TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
FACE TO FACE/ONLINE
Domeniul de pregătire profesională: Economic/Comerț
Calificarea profesională: Tehnician în activități Economice/Tehnician în activități de comerț
Anul de studiu: Clasa a XI-a
Modulul III: Contabilitate
URÎ 10: Înregistrarea operaţiilor economico – financiare
Profesor: G. D.
Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalău

Rezultate ale învățării vizate:
 Prezentarea principiilor și procedeelor specifice metodei contabilității: balanța de verificare.
 Aplicarea reglementărilor contabile privind înregistrarea operațiilor în contabilitate cu
ajutorul procedeelor contabile specifice metodei contabilității.
 Asumarea responsabilității în înregistrarea corectă a operațiilor economice în contabilitate,
aplicând principiile și procedeele contabilității.
 Prezentarea caracteristicilor prețurilor, tarifelor și reducerilor de pret, a documentelor
specifice operațiilor economice.
 Calcularea prețurilor și tarifelor precum și a reducerilor de preț oferite clienților.
 Aplicarea principiilor matematice de bază în evaluare și calculație.
 Utilizarea softurilor contabile pentru evidența documentelor.
 Asumarea resposabilităților în calcularea corectă a prețurilor, tarifelor, precum și a
reducerilor de preț oferite clientilor.
Obiectivele evaluării:
1. Funcțiile și clasificarea balanțelor de verificare.
2. Întocmirea balanțelor de verificare;
3. Calcularea prețurilor și tarifelor precum și a reducerilor de preț oferite clienților;
4. Identificarea documentele specifice operațiilor economice cu mărfuri.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 45 minute
SUBIECTUL I

30 puncte

A.
10 puncte
Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, litera corespunzătoare
răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Balanța de verificare este:
a) Un procedeu specific contabilității;
b) Procedeu general tuturor disciplinelor;
c) Procedeu comun și altor discipline economice;
d) Balanță cu două talere.
2. Bunurile cumpărate se evaluează la:
a) cost de achiziție;
b) preț de cumpărare negociat;

c) valoarea de inventar
d) valoarea reală
3. Costul de achiziție se compune din:
a) preț de cumpărare + cheltuieli de transport;
b) preț de cumpărare + alte cheltuieli accesorii;
c) preț de cumpărare + CTA (cheltuieli de transport aprovizionare) + alte cheltuieli accesorii
d) preț de cumpărare + cheltuieli cu asigurarea
4.Factura se întocmește de către:
a) cumpărător, odată cu achitarea contravalorii bunurilor achiziționate;
b) vânzător, odată cu livrarea bunurilor;
c) vânzător, la încasarea contravalorii bunurilor livrate;
d) cumpărător când preia marfa.
5.Stornarea în negru:
a) necesită repetarea formulei contabile greșite, cu sumele consemnate cu cerneală de
culoare roșie sau chenar;
b) rezultă prin înregistrarea unei operații economico-financiare și apoi întocmirea formulei
contabile greșite;
c) rezultă prin înregistrarea inversă a unei operații economico-financiare și apoi întocmirea
formulei contabile corecte;
d) necesită repetarea formulei contabile corecte, cu sumele consemnate cu cerneală de
culoare roșie sau chenar.
B.

8 puncte

În tabelul de mai jos, în coloana A sunt clasificate balanțele de verificare în funcție de numărul de
egalități, iar în coloana B sunt descrise tipurile de balanțe. Scrieți pe foaia cu răsunsuri, asocierile
corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.
Coloana A
1. cu o serie de egalități
2. cu două serii de egalități
3. cu trei serii de egalități
4. cu patru serii de egalități

Coloana B
a. cuprind șase coloane, două pentru solduri inițiale,
două coloane pentru rulaje lunare și două coloane
pentru solduri finale;
b. cuprind două coloane de sume debit, respectiv credit
al căror total trebuie să fie egal;
c. cuprind patru coloane, două de sume debitoare și
creditoare și două de solduri finale deitoare și
creditoare;
d. cuprind o singură coloană cu sume finale
e. cuprind 8 coloane, două pentru sumele din luna
precedentă, două pentru rulajele lunii curente, două
pentru sumele totale și douî pentru soldurile finale.

C.
12 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmațiile următoare, numerotate cu cifre de la 1 la 5. Pentru fiecare dintre
afirmațiile de la 1 la 5 scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în

dreptul ei litera A, dacă apreciați că afirmația este adevărată, sau litera F, dacă apreciați că afirmația
este falsă.
1. FIFO este metoda potrivit căreia mărfurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de
achiziție sau de producție al ultimei intrări.
2. Costurile indirecte de producție cuprind cheltuieli cu amortizarea utilajelor, cu reparația
acestora, cu salariile personalului de conducere sau secții.
3. LIFO este metoda potrivit căreia costul urnitar de achiziție al primei intrări se atribuie prima
ieșire.
4. Rabatul reprezintă reducerea practicată, în mod excepțional, asupra prețului de vânzare
convenit anterior între furnizor și client, ținându-se cont de unele defecte de calitate sau de
neconformitate a bunurilor comercializate, față de clauzele prevăzute în contract.
SUBIECTUL II

30 puncte

a) Completați spaţiile libere alegând varianta corectă.






15 puncte

Balanțele de verificare prezintă următoarele funcții:
Funcția de verificare a (…1……) înregistrărilor efectuate în conturi.
Funcția de verificare a (…2….) dintre conturile sintetice și conturile analitice
Funcția de (…3…) de legătură între conturile sintetice și bilanț
Funcția de grupare și (…4…) a datelor înregistrate în conturi
Funcția de instrument de analiză și (…5…) a activităților economice

b) S.C. CONTA SRL se aprovizionează cu mărfuri în valoare de 3 000 lei, rabat 10 %, scont
5% , TVA 19%. Determinați costul de achiziție al mărfurilor.
15 puncte
SUBIECTUL III

30 puncte

a) Completați diagrama radială cu documentele specifice operațiilor economice cu mărfuri.
10 puncte
…

…

…

…
Documentele specifice
operațiilor economice cu
mărfuri

…

…
…

…
…

…

b) S.C. DELTA S.R.L. desfășoară comerț cu ridicata (en gros) și achiziționează de la furnizor
mărfuri în valoare de 2000 lei, TVA 19%. Depozitul vinde mărfurile la preț de vânzare de
4000 lei, plus TVA 19%. Înregistrați în contabilitate operațiile economico-financiare prin
utilizarea analizei și formulelor contabile și determinați soldul final al mărfurilor, știind că
soldul inițial este 12 000 lei.
20 puncte

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
 Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat la 10.
7
SUBIECTUL I
30 puncte
A.
1 – a; 2 – a; 3 – c; 4 – b, 5 – c.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
B.
1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – e

10 puncte

8 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
C.
Identificarea valorii de adevăr a afirmaţiilor
1 – F; 2 – A; 3 – F; 4 – A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

12 puncte

SUBIECTUL II
a)
1 - exactității
2 - concordanței
3 - instrument
4 - centralizare
5 - sinteză

30 puncte

15 puncte
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 3 puncte. Pentru fiecare răspuns parțial
corect sau incomplet se acordă câte 0 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
b)
15 puncte
Rabat= 300 lei
Scont = 135 lei
Net financiar = 2565
TVA,19% = 487 LEI
Total factură = 3052 lei
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 3 puncte. Pentru fiecare răspuns parțial
corect sau incomplet se acordă câte 0 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

SUBIECTUL III

30 puncte

a)

10 puncte
-

Notă de recepție;
Factura fiscală;
Chitanță;
Raportul de gestiune zilnic
Borderoul de vânzare
Avizul de însoțire a mărfii
Registrul de casă
Bon de predare primire transfer restituire
Proces-verbal de recepție
Fișa de magazie

Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte1 punct. Pentru fiecare răspuns parțial
corect sau incomplet se acordă câte 0 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se
acordă 0 puncte.
b)
1. Achiziția de mărfuri de la furnizori
„Mărfuri” 371 A+D
„Furnizori” 401 P+C
„TVA d” 4426 A+D
%
371
44426

20 puncte

=

401

2380
2000
380

Pentru analiza contabilă corectă și pentru formula contabilă corectă se acordă 5 puncte. Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

2. Vânzarea mărfurilor
„Clienți”7111 A+D
„Venituri din vânzarea mărfurilor” 707 P+C
„TVAc” 4427 P+C
4111

=

%
707
4427

4760
4000
760

Pentru analiza contabilă corectă și pentru formula contabilă corectă se acordă 5 puncte. Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

3. Descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute
„Cheltuieli privind mărfurile” 607 A-D
„Mărfuri” 371 A+D
607

=

371

2000

Pentru analiza contabilă corectă și pentru formula contabilă corectă se acordă 5 puncte. Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
Si
RD

„Mărfuri” 371
12 000
2000

TSD
SFD

14 000
12 000

2000
2000

RC
TSC

