe 

salarii 

c) ) impozit direct perceput persoanelor fizice și juridice care obțin dividend. 

4. impozit pe 

profit 

d) taxă specială de consumație care se aplică produselor din tară și din import, 

suportată de consumatori. 

5. accize e) impozit direct plătit de persoanele fizice care obțin venituri de natura 

salariilor prin intermediul agenților economici 

 

6. Notați formula de calcul pentru : 

a. Impozit pe profit =  

b. TVA dedectibil= 

c. TVA de plată = 

d. Profit brut impozabil= 

7. Înregistrarea  691=441 semnifică:  

a. înregistrarea plății impozitului pe profit către buget;    

b. înregistrarea impozitului pe profit; 

c. înregistrarea impozitului pe salar;     

d. nici  un răspuns corect. 

 

8. Înregistrarea  4427= %  semnifică:  

                                       4426 

                                       4423 

a. înregistrarea regularizării TVA-ului,rezultând TVA de plată;    

b. înregistrarea regularizării TVA-ului,rezultând TVA de recuperat; 

c. plata TVA către bugetul de stat;     

d. nici  un răspuns corect. 
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REZOLVARE 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU 

BUGETUL DE STAT, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI 

ASIMILATE 
 
 

 

 

 

6. 

 
I/p= 10%x Pbimpozabil 

TVA/d= 19% x Valoarea de achiziție 

Pbimpozabil = PB+CH nedeductibile –Elementele deductibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 3 4 5 7 8 

a- F 

b- A 

c- A 

d- A 

e- F 

a-P 

b-A 

c-P 

d-B 

e-A 

 

b 

 

a- F 

b- F 

c- A 

d-A 

e-A 

1-c 

2-a 

3-e 

4-b 

b a 
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           ACTIVITATEA NR.13   

APLICAŢII PRACTICE PRIVIND CONTABILITATEA 

DATORIILOR SALARIALE, DECONTĂRI CU BUGETUL DE 

STAT ȘI CONTURI ASIMILATE 

 
 

                        
 

1. Calculați și înregistraţi în contabilitate impozitului pe profit la S.C. „Paulina” SA 

pentru activitatea desfășurată în 2019: 

 total venituri……………………………..…………………455.000 lei; 

 total cheltuieli………………………………..……………. 200.000 lei; 

 dividende încasate de la alte societăţi………………   ……. 21.000 lei; 

 amenzi plătite la bugetul statului……………….........……...2.000 lei; 

 rezerve legale constituite .......................................................900 lei 

a. cota de impozit pe profit………………………..................…...10%. 

 

 Calculaţi şi înregistraţi impozitul pe profit pe trimestrul I, 

Determinaţi:                                                                                                               

b. profitul contabil; profitul impozabil; impozitul pe profit datorat la sfârşitul anului; 

c. înregistrarea impozitului pe profit și virarea la buget al acestuia prin virament bancar. 

2.  2019 ştiind că: 

 Venituri toatale = 100.000 lei; Cheltuieli totale = 15.000 lei;  

  

 Amenzi = 300 lei; 

 Depăşire cheltuieli de sponsorizare = 600 lei; 

 Dividend încasat de la altă societate comercială  = 800 lei; 

 Rezerva legală = 100 lei. 

3. Să se regularizeze conturile de TVA la sfârşit de lună, dacă S.C. „Paulina” SA 

efectuează următoarele operaţii: 

a. Achiziţie  de mărfuri de la furnizor ,PC=34.000 lei, TVA 19% 

b. Consum de energie electrică  13.000 lei + TVA 19% 

c. Înregistrarea facturii de  telefonie  200 lei+ TVA 19% 

d. Vânzare mărfurilor  în numerar 22.190 lei (inclusiv TVA) 

 

4. S.C. „Paulina” SA. a produs în anul 2019, o cantitate de 50.000 hl de bere îmbuteliată 

în sticle de 1 litru, cu tărie alcoolică 10% din volum. Cursul de schimb: 1 euro = 4,80 

lei. Se cere:                                                                                                                      

a. formula de calcul a accizei ; 



48 

 

b. acciza totală datorată statului, știind că K = 0.759 euro/hl/grad alcoolic.   

 

5. Se dau următoarele date privind 3 angajați ai S.C.„Paulina” SA.: 

 Salariatul A: salar de încadrare=2.950 lei, persoane în întreţinere=1 copil; 

 Salariatul B: salar de încadrare =3.200 lei, spor vechime=10%; persoane în 

întreţinere=2 copii; rate=300 lei; 

 Salariatul C: salar de încadrare = 4.800 lei, spor vechime=20%; persoane în 

întreţinere=3 copii; chirii=400 lei; 

Se cere: 

a) Calculaţi salariul net al celor trei angajaţi; 

b) Determinați și înregistrați Fondul de salarii al S.C.„Paulina” SA.; 

c) Determinați și înregistrați reţinerile personale ale salariaţilor S.C.„Paulina” SA. 

(CAS, CASS, Impozit/salar) 

d) Determinați și înregistrați restul de plată. 

 

REGISTRUL-JURNAL 

Nr. Crt. Data Doc. Explicaţia 
CONTURI SUME 

D C D C 
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ACTIVITATEA NR. 14 

TEST DE VERIFICARE-CONTABILITATEA TERȚILOR 

 

 

Notă Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. 

A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă: 2 puncte (0.25px8)                                 

1. Vânzarea de produse finite, conform facturii fiscale, la PV, TVA 19%  : 

    a. 4111 = %       b. % = 411;         c. % = 408            d.  4116 = % 

701            701                     701                                701 

                    4428             4427                  4427                              4427 

2. Se încasează creanța clienților în contul bancar  : 

    a.  411 = 5121       b.  5121 = 4111                 c. 5311 = 411              d. 411 = 5311            

3. Acordarea unui avans unui furnizor în numerar   : 

    a. 4091 = %       b. % = 411;         c. % = 5311           d.  5311 = % 

                  5311      5311                     4091                                    4091 

                   4426      4427                    442                                      4426 

4. Ce semnificație are următoarea formulă contabilă : % = 4426 

                                                                                    4427 

                                                                                    4424             

    a. plata TVA la buget; 

    b. încasare TVA de la buget ; 

    c. regularizare TVA 

5. Emiterea unei efect comercial: 

    a. 403= 401    b. 401=403    c. 411=403     d 405= 411 

6. Ce reprezintă înregistrarea contabilă 641 = 421: 

    a. contribuția unității la asigurările sociale; 

    b. înregistrarea fondului de salarii; 

    c. plata salariilor; 

 

7.  Ce semnificație are următoarea formulă contabilă : 691 = 4411 

     a. înregistrarea impozitului pe profit; 
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     b. plata impozitului pe profit ; 

     c. închiderea contului de profit și pierdere; 

8.  Ce semnificație are următoarea formulă contabilă : 444 = 5121 

     a. înregistrarea impozitului pe salar; 

     b. plata impozitului pe salardin contul bancar ; 

     c. închiderea contului de impozit pe salar; 

B. Notați adevărat (A) sau fals (F) pentru următoarele enunţuri: 1 puncte (0.25x4) 

1. Clienți incerți evidențiază situațiile în care ei nu pot fi încasați la timp .____ 

2. TVA neexigibil este un cont bifuncțional.____ 

3. Totalitatea salariilor formează fondul de salarii.____ 

4. Impozitul pe salar este plătit de angajator,dar suportat de salariat.____ 

C. Răspundeți la următoarele întrebări   1.50 puncte (0.25x6) 

1. Care sunt  principalele impozitele directe?  

 

2. Enumeraţi o situație în care folsim 4428 TVA neexigibil. 

 

3. Ce este cota impozitului pe profit? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Enumerați 3 elemente care se încadrează în cheltuieli nedeductibile în determinarea 

Profitului brut impozabil. 

_________________________________________________________________ 

5. Enumerați 3 elemente care se încadrează în deduceri în determinarea Profitului brut 

impozabil. 

 

6. Notați formula de calcul a Salariului impozabil. 

_________________________________________________________________ 

 

E. Înregistrați în contabilitatea operațiile de mai jos ale SC Nina SA: 4.5 puncte ( 0.5 X 9) 
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a. Conform contractului, SC “Nina” SA acordă unui furnizor un avans în numerar de 1.660 lei 

(TVA 19% inclus), pentru care furnizorul emite o factură în prealabil.  

b. Ulterior, furnizorul livrează SC “Nina” SA obiecte de inventar, în valoare de 8.000 lei, TVA 

19%.   

c. Decontarea facturii se face prin bancă, având în vedere avansul acordat anterior.  

d. Se înregistrează operaţiile de mai sus şi în contabilitatea furnizorului. 

e. Se acordă unui angajat al SC „Nina” SA, un avans de trezorerie de 500 lei, prin casieria 

unității,cf chitanței pentru o deplasare în interes de servici. 

f. La întoarcere din deplasare,angajatul decontează avansul primit astfel:232lei, valoarea unei 

facturi, 100 lei diurnal,5 0 lei transport, iar restul se returnează caseriei. 

g. Se achită catre buget impozit pe salar = 14 000 lei,impozit pe profit =23 500 lei și alte 

impozite – 2 400 lei. 

h. Se regularizează TVA-ul știind că : TVA deductibil =19 500 lei, TVA colectat = 16 500 lei. 

i. Se virează la buget TVA-ul de plată de mai sus. 

 

REGISTRUL-JURNAL 

Nr. Crt. Data Doc. Explicaţia 
CONTURI SUME 

D C D C 
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FIȘĂ DOCUMENTARE – TEMA 3 

 

CONTABILITATEA   TERȚILOR 

 

 

 

 

 

Contabilitatea tertilor presupune evidenta datoriilor si creantelor entitatii in relatie cu: 

  Furnizorii; 

 Clientii; 

 Personalul; 

 Asigurarile sociale; 

 Bugetul statului; 

 Entitatile afiliate; 

 Entitati asociate si entitati controlate in comun; 

 Asociatii/actionarii; 

 Debitorii si creditorii diversi. 

 

Furnizor=Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza 

un anumit serviciu.(inregistram o datorie pana in momentul efectuarii platii, moment in care se 

stinge datoria). 

 

Clienţii= Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme(inregistram 
o creanţă pana in momentul efectuarii incasarii facturii, moment in care se stinge creanta). 

 

Apariţia şi încasarea creanţelor pe termen scurt sau activele în curs de decontare reprezentând 

valorile economice avansate temporar de către o entitate economică altor persoane fizice şi/sau 

juridice urmând a primi în contrapartidă o prestaţie sau un echivalent economic. Se află în 

postura de CREDITOR. 

 

Apariţia şi plata datoriilor pe termen scurt sunt generate de valorile economice primite de către o 

entitate economică de la alte persoane şi / sau juridice, în contrapartida cărora entitatea este 

obligată să acorde o prestaţie sau un echivalent valoric se află în postură de DEBITOR. 

 

Stingerea datoriilor faţă de furnizori sau prestatori se poate realiza şi prin utilizarea efectelor de 

comerţ.  Principalele efecte de comerţ  sunt:cambia; biletul la ordin;CEC -ul; 

Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor şi creanţelor firmei in relatiile 

acesteia cu furnizorii, clientii, persoane, asigurarile sociale, bugetul statului (profit, 

TVA, impozit, etc.), unităti din cadrul grupului, asociaţii, actionarii, diversi debitori si 

creditori, alte persoane fizice sau juridice. 
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Documente specifice: Factură fiscală, Chitanță, Notă de recepție, Ordin de plată, Bilet la ordin, 

Cambie, CEC, Registru de casă, Extras de cont, Situația încasării/achitării facturilor, Jurnal 

pentru cumpărări, Jurnal pentru vânzări, etc.Organizarea contabilității privind decontările cu 

terții se face cu ajutorul următoarelor grupe de conturi : 

„ Furnizori si conturi asimilate” 

„ Clienți și conturi asimilate” 

„ Personal și conturi asimilate” 

„ Asigurări sociale, protecția socială și 

conturi asimilate” 

„ Bugetul statului, fonduri speciale și 

conturi asimilate” 

„Grup și acționari/asociati ” 

„ Debitori și creditori diversi” 

„ Conturi de regularizare și asimilate” 

„ Decontări în cadrul unității” 

„ Ajustări pentru deprecierea creanțelor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, 

premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru 

incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, primele reprezentand participarea 

personalului la profit, acordate potrivit legii, si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de 

entitate personalului pentru munca prestata. sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la 

asigurari sociale, contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru 

ajutorul de somaj. 

In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: 

 
 impozitul pe profit/venit; 

 taxa pe valoarea adaugata; 

 impozitul pe venituri de natura salariilor; 

 subventiile de primit; 

 alte impozite, taxe si varsaminte asimilate. 
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TEMA 4  : CONTABILITATEA TREZORERIEI  

    ACTIVITATEA NR.15 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA TREZORERIEI 

 

1. Contul 581 ține evidența: 

a. Viramentelor interne. 

b. Clienților incerți. 

c. Disponibilităților bănești. 

d. Creditelor bancare. 

2. Răspundeți prin adevărat (A), sau fals (F) la următoarele enunțuri:   

a. Acreditivele pot fi deschise numai în valută.___ 

b. Acțiunile proprii se pot răscumpăra în vederea anulării.___ 

c. Cambia și biletul la ordin, reprezintă instrumente de plată.___ 

 

3. Care din urmatoarele elemente fac parte din alte valori: 

a. timbre fiscal    b. titluri de participare        c. bilete de tratament 

 

4. Operațiile bănești se consemnează în următoarele documente: 

a. factură fiscală 

b. chitanță 

c. extras de cont 

 d. monetar   

 e. cambie 

 f. aviz de însoțire a mărfi  

 

5. Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri :  

a. Obligațiunile sunt o formă de împrumut emise de firme sau de stat. ____ 

b. Contul 581 este un cont bifuncțional._____ 

c. Contul 542 Avansuri de trezorerie tine evidența banilor acordați în avans   

    furnizorilor._____                  
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6.Notați pentru formula contabilă natura operației: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLVARE 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA 

TREZORERIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. FORMULA 

CONTABILĂ 

B. NATURA OPERAȚIEI 

581=5121 Ridicarea de la bancă a unei sume de bani 

542=5311 Acordarea unui avans de trezorerie 

5121= 419 Încasarea unui client incert 

441=5121 Plata impozitului pe profit 

A. FORMULA 

CONTABILĂ 

B. NATURA OPERAȚIEI 

581=5121  

542=5311  

5121= 419  

441=5121  

1 

 

2 3 4 5 

a a-F 

b-A 

c-A 

 

 

a 

c 

 

c 

d 

e 

a- A 

b- A 

c- A 
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ACTIVITATEA NR.16 

 APLICAŢII PRACTICE PRIVIND CONTABILITATEA TREZORERIEI  

 
Înregistraţi în contabilitate următoarele operații economico-financiare ale S.C. „Kara” 

SA: 

 

a. O unitate patrimonială cumpără 1.500 acţiuni la cost de achiziţie de 3.000 lei/acţiune, care se 

achită 50% la cumpărare şi 50% la o dată ulterioară. 

b. O unitate patrimonială răscumpără 500 obligaţiuni la preţul de 2.000 lei/buc, pe care ulterior 

le anulează. Plata se face în numerar. 

c. S.C. „Kara” SA virează pe baza ordinelor de plată următoarele obligaţii: impozit pe salarii  

22.000 lei, impozit pe profit 19.000 lei,TVA de plată  26.500 lei,plata unei facturi față de un 

furnizor de imobilizări 5.000 lei. 

d. Se înregistrează primirea unui credit pe termen scurt de 100.000 lei, cu o dabândă anuală de 

10%, scadent la un an. Se rambursează la scadenţă creditul  şi dobânda aferentă. 

e. Se înregistrează următoarele operaţii, conform extrasului de cont al băncii: 

 Încasarea unei creanţe de la client în sumă de 600 lei. 

 Încasarea chiriei pentru un spațiu închiriat, în valoare de  700 lei. 

 Achitarea FF pentru cumpărarea unui teren în sumă de 20 000 lei. 

 Rambursarea ratei lunare a unui credit bancar pe termen scurt 900 lei. 

 Se ridică de la bancă suma de 51.000 lei, reprezentând salariile cuvenite personalului 

care se achită prin virament bancar. 

f.  Se înregistrează următoarele operaţii, conform monetarului: 

 Încasarea  unui client pentru vânzare de mărfuri, 4.000 lei. 

 Ridicarea de la bancă  pentru avans chenzinal , 25.000 lei. Acordare avans 

chenzinal, 25 .000 lei. 
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REGISTRUL-JURNAL 
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CONTURI SUME 

D C D C 
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                                 ACTIVITATEA NR.17 

TEST DE VERIFICARE- 

CONTABILITATEA TREZORERIEI 

 

Notă : Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. 

A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă: 4 puncte (0.5px8)                                 

1.  Ridicarea de numerar de la bancă: 

    a. 5311 = 581,  581= 5121 

    b. 581 = 5121;  581= 5311 

    c.  581= 5121,  5311= 581                    

 2.  Înregistrarea dobânzi pentru un credit bancar pe termen scurt : 

    a.  666 = 5191           

    b.  666 = 5198            

    c. 5198 = 666             

    d. 5191 = 5121             

3. Ridicare numerar din casierie  : 

    a. 5311 = 581              c. 5311 = 5121      

    b.  581 = 5311             d. 5121 = 5311    

4. Ce semnificație are următoarea formulă contabilă : 5311= % 

                                                                                                   707 

                                                                                                  4427             

    a. vânzarea de mărfuri fără chitanță . 

    b. vânzarea de produse finite cu amănuntul; 

    c. vânzarea de mărfuri cu amănuntul;; 

5. Ce semnificatie are formula contabila  518 = 766: 

    a. înregistrarea dobânzi de încasat pentru un credit oferit; 

    b. înregistrarea dobânzi de plată pentru un credit pe termen scurt; 

    c. dobânzi de plată pentru disponibilitățile din contul curent; 

    d. dobânzi de încasat pentru disponibilitățile din contul current. 

6. Ce reprezintă înregistrarea contabilă 5112 = 4111: 

    a. primirea cecului de la client; 

    b. acordarea clientului a unui cec ; 
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    c. încasarea creanței de la client în contul bancar; 

    7.  Ce semnificație are următoarea formulă contabilă: 627 = 5121                                                                                

     a. plată dobândă credite ; 

     b. plată comisioane bancare ; 

     c. înregistrarea comisionului de plată; 

    8. Care este semnificația  înregistrării: 6422= 5328: 

     a. acordarea unui avans de trezorerie; 

     b. plata tichetelor de masă către furnizori; 

     c. acordarea tichetelor de masă angajaților; 

B. Notați adevărat (A) sau fals (F) pentru următoarele enunţuri: 1 puncte (0.25x4) 

1. Datoriile sunt conturi de pasiv.____ 

3. Dobânda de încasat este un cont de activ.____ 

4. Operațiile bănești se realizează doar prin casieria unității.___ 

5. Viramentul este operația de plată prin cntul bancar.____ 

C. Răspundeți la următoarele întrebări   1.50 puncte (0.25x6) 

1. Definiți acreditivul. 

 

2. Enumeraţi căile de stingere a unei datori față de un furnizor. 

 

3. Ce este extrasul de cont? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Care este diferenţa dintre o acțiune și o obligațiune? 

_________________________________________________________________ 

5. Ce documente stau la baza acordări unui credit pe termen scurt? 

 

6. Care este rolul contului 581 Viramente interne.? 

_________________________________________________________________ 
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D. Înregistrați în contabilitatea operațiile de mai jos: 2.5 puncte 

 

În ianuarie 2019 S.C. „Lara„ S.A.  contractează un credit bancar pe 10 ani în sumă de 24.000. 

Rambursarea împrumutului se face lunar, începând cu luna februarie 2019, pe durata a 10 ani, 

în tranșe egale. Dobânda de 8.7%  se plătește concomitent cu plata tranșelor din credit. Se 

cere: 

a. Contractarea creditului ; 0.5p 

b. Înregistrarea dobânzii pentru luna februarie; ; 0.5p 

c. Achitarea ratei și a dobânzii pentru februarie; ; 0.5p 

d. Înregistrarea dobânzii pentru luna martie; ; 0.5p 

e. Achitarea ratei și a dobânzii pentru luna martie.   ; 0.5p 
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FIȘĂ DOCUMENTARE – TEMA 4 

CONTABILITATEA   TREZORERIEI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lichidităţile monetare sunt mijloacele băneşti efective pe care le deţine o societate, compuse 

din: 

 numerarul aflat în casieria societatii; 

 disponibilităţi băneşti aflate în bănci; 

 avansuri de trezorerie. 

 

Echivalentele de numerar reprezintă investiţii financiare pe termen scurt, care sunt uşor - 

convertibile în mijloace băneşti efective, compuse din: 

 valori de încasat: efecte comerciale, cecuri etc. 

 titluri de plasament: acţiuni, obligaţiuni etc. 

 alte valori:timbre fiscale, timbre poştale,bonuri valorice de combustibil, tichete de masă etc. 

La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: 

 
 accizele; 

 impozitul pe cladiri; 

 impozitul pe terenuri; 

 varsamintele din profitul net al regiilor autonome; 

 impozitul pe dividende; 

 taxa asupra mijloacelor de transport; 

 taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si 

 alte impozite si taxe. 

 

 

Trezoreria reprezinta totalitatea operatiunilor banesti si financiare pe care le efectueaza o 

societate in scopul asigurarii mijloacelor banesti necesare desfasurarii normale a activitatii 

ei. 

In sens larg, notiunea de trezorerie cuprinde toate mijloacele de care o entitate economica 

dispune pentru a putea face fata platilor cum sunt: disponibilitatile din casierie si din banci, 

valorile mobiliare de plasament, efectele comerciale scontate, creditele pe termen scurt. 

In sens restrans, notiunea de trezorerie cuprinde doar disponibilitatile banesti ale unitatii 

economice aflate in casieria unitatii si la banci, fie in lei, fie in valuta. 
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Fluxurile de trezorerie reprezintă ansamblul operaţiilor monetare şi financiare pe care le 

efectuează o entitate economică pentru asigurarea mijloacelor băneşti şi efecuarea decontărilor 

curente. 

Organizarea contabilitătii trezoreriei se face în funcție de mai multe obiective: 

 

 efectuarea plăţilor şi a încasărilor la termenele scadente; 

 fundamentarea bugetului de trezorerie; 

 respectarea legislaţiei financiar-bancare şi fiscal; 

 evidenta si controlul operativ al operatiilor de trezorerie cu si fără numerar; 

 gestionarea eficientă a investitiilor financiare si a creditelor bancare pe terme scurt; 

                                Documente privind decontările cu numerar 

 Plata și încasarea în numerar se face imediat, fără intermediere, prin mişcarea directă a sumelor 

băneşti.  

Documentul utilizat pentru înregistrarea operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar efectuate prin 

casieria societatii este Registrul de casă. 

Înregistrarea operaţiilor de încasări şi plăţi în registrul de casă se face pe baza documentelor 

justificative, care, în principal, sunt următoarele:  

 dispoziţie de plată-încasare către casierie,  

 chitanţă. 

  monetar,  

 bon de comandă-chitanţa,  

 bon de vânzare,  

 cec de numerar,  

 borderou de achizitie,  

 statul de salarii,  

 lista de avans chenzinal,  

 foaie de vărsământ. 

 

                                 Documente privind decontările fără numerar 

 

În cazul încasării sau plăţii fără numerar există un decalaj între momentul iniţierii şi cel al finalizării 

decontării, care se face, de obicei, prin intermediul băncilor. 

Plăţile fără numerar utilizează instrumente şi mijloace de plată emise pe suport de hârtie, magnetic 

sau electronic. Încasările şi plăţile fără numerar se înregistrează în extrase de cont, pe baza 

documentelor care reflectă operaţiile efectuate prin conturile bancare. Extrasul de cont este emis de 

către bancă şi cuprinde: data emiterii, numărul documentelor justificative, soldul precedent, 

încasările, plăţile, soldul final. Principalele instrumente de plată fără numerar sunt: cecul, ordinul de 

plată. biletul la ordin şi cambia 
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În funcție de acestea, se stabiliesc conturi sintetice și analitice, sistemul de documente pentru 

consemnarea operațiunilor de trezorerie, felul de înregistrare și prelucrare al acestora. 

Conturile sunt următoarele 

 Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114 

 Contabilitatea operațiunilor prin banca - cont 5121 5124 5125 5186 5187 

 Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314 

 Contabilitatea altor valori de trezorerie - cont 5321 5322 5323 5328 

 Contabilitatea acreditivelor - cont 5411 5412 

 Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542 

 Contabilitatea viramentelor interne - cont 581 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://accountantsgroup.ro/Articole/Contabilitatea-valorilor-de-incasat-%E2%80%93-cont-5112-5113-5114/32
http://accountantsgroup.ro/Articole/Contabilitatea-operatiunilor-prin-banca---cont-5121-5124-5125-5186-5187/35
http://accountantsgroup.ro/Articole/Contabilitatea-decontarilor-in-numerar-%E2%80%93-cont-5311-5314/44
http://accountantsgroup.ro/Articole/Contabilitatea-altor-valori-de-trezorerie-%E2%80%93-cont-5328-5323-5322-5321/45
http://accountantsgroup.ro/Articole/Contabilitatea-acreditivelor-%E2%80%93-cont-5411-5412/46
http://accountantsgroup.ro/Articole/Contabilitatea-avansurilor-spre-decontare---cont-542/16
http://accountantsgroup.ro/Articole/Contabilitatea-viramentelor-interne-%E2%80%93-cont-581/47
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TEMA 5 : CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII  

                   ACTIVITATEA NR.18 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII 

 

1. Capitalul social reprezinta: 

 a. capitalul permanent; 

 b. capitalul propriu; 

 c. capitalul total existent; 

 d. partea capitalului ce constituie proprietatea actionarilor sau asociatiilor. 

2. Precizaţi relaţia prin care se obţine rezerva din reevaluare: 

a. valoarea contabilă a unei acţiuni – valoare nominal 

b. valoarea din reevaluare-valoarea de intrare a activelor imobilizate 

c. valoarea din reevaluare-valoarea de intrare a activelor circulante 

d. valoarea din reevaluare-valoarea nominală a unei acţiuni 

3. Rezervele legale se constituie din: 

a. profitul net ; 

b. profitul brut; 

c. capital social; 

d. cifra de afaceri. 

4. Capitalurile permanente nu cuprind:   

      a. capitalul propriu; 

      b. prime de emisiune; 

 c. provizioane pt. riscuri si cheltuieli; 

d. datorii pe termen lung. 

5. Nu fac parte din capitalurile proprii:  

a. rezultatul reportat 

b. diferenţele din reevaluare 

 

c. împrumuturile pe termen lung 

d. prime de capital 

6. Alegeţi varianta de adevăr sau fals (A sau F): 

a. Capitalul social al unei societăţi pe acţiuni se divide în părţi sociale.____ 
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b. Aportarea la capital se face în bani şi/sau în natură.____ 

c. Capitalul social este evaluat în contabilitate prin valoarea nominală a acţiunilor sau 

părţilor sociale. ____ 

d. Retragerea aportului acţionarilor asigură creşterea capitalului social._____  

e. Rezervele se pot încorpora în prime._____                                                        

f. Rezervele statutare se pot utiliza pentru acordarea dividendelor. _____        

g.  Contul 129 este un cont bifuncțional.______                                                  

h.  Contul 117 este un cont bifuncțional.______                                       

i.  Investițiile se pot finanța din capitalul social.______                                          

j.  Aportarea capitalului  nu se face în bunuri._____      

                        

7. Formula de calcul a primelor de emisiune …………………….……… 

8. Determinați valoarea CS dacă se cunosc următoarele:Vn= 5,52 lei /act, 

Profit= 22 000 lei, Nr. Actiuni= 1900 buc,  Pe= 2 000 lei. 

 

 

9. Precizați o asemanare  și o deosebire între rezerve și provizioane . 
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REZOLVARE 

FIȘĂ DE LUCRU- CONTABILITATEA 

CAPITALURILOR PROPRII 

 

 

9. 

Asemănare-   

Rezervele si provizioanele sunt ambele categorii de rezerve financiare  cu ajutorul 

carora societatea acopera unele cheltuieli. 

Deosebiri –  

Rezervele sunt constituite ,fara a se cunoaste destinatia lor in momentul 

constituirii.Provizioanele  au destinatia stabilita in momentul constituirii. 

 

 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

d b b 

 

c c a-  F 

b- A 

c - A 

d - F 

e - F 

f - F 

g - F 

h - A 

i - F 

j - F 

Pe= Ve-Vn 

Pe= prima de emisiune 

Ve=Valoarea de 

emisiune 

Vn= Valoarea 

nominala 

CS=VnxNr act 

CS= 10488 LEI 



67 

 

 

 

ACTIVITATEA  NR.19 

APLICAȚII PRACTICE PRIVIND 

CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII 

 
 

Înregistraţi în contabilitate următoarele operații economico-financiare: 

a. Se înfiinţează S.C.’’XENIA’’ S.A. cu un capital social de 25.000 lei, divizat în 1.000 acţiuni. 

Aportul este format din : numerar 5.000 lei și instalaţii tehnice de 20.000 lei.  Aportul se 

depune odată cu subscrierea. 

b. Se majorează capitalul social după cum urmează: 

- pe seama rezervelor cu suma de 200 lei; 

- din profitul anilor precedenţi cu 2.000 lei; 

- din profitul anului curent cu suma de 1.000 lei. 

c. S.C.’’XENIA’’ S.A decide majorarea capitalului social prin emiterea a încă 4.000 de acţiuni 

noi la o valoare de emisie de 30 lei/acţiunea. Acţiunile sunt nominative iar contravaloarea lor 

se depune în numerer în contul de la banca. Primele sunt încorporate la alte rezerve. 

d. În urma reevaluări se înregistrează următoarele diferențe: 

 Teren,creșterea valorii de la 40.400 lei la 80.200 lei 

 Depozit,scăderea valorii de la 200.000 lei la 180.000 lei 

 Utilaje,scăderea valorii de la 17.000 lei la 12 500 lei. 

e. Se utilizează alte rezerve 500 lei şi rezervele statutare 300 lei pentru majorarea capitalului 

social. 

f. Se micşorează capitalul social pentru acoperirea unor pierderi anterioare în valoare de 7.500 

lei                                     

g. Se constituie din profitul net rezerve statutare în sumă de 3400 lei. 

h. Se acoperă o pierdere curentă în valoare de 14.000 din profitul reportat . 

i. Profitul curent,în valoare de 11 000 lei se reprtează perioadei următoare. 
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FIȘĂ DOCUMENTARE – TEMA 5 

CONTABILITATEA   CAPITALURILOR  PROPRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitalul social ia naştere la înfiinţarea firmei, când viitorii asociaţi sau acţionari decid asupra 

contribuţiilor proprii la aceasta.  

Capitalul social corespunde acelei părţi din 

capitalul propriu asigurată prin aportul direct în 

bani sau în natură de către acţionari şi 

asociaţi.  

      Acesta este divizat în acţiuni sau părţi sociale.  

 

Altfel spus, capitalul propriu reprezintă sumele nedatorate la încheierea exerciţiului financiar 

sub forma resurselor proprii ale societăţii comerciale, destinate finanţării durabile şi care redă 

dimensiunea „gradului de sănătate” a întreprinderii.  

Capitalul propriu este o componentă a pasivului cuprinzând următoarele elemente: aporturile de 

capital (capitalul social), primele de capital, rezervele din reevaluare, rezervele, rezultatul 

reportat şi rezultatul exerciţiului. 

 Valoarea nominală, este dată de raportul dintre valoarea capitalului social şi numărul de 

acţiuni sau părţi socaile.  V.N. = Capital social / Nr. De acţiuni  

 Valoarea de piaţă este suma ce se obţine din vânzarea / sau se plăteşte la achiziţia unei 

acţiuni pi o piaţă activă, fiind de fapt preţul pe care investitorul este dispus să-l plătească 

pentru o acţiune pe o piaţă liberă.  

 Valoarea de emisiune (cursul acţiunilor) este preţul care trebuie plătit de către cei care 

subscriu acţiuni sau părţi sociale.  

 Valoarea financiară exprimă achivalentul corespunzător capitalizării dividentului annual 

pe o acţiune la o rată medie a dobânzii pe piaţă.  

 

Capitalul reprezintă sursa de finanţare durabilă a unei entităţi economice, sub forma 

echivalentului valoric al resurselor investite de proprietari sau terţi pe termen lung.   

 

Un element important al capitalului îl constituie caracterul stabil al acestuia, în sensul că 

garantează finanţarea activităţii firmei pe o perioadă îndelungată (mai mare de 1 an).   

Capitalul propriu este reprezentat în principal de capitalul social.  

 

Acţiunile sunt titluri de valoare negociabile pe 

piaţa financiară şi reflectă un drept de 

proprietate într-o societate comercială pe 

acţiuni (soceitate de capitaluri). 

Părţile sociale sunt titluri de valoare care nu se 

pot negocia pe piaţa financiară, exprimând de 

asemenea un drept de proprietate în cazul 

sociatăţilor de persoane.  
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Contabilitatea capitalului se conduce cu ajutorul contului 101 ,,Capital ”. Acesta se dezvoltă în 

următoarele conturi sintetice de gradul 2:  

1011 – Capital subscris nevărsat  

1012 – Capital subscris vărsat.  

1015 – Patrimoniul regiei  

1016 – Patrimoniul public  

 

Capitalul subscris nevărsat reprezintă angajamentele sau promisiunile făcute de asociaţi sau 

acţionari în baza actelor de constituire a firmei. Se reflectă cu ajutorul contului 1011 ,,Capital 

subscris nevărsat”. Are rolul de a evidenţia capitalul subscris nevărsat (promis, angajat că va fi 

depus) de asociaţi şi acţionari. 

Majorarea capitalului poate fi realizată pe următoarele căi:  

 atragerea de noi aporturi în natură şi numerar;  

 conversia oligaţiunilor în titluri de capital;  

 fuziunea cu alte societăţi;  

 încorporarea la capital a primelor de capital, a rezervelor, şi a profitului nerepartizat .  

 

Prin reducerea capitalului se asigură acoperirea pierderilor din exerciţiile anterioare respectiv 

se restituie aportul acţionarilor. Aceasta se poate realiza prin:  

- micşorarea numărului acţiunilor sau părţilor sociale fără a modifica valoarea nominală a 

acestora;  

 micşorarea valorii nominale a acţiunilor sau părţilor sociale păstrând numărul acestora; 

 micşorarea atât a valorii nominale cât şi a numărului acţiunilor şi părţilor sociale;  

 răscumpărarea propriilor acţiuni după care acestea se anulează.  

 alte operaţiuni conform legii. 

Sunt supuse reevaluării imobilizările corporale. 

IAS 16 „Imobilizări corporale” prevede următorul tratament pentru plusul respectiv minusul din 

reevaluarea imobilizărilor:  

a) Plusul din reevaluare se va trata astfel:  

- o creştere a rezervei din reevaluare dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o 

cheltuială;  

- un venit care să compenseze o cheltuială cu descrelterea recunoscută anterior la acelaşi element .  

b) Minusul de valoare va fi tratat astfel:  

- o cheltuială cu întrega valoare a deprecierii, dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrat un 

surplus din reevaluare aferent aceluiaşi activ;  

- o scădere a rezervei din reevaluare cu minusul dintre valoarea rezervei şi valoarea reducerii, iar 

diferenţa rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială. 
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În situaţia în care vânzarea titlurilor de capital se face la un preţ superior valorii nominale 

intervine prima de capital care trebuie evidenţiată şi cotabilizată separat. Pentru reflectarea 

acesteia se foloseşte contul 104 ,,Prime de capital”. Contul se dezvoltă în următoarele conturi 

sintetice de gradul II:  

1041,,Prime de emisiune”  

1042 ,,Prime de fuziune”  

1043 ,,Prime de aport”  

1044 ,,Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni”   

 

Rezerva din reervaluare exprimă plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor 

corporale. Obiectivul principal al reevaluării îl repreyintă constatarea valorii reale (juste) având 

în vedere preţul pieţei, starea şi utilitatea activelor. Atunci când nu există posibilitatea 

determinării valorii de piaţă imobiliyările se evalueayă la costul de înlocuire din care se deduce 

amortiyarea cumulată.  

Contabilitatea rezervelor se conduce cu ajutorul contului 106 ,,Rezerve”. Se dezvoltă în conturi 

sintetice de gradul doi conform categoriilor de rezerve prezentate:  

1061 ,,Rezerve legale”  

1063 ,,Rezerve statutare sau contractuale  

1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerva din reevaluare”  

1068 ,,Alte rezerve” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

TEMA 6  : CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI A 

VENITURILOR 

 

ACTIVITATEA  NR.20

APLICAȚIE PRACTICĂ PRIVIND CONTABILITATEA 

CHELTUIELILOR ȘI  A VENITURILOR 
 

1. Cunoscând următoarele elemente să se determine rezultatul din 

exploatare: 

a) venituri din vânzarea mărfurilor            160.000 lei; 

b) venituri din dobânzi                        13.000 lei; 

c) venituri din vânzarea imobilizărilor  120.000 lei; 

d) venituri înregistrate în avans                7.000 lei; 

e) venituri din diferențe de curs valutar      1.000 lei; 

f) cheltuieli cu salariile personalului    50.000 lei; 

g) cheltuieli cu impozite şi taxe               10.000 lei; 

h) cheltuieli cu dobânzi                                30.000 lei; 

i) venituri din dividend primate de la alte personae juridice    4.400 lei. 

2. Determinați valoarea veniturilor financiare: 

a) venituri din chirii      7.000; 

b) venituri din dobânzi    2.000 lei 

c) venituri din dividende 60.000 lei; 

d) venituri din diferentede curs valutar  2.500 lei; 

e) venituri din vânzarea mărfurilor  26.000 lei; 

f) venituri din vânzarea imobilizărilor corporale  12.000 lei. 
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ACTIVITATEA  NR.21 

TEST DE VERIFICARE 

- CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ȘI  A VENITURILOR 

Societatea comerciala ’’Tania’’S.A prezintă următoarele date: 

1. consum de materii prime = 1.000 lei; 

2. cheltuieli cu impozite = 2.000 lei; 

3. venituri din vânzarea mărfurilor = 10.000 lei; 

4. alte venituri din exploatare = 2.000 lei; 

5. venituri din dobânzi = 3.000 lei; 

6. venituri din subvenţii pt. evenimente extraordinare = 2.000 lei; 

7. cheltuieli din diferenţe de curs valutar = 1.000 lei; 

8. cheltuieli privind calamităţile = 3.000 lei; 

9. cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 1.000 lei; 

10. cheltuieli poştale = 100 lei; 

11. venituri din vânzarea produselor finite = 500 lei; 

12. venituri din donaţii şi subvenţii primite = 1.000 lei; 

13. cheltuieli privind calamităţile = 500 lei 

14. cheltuieli cu salariile personalului = 4.000 lei; 

15. venituri din chirii = 3.000 lei; 

16. venituri din producţia de imobilizări corporale = 10.000 lei; 

17. amenzi şi penalităţi = 500 lei. 

18. venituri din creanţe imobilizate = 1.000 lei; 

19. alte cheltuieli financiare = 100 lei; 

20.  variaţia stocurilor = 300 lei; 

21. dividende = 1.000 lei. 

Se cere: 

 Să se înregistreze în contabilitate închiderea conturile de Venituri  și 

Cheltuieli.(4puncte) 

 Să se calculeze rezultatele parţiale şi rezultatul net al exerciţiului financiar.(5 

puncte) 
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FIȘĂ DOCUMENTARE – TEMA 6 

 

CONTABILITATEA   CHELTUIELILOR ȘI A VENITURILOR 

 

CLASIFICAREA VENITURILOR  ȘI AL CHELTUIELILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În funcţie de destinaţie, cheltuielile şi veniturile se diferenţiază pe funcţiile întreprinderii: 

producţie, desfacere, administraţie şi financiară. 

 

CHELTUIELI VENITURI 

Conturile de cheltuieli evidenţiază consumurile, 

resursele aflate în curs de utilizare în cadrul 

activităţii de exploatare, financiare şi chiar 

extraordinare.  

Conturile de cheltuieli sunt conturi de rezultat şi 

Conturile de venituri evidenţiază veniturile brute 

obţinute în cadrul activităţii de exploatare, financiare 

şi eventual extraordinare.  

Conturile de venituri sunt conturi de rezultat şi au 

funcţie contabilă de pasiv.  

Criterii de 

clasificare a 

cheltuielilor și al 

veniturilor 

După comportamentul faţă 

de volumul fizic al 

producţiei 

După conţinutul lor 

economic După omogenitatea lor 

După necesitatea 

asigurării structurii 

costurilor de producţie 

După modul în care 

participă la crearea 

de bunuri 

După legătura lor cu 

procesul de producţie 

După modul de includere în 

costul de producţie 

După locul de 

efectuare 
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au funcţie contabilă de activ.  

Conturile din clasa 6 se debitează pe măsura 

efectuării de cheltuieli:  

- cheltuieli prin angajamente faţă de terţi;  

- plăţi prin bancă sau în numerar;  

- consumuri din stocuri;  

- costul mărfurilor vândute;  

- valoarea rămasă neamortizată a imobilizărilor 

cedate;  

- dobânzi datorate;  

- sconturi acordate;  

- amortizări;  

- provizioane constituite.  

 

Conturile din clasa 7 se creditează pe măsura 

realizării de venituri:  

- din vânzarea către terţi de produse finite şi mărfuri, 

prestarea de servicii, efectuarea de lucrări;  

- din producţia de semifabricate şi produse finite;  

- din producţia de imobilizări;  

- valoarea convenită a imobilizărilor cedate;  

- dobânzi cuvenite;  

- sconturi primite;  

- reluarea provizioanelor.  

 

Conturile de cheltuieli se închid la sfârşitul lunii, 

când se creditează cu cheltuielile repartizate 

asupra rezultatului.  

Nu prezintă sold.  

Conturile de venituri se închid la sfârşitul lunii, când 

se debitează cu veniturile repartizate asupra 

rezultatului.  

Nu prezintă sold. 

 

 

Cheltuielile şi veniturile din exploatare sunt cele ocazionate sau generate de activitatea 

curentă, principală, de producţie şi vânzare de bunuri, efectuare de lucrări sau prestare de 

servicii, ori comercializare de mărfuri.  

Exemple de cheltuieli de exploatare: cheltuieli privind consumul de materii prime şi materiale 

consumabile, costul mărfurilor vândute, cheltuieli cu salariile personalului, cheltuieli cu 

amortizarea imobilizărilor.  

Exemple de venituri din exploatare: venituri din vânzarea de produse finite, venituri din lucrări 

executate şi servicii prestate, venituri din vânzarea mărfurilor.  

 

Cheltuielile şi veniturile financiare sunt cele ocazionate sau generate de activităţi sau 

operaţiuni cu caracter financiar-bancar şi valutar.  

Exemple de cheltuieli financiare: cheltuieli cu dobânzile, cheltuieli privind titlurile de plasament 

cedate, diferenţele nefavorabile de curs valutar, sconturile acordate clienţilor.  

Exemple de venituri financiare: venituri din dobânzi, dividende din participaţii, sconturi obţinute 

de la furnizori.  

 

Cheltuielile şi veniturile cu caracter extraordinar sunt cele ocazionate sau generate de 

operaţiuni nelegate nemijlocit de obiectul de activitate curentă, principală. Ele au un caracter 

accidental, întâmplător. În această categorie intră de exemplu cheltuielile şi eventualele venituri 

ocazionate de calamităţi.  

 

Principalele elemente care formează veniturile unităţii patrimoniale sunt sumele sau valorile 

încasate sau de încasat, din: 



77 

 

 

 

 livrările de bunuri, executarea de lucrări, prestările de servicii şi din avantajele pe care 

unitatea patrimonială a consimţit sa le primească 

 executarea unei obligaţii legale sau contractuale din partea terţilor, 

 venituri extraordinare.  

În cadrul veniturilor pentru determinarea rezultatului exerciţiului financiar se cuprind, de 

asemenea, veniturile din: 

 producţia stocata, 

 producţia imobilizată, 

 diminuarea sau anularea provizioanelor, 

 preţul de vânzare a activelor cedate. 

În cadrul procesului de creare a veniturilor se delimitează patru momente: 
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