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1. Din punct de vedere practic, costul producţiei este:
a) expresia valorică a consumului celor trei factori de producţie;
b) expresia valorică a tuturor factorilor de producţie consumaţi pentru obţinerea şi
desfacerea bunurilor, executarea de lucrări, prestarea de servicii;
c) expresia valorică a consumului de resurse ;
d) totalitatea cheltuielilor de exploatare înregistrate în contabilitatea financiară şi
preluate în contabilitatea de gestiune ;
e) totalitatea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea normală a activităţii agentului
economic .
2. Costul de producţie se formează prin însumarea:
a) cheltuielilor directe, cheltuielilor indirecte şi a cheltuielilor generale de
administrare;
b) cheltuielilor directe şi a cheltuielilor de desfacere ;
c) cheltuielilor directe, cheltuielilor indirecte şi a cheltuielilor de desfacere ;
d) cheltuielilor directe şi a cheltuielilor indirecte repartizate raţional asupra
produselor fabricate;
e) cheltuielilor indirecte, cheltuielilor de desfacere şi generale de administrare.
3. Costul complet al produselor se formează astfel:
a) la costul de producţie se adaugă costul subactivităţilor;
b) la cheltuielile directe se adaugă cheltuielile de desfacere şi generale de
administrare;
c) la costul de producţie se adaugă cheltuielile de desfacere şi generale de
administrare;
d) se însumează cheltuielile indirecte, cheltuielile de desfacere şi generale de
administrare;
e) la cheltuielile directe şi indirecte, se adaugă cheltuielile de desfacere.
4. Conform prevederilor referenţialelor contabile internaţionale, precum şi prevederilor OMFP
1826/2003, este necesară determinarea a trei categorii de costuri aferente activităţii de
exploatare a întreprinderii :
a) costuri directe, costuri indirecte şi costuri generale de administrare;
b) costuri directe şi costuri de distribuţie ;
c) costuri directe, costuri indirecte şi costuri de distribuţie ;
d) costul de achiziţie, costul de producţie, costul de distribuţie ;
e) costul complet, costul parţial şi costul variabil.
5. Care dintre metode nu se încadrează în principiul costului complet:
a) metoda globală;
b) metoda direct costing;
c) metoda pe faze;
d) metoda pe comenzi;
e) metoda costului standard.
6. Organizarea contabilităţii de gestiune presupune un ansamblu de activităţi desfăşurate de o
întreprindere în vederea realizării unui sistem informaţional eficient ce nu are în vedere:
a) repartizarea cheltuielilor pe destinaţii;
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b)
c)
d)
e)

calculul costului;
analiza eficienţei activităţii desfăşurate;
elaborarea, urmărirea şi controlul bugetelor de cheltuieli;
stabilirea rezultatului financiar.

7. Alegerea unei metode de organizare a evidenţei cheltuielilor, calculul costului şi elaborării
bugetelor nu depinde de:
a) scopul urmărit de conducerea unei întreprinderi;
b) tendinţele care se manifestă pe plan internaţional în materie de costuri;
c) durata ciclului de producţie;
d) organele care vor fi informate;
e) caracterul diferit al producţiei.
8. Contul 901 Decontări interne privind cheltuielile se creditează în cursul lunii prin debitul :
a) contului 931 Costul producţiei obţinute;
b) conturilor de calculaţie, grupa 92;
c) conturilor 931 Costul producţiei obţinute şi 903 Decontări interne privind
diferenţele de preţ;
d) contului 902 Decontări interne privind producţia obţinută;
e) contului 933 Costul producţiei în curs de execuţie.
9. Contul 903 Decontări interne privind diferenţele de preţ se creditează astfel:
a) 903 = 902
b) 921 = 903
c) 903 = 901
d) 902 = 903
e) 903 = 931
10. La sfârşitul lunii, se repartizează în mod raţional cheltuielile indirecte, asupra debitului
contului:
a) 902 Decontări interne privind producţia obţinută;
b) 931 Costul producţiei obţinute;
c) 921 Cheltuielile activităţii de bază;
d) 933 Costul producţiei în curs de execuţie;
e) 903 Decontări interne privind diferenţele de preţ.
11. Conturile din grupa 92 evidenţiază:
a) diferenţele de preţ ale produselor;
b) valoarea producţiei obţinute;
c) cheltuielile, după natura lor, pe activităţi;
d) costul producţiei obţinute;
e) valoarea producţiei neterminate.
12. Conturile de calculaţie, din grupa 92, se debitează în cursul lunii prin creditul contului:
a) 902 Decontări interne privind producţia obţinută;
b) 901 Decontări interne privind cheltuielile;
c) 931 Costul producţiei obţinute;
d) 903 Decontări interne privind diferenţele de preţ;
e) 933 Costul producţiei în curs de execuţie.
13. Contul 931 Costul producţiei obţinute se debitează în cursul lunii prin creditul contului:
a) 902 Decontări interne privind producţia obţinută;
b) 901 Decontări interne privind cheltuielile;
c) 921 Cheltuielile activităţii de bază;
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d) 903 Decontări interne privind diferenţele de preţ;
e) 933 Costul producţiei în curs de execuţie.
14. Contul 933 “Costul producţiei în curs de execuţie” are rolul:
a) de colectare şi repartizare a cheltuielilor indirecte generate de secţiile de bază;
b) de a ţine evidenţa costului efectiv al producţiei în curs de execuţie;
c) de a ţine evidenţa costului efectiv al producţiei finite obţinute;
d) de a evidenţia producţia obţinută în cursul lunii, la preţ de înregistrare;
e) de colectare, repartizare şi calcul al costului prestaţiilor conexe.
15. Documentul “Fişa de postcalcul” are următoarele caracteristici:
a) se poate elabora la nivelul fiecărei secţii de producţie, principale sau auxiliare;
b) în conţinut se vor regăsi cheltuielile indirecte preluate din contabilitatea
financiară;
c) conţine calculele specifice de repartizare asupra purtătorilor de costuri;
d) conţine cheltuielile directe pe fiecare produs;
e) se poate elabora la nivelul întreprinderii.
16. Cheltuielile neîncorporabile sunt cheltuieli care :
a) care contribuie la realizarea de beneficii economice viitoare pentru entitate;
b) nu sunt luate în calculul costurilor de către contabilitatea de gestiune;
c) pot fi incluse în costul de producţie al bunurilor produse;
d) au o legătură cu obţinerea de venituri;
e) se vor înregistra în categoria cheltuielilor aferente perioadei.
17. Cheltuielile încorporabile care alcătuiesc structura costului de producţie se bazează pe
separarea cheltuielilor în:
a) fixe, variabile, supletive;
b) directe, fixe, variabile;
c) variabile, supletive,;
d) supletive, directe,;
e) directe, indirecte.
18. Cheltuielile indirecte de producţie care se modifică în raport cu variaţia volumului
producţiei sunt:
a) cheltuieli de desfacere;
b) cheltuieli de administraţie;
c) cheltuieli supletive;
d) cheltuieli variabile;
e) cheltuieli fixe.
19. După momentul efectuării calculelor, costurile complete pot fi:
a) directe şi indirecte;
b) fixe şi variabile;
c) efective şi prestabilite;
d) controlabile şi necontrolabile;
e) de bază şi de regie.
20. Pe baza normelor sau standardelor de consum şi a celor de timp, precum şi a preţurilor de
achiziţie sau tarifelor de salarizare standard, se stabilesc:
a) costurile prestabilite;
b) costurile variabile;
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c) costurile supletive;
d) costurile directe;
e) costurile indirecte.
21. Unitatea de lucru sau de măsură a activităţii se alege în funcţie de:
a) interesul întreprinderii;
b) la întâmplare;
c) caracterul producţiei ;
d) caracteristicile fizico-chimice ale produselor ;
e) interesul cumpărătorului.
22. Decontarea serviciilor reciproce dintre secţiile auxiliare se face în cazul în care:
a) secţiile auxiliare intră în prestaţii reciproce;
b) nu s-au utilizat unităţi de măsură a activităţii;
c) producţia obţinută se determină cu ajutorul aparatelor de măsură;
d) consumul intern este suportat prin costuri de locurile beneficiare;
e) există producţie omogenă.
23. Procedeul evaluării prestaţiilor reciproce la cost prestabilit este utilizat:
a) în sistemul prestaţiilor reciproce unde intră secţii auxiliare cu producţie perfect
omogenă;
b) în decontarea prestaţiilor reciproce dintre secţiile cu producţie omogenă;
c) în antecalculaţiile de preţ la produsele noi;
d) în etapa de stabilire a bugetelor de cheltuieli;
e) în lucrările de previziune pe termen lung.
24. Efectuarea unor calcule repetate şi succesive de preluare de către secţiile beneficiare a unor
cote-părţi din cheltuielile secţiilor furnizoare corespunde următorului procedeu:
a) procedeul neluării în calcul a prestaţiilor reciproce;
b) procedeul calculului algebric;
c) procedeul reiterării sau al calculelor iterative ;
d) procedeul evaluării prestaţiilor reciproce la cost prestabilit ;
e) procedeul bazat pe o anumită ordine de succesiune a calculelor.
25. Cheltuielile indirecte se repartizează după o cheie de repartizare, pe baza:
a) procedeului reiterării;
b) procedeului calculului algebric;
c) procedeului evaluării prestaţiilor reciproce;
d) procedeului calculelor succesive ;
e) procedeului suplimentării.
26. Repartizarea valorii regiei fixe asupra costurilor de producţie aferente produselor obţinute
se face:
a) după capacitatea cea mai scăzută de producţie;
b) pe baza capacităţii normale de producţie;
c) după capacitatea teoretică sau nominală;
d) după modul de variaţie al volumului producţiei;
e) pe baza volumului posibil al vânzărilor.
27. Capacitatea de producţie reală, teoretic, trebuie să corespundă cu:
a) capacitatea cea mai scăzută;
b) capacitatea teoretică;
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c) capacitatea nominală ;
d) capacitatea normală;
e) capacitatea programată.
28. Coeficientul de imputare raţională se determină conform următoarei relaţii:
a) un raport între activitatea reală şi activitatea normală;
b) un raport între activitatea normală şi activitatea reală;
c) un raport între activitatea reală şi activitatea programată;
d) un produs între activitatea reală şi activitatea normală ;
e) un produs între activitatea normală şi activitatea programată.
29. Regia variabilă de producţie şi regia fixă de producţie inclusă raţional în costul produselor
formează:
a) cheltuieli fixe;
b) cheltuieli indirecte ce se repartizează asupra costului produselor;
c) cheltuieli variabile;
d) cheltuieli de administraţie;
e) cheltuieli supletive.
30. Coeficienţii de repartizare sunt stabiliţi pe baza elementelor perioadei precedente, când:
a) producţia este necunoscută;
b) producţia este variabilă;
c) producţia este normată;
d) producţia este stocată;
e) producţia este stabilă.
31. Producţia neterminată nu influenţează calculul costului producţiei finite dacă:
a) proporţia în care variază cheltuielile unui centru este previzibilă;
b) cheltuielile indirecte sunt legate de o unitate de măsură a activităţii;
c) volumul acesteia rămâne constant la finele perioadei;
d) se manifestă fluctuaţia producţiei neterminate de la o perioadă de gestiune la alta;
e) producţia este normată.
32. Cheltuielile de achiziţie se referă la:
a) cheltuieli cu salarii directe;
b) cheltuielile activităţilor auxiliare;
c) cheltuieli cu chirii;
d) cheltuieli cu dobânzile ;
e) cheltuieli cu transportul materiilor prime.
33. În procedeul de evaluare globală în raport de gradul de finisare tehnică nu se ţine cont
de faptul că:
a) materiile prime intervin în totalitate la începutul procesului tehnologic şi nu în cota
procentuală stabilită;
b) materiile prime intervin în totalitate la sfârşitul procesului tehnologic, în cota
procentuală stabilită;
c) materiile prime nu intervin în totalitate la începutul procesului tehnologic ci doar
în cota procentuală stabilită;
d) materiile prime sunt sau nu luate în calcul;
e) materiile prime corectează cota procentuală stabilită.
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34. Evaluarea forfetară, pe fiecare componentă a costurilor a producţiei în curs de execuţie are
ca avantaj:
a) înlăturarea erorilor privind costurile de administraţie;
b) înlăturarea erorilor de decizie, în special a celor legate de politica preţurilor;
c) eliminarea deciziilor viitoare în privinţa costurilor globale ale produsului;
d) stabilirea exacta a costurilor de producţie;
e) evidenţierea tuturor erorilor legate de politica de produs.
35. Evaluarea pe piese şi operaţii a costurilor producţiei în curs de execuţie reprezintă:
a) o evaluare la costul efectiv al producţiei neterminate;
b) o evaluare la costul de regie al producţiei neterminate;
c) o evaluare la costul direct al producţiei neterminate
d) o evaluare la costul standard al producţiei neterminate;
e) o evaluare la costul variabil al producţiei neterminate.
36. Relaţia de calcul C h s =
a.
b.
c.
d.
e.

Ch
xq sp este specifică procedeului :
q p + qsp

cantitativ;
obţinerii de produse reziduale utilizabile;
randamentelor;
obţinerii de subproduse;
cifrelor de echivalenţă.

37. Metodele de calculaţie bazate pe principiul costurilor complete, se caracterizează prin
următoarele :
a. aparţin metodelor de tip parţial;
b. grupează cheltuielile în variabile şi fixe;
c. presupun o singură calculaţie de cost;
d. diferenţele dintre costul prestabilit (standard) şi cel efectiv se evidenţiază în mod
distinct;
e. costul prestabilit (antecalculat) este în acelaşi timp şi un cost normal de
producţie.
38. Elaborarea bugetului activităţii generale se bazează pe o serie de bugete parţiale, printre
care:
a. bugetul cheltuielilor de manoperă;
b. bugetul cheltuielilor indirecte ale secţiilor principale de producţie;
c. bugetul cheltuielilor de trezorerie;
d. bugetul de venituri şi cheltuieli;
e. bugetul de investiţii.
n

∑ Chj
a.
b.
c.
d.
e.

i

j =1

39. Modelul de calcul al costului unitar Cu i =

, aparţine :
Qi
metodei coeficienţilor de echivalenţă, varianta coeficienţi simpli;
metodei de calculaţie pe faze, varianta fără semifabricate;
metodei globale;
metodei pe comenzi, varianta fără semifabricate;
metodei coeficienţilor agregaţi.
n

40. Modelul de calcul al costului unitar C u =



n

∑  ∑ C h D
s=1

n

a

a =1

Q
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+

∑ ChI
k =1

k





, aparţine :

a.
b.
c.
d.
e.

metodei pe faze, varianta cu semifabricate;
metodei pe comenzi, varianta fără semifabricate;
metodei pe comenzi, varianta cu semifabricate;
metodei pe faze, varianta fără semifabricate;
metodei globale.

41. Determinarea costului unitar pentru produsele finite, conform concepţiei metodei pe
comenzi varianta cu semifabricate, presupune parcurgerea următoarelor etape :
a. elaborarea calculaţiilor pentru determinarea costului semifabricatelor proprii şi a
pieselor brute;
b. determinarea costului unitar al semifabricatelor şi produselor;
c. colectarea cheltuielilor directe pe faze şi a celor indirecte pe secţiuni omogene;
d. repartizarea cheltuielilor indirecte asupra fazelor de calculaţie;
e. nici o etapă nu este corectă.
42. Procedeele bazate pe principiul cifrelor de echivalenţă prezintă următoarele caracteristici :
a. necesită o singură calculaţie de cost;
b. cheltuielile pot fi diferenţiate pe produse în momentul efectuării lor deşi acestea
diferă între ele prin formă, dimensiuni, calităţi fizico-chimice;
c. sunt metode de tip absorbant sau integral, deoarece iau în considerare toate
cheltuielile generate de fabricarea produselor;
d. oferă posibilitatea omogenizării producţiei, pin echivalarea ei cu unul sau mai
multe criterii comune tuturor produselor;
e. sunt metode de tip parţial.
43. Diferenţa între cele două variante ale procedeului cifrelor de echivalenţă constă în:
a. modul de stabilire a cantităţilor echivalente pe feluri de produse;
b. modul de repartizare a cheltuielilor indirecte;
c. modul de colectare a cheltuielilor;
d. modul de alocare a cheltuielilor directe;
e. nu există nici o diferenţă.
44. Modelul de calcul K i =
a.
b.
c.
d.
e.

eb
, aparţine :
ei

variantei coeficienţilor de echivalenţă multipli;
variantei coeficienţilor de echivalenţă complecşi;
variantei coeficienţilor de echivalenţă agregaţi;
variantei coeficienţilor de echivalenţă inversaţi;
nici unei variante.

45. Metoda globală de bugetare a cheltuielilor indirecte
cheltuielilor:
a) pe locuri de cheltuieli;
b) pe centre de analiză;
c) pe centre de responsabilitate;
d) pe compartimente funcţionale de la nivelul întreprinderii;
e) pe feluri de cheltuieli.

presupune

stabilirea

46. Metoda analitică de bugetare a cheltuielilor indirecte utilizează următoarele tipuri de
standarde:
a) standarde cantitative şi valorice;
b) standarde ideale şi normale;
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c) standarde valorice şi ideale;
d) standarde normale şi curente;
e) standarde curente şi valorice.
47. Evidenţa operativă a abaterilor în cazul materialelor se poate realiza cu ajutorul
următoarelor procedee:
a) procedeul analitic;
b) procedeul documentaţiei de eliberare în consum;
c) procedeul global;
d) procedeul ponderării cantităţii cu preţurile sau tarifele;
e) procedeul cantitativ.
48. Punctul de plecare în bugetarea cheltuielilor indirecte îl constituie:
a) stabilirea producţiei ce urmează a se obţine;
b) stabilirea sortimentelor şi cantităţilor ce urmează a se fabrica;
c) elaborarea bugetului cheltuielilor de transport aprovizionare;
d) elaborarea bugetului cheltuielilor secţiilor auxiliare;
e) elaborarea bugetului cheltuielilor de distribuţie.
49. Metoda globală de bugetare a cheltuielilor indirecte nu este reprezentativă, deoarece:
a) permite stabilirea de responsabilităţi pe feluri de cheltuieli;
b) permite stabilirea de responsabilităţi pe locuri de cheltuieli;
c) nu permite stabilirea de responsabilităţi pe feluri de cheltuieli;
d) se foloseşte foarte rar şi numai în anumite domenii de activitate;
e) nu permite elaborarea unor bugete flexibile.
50. În cazul utilizării metodei globale de bugetare a cheltuielilor indirecte, atunci când nu există
date pe mai mulţi ani se iau în considerare:
a) cheltuielile din anul curent;
b) cheltuielile înregistrate în anul anterior;
c) numai cheltuielile fixe din anul anterior;
d) numai cheltuielile variabile din anul anterior;
e) cheltuielile previzionate din anul anterior.
51. Prin intermediul bugetelor de cheltuieli se calculează:
a) costul standard;
b) costul unitar;
c) costul direct;
d) nu se calculează nimic;
e) costul unităţii de lucru.
52. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate?
a. factorul de acoperire este unul şi acelaşi lucru cu coeficientul marjei pe costurile
variabile;
b. pragul de rentabilitate are aceeaşi semnificaţie cu marja pe costurile variabile;
c. intervalul de siguranţă dinamic nu are aceeaşi semnificaţie ca şi coeficientul de
siguranţă dinamic;
d. factorul de acoperire exprimă rentabilitatea reală a producţiei;
e. factorul de acoperire stă la baza previzionării profitului exploatării.
53. În concepţia metodei Direct-Costing, noţiunea de "direct" trebuie legată de:
a. necesitatea calculării costului direct pe produs;
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b. modul de grupare a cheltuielilor în directe şi indirecte;
c. particularitatea metodei de a calcula costul numai pe baza cheltuielilor care
depind în mod direct de variaţia volumului producţiei;
d. necesitatea stabilirii unor responsabilităţi cu privire la rentabilitatea produselor;
e. modul de identificare a cheltuielilor pe purtătorii de costuri.
54. Indicatorii specifici metodei direct costing sunt:
a. profitul sau pierderea şi rata rentabilităţii;
b. levierul operaţional şi cheltuielile variabile;
c. rata rentabilităţii şi cheltuielile fixe;
d. factorul de acoperireşi coeficientul de siguranţă dinamic;
e. nici un indicator.
55. Utilizarea bugetelor flexibile permite:
a. cunoaşterea cheltuielilor directe;
b. cunoaşterea cheltuielilor proporţionale;
c. cunoaşterea cheltuielilor progresive;
d. cunoaşterea cheltuielilor regresive;
e. găsirea rapidă a cheltuielilor previzionate în funcţie de noul nivel de activitate
fără a se proceda la o recalculare a acestuia.
56. În raport de specificul procesului tehnologic, pentru calculul costului unitar se folosesc o
serie de procedee specifice. Care dintre procedeele enunţate sunt eronate?
a) procedeul diviziunii simple;
b) procedeul cifrelor de echivalenţă;
c) procedeul valorii rămase;
d) procedeul cifrelor relative de structură;
e) procedeul randamentelor.
57. În condiţiile producţiei sorto-tip şi sorto-dimensionale pentru calculul costului unitar se
utilizează următoarele procedee:
a) procedeul diviziunii simple;
b) procedeul valorii rămase;
c) procedeul cifrelor de echivalenţă;
d) procedeul randamentelor;
e) procedeul algebric.
58. Aplicarea procedeului cifrelor de echivalenţă presupune parcurgerea unor etape într-o
anumită ordine de succesiune. Care din etapele enunţate nu sunt corecte?
a) determinarea cantităţilor echivalente pe fiecare fel de produs, în raport de una sau mai
multe caracteristici comune tuturor produselor;
b) calculul costului unităţii echivalente ca raport între totalitatea cheltuielilor colectate la
nivelul grupei de produse şi suma cantităţilor echivalente aferente produselor din cadrul
grupei;
c) diferenţierea cheltuielilor pe feluri de produse prin ponderarea costului unităţii
echivalente, succesiv, cu cantităţile echivalent determinate pentru fiecare fel de produs
în parte;
d) calculul costului pe unitatea fizică de produs ca raport între cheltuielile diferenţiate
pe produse şi cantitatea fizică obţinută la nivelul produsului respectiv;
e) decontarea costului produselor obţinute asupra locurilor beneficiare.
59. Principiile generale care stau la baza calculaţiei costului în cazul metodei pe faze sunt:
a) colectarea cheltuielilor directe pe faze şi a celor indirecte pe secţiuni omogene;
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b) colectarea cheltuielilor directe pe secţiuni omogene şi a celor indirecte pe faze;
c) repartizarea cheltuielilor indirecte asupra produselor şi semifabricatelor;
d) repartizarea cheltuielilor indirecte asupra secţiunilor omogene;
e) determinarea costului efectiv al producţiei în curs de execuţie.
60. În unele cazuri, pe fazele de calculaţie se identifică nu numai cheltuielile directe, dar şi
unele cheltuieli indirecte, cum ar fi:
a) cheltuielile cu materialele auxiliare;
b) cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor;
c) chltuielile cu manopera personalului muncitor auxiliar;
d) cheltuielile de administraţie şi conducere;
e) chltuielile cu amortizarea utilajelor.
61. Între fazele de fabricaţie şi fazele de calculaţie poate exista următoarea relaţie:
a) întotdeauna fazele de fabricaţie se suprapun fazelor de calculaţie;
b) nu întotdeauna fazele de fabricaţie pot îndeplini rolul de faze de calculaţie;
c) nu există ambele tipuri de faze în aceeaşi entitate;
d) mai multe faze de calculaţie se reunesc într-o singură fază de fabricaţie;
e) nu există nici o relaţie între cele două tipuri de faze.
62. Având în vedere avantajele metodei Direct – Costing, care din următoarele afirmaţii sunt
false:
a) aprecierea profitabilităţii diferitelor produse pornind de la marjele pe costurile
variabile;
b) creşterea producţiei aferente produselor cu marje ridicate;
c) abandonarea produselor ale căror marje pe costurile variabile vor fi negative;
d) problema efortului comercial poate fi abordată cu ajutorul noţiunii de levier
operaţional;
e) permite stabilirea previziunilor în funcţie de nivelul activităţii vizate.
63. Metoda Direct-Costing prezintă o serie de dezavantaje, printre care:
a) abandonarea produselor ale căror marje pe costurile variabile vor fi negative;
b) nu este avantajoasă pe termen lung deoarece majoritatea cheltuielilor de structură
vor putea fi diminuate sau suprimate;
c) judecarea performanţelor responsabililor în funcţie de marja degajată de sectoare;
d) aprecierea profitabilităţii diferitelor produse pornind de la marjele pe costurile
variabile;
e) permite stabilirea previziunilor în funcţie de nivelul activităţii vizate.
64. Coeficientul de siguranţă dinamic semnifică:
a) cât la sută din cifra de afaceri este necesar pentru acoperirea cheltuielilor fixe
şi obţinerea unui beneficiu;
b) scaderea absolută a vânzărilor totale pentru că întreprinderea sa ajungă la nivelul
pragului de rentabilitate;
c) punctul în care unitatea nu obţine nici profit nici pierdere;
d) scăderea relativă a vânzărilor totale pentru ca întreprinderea să ajungă la nivelul
pragului de rentabilitate;
e) contribuţia întreprinderii la acoperirea cheltuielilor fixe totale şi obţinerea unui profit.
65. În cazul manoperei, abaterile sau diferenţele în plus sau în minus de la nivelul prestabilit al
costurilor reale pot să provină din următoarele cauze:
a) nerespectării consumurilor specifice;
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b)
c)
d)
e)

utilizării de înlocuitori;
modificării de preţuri;
efectuării de lucrării suplimentare omise cu ocazia standardizării;
schimbării furnizorilor.

66. Abaterea de randament a cheltuielilor indirecte efective faţă de nivelul lor standard sau
normat, calculată în condiţiile standardelor normale şi curente, se caracterizează prin:
a) se procedează la recalcularea unuia din termenii relaţiei dacă se folosesc
standardele curente;
b) se determină pe baza aceleiaşi relaţii de calcul;
c) are aceeaşi valoare şi semn contrar;
d) are acelaşi semn şi valori diferite;
e) se procedează la recalcularea ambilor termeni ai relaţiei de calcul dacă se
folosesc standarde curente.
67. Care este modelul de calcul al costului unitar potrivit concepţiei metodei de calculaţie pe
comenzi, varianta fără semifabricate?
ChD + ChI
a) C u = C 1 + C 2 + ...... + C n +

Q

b)

Cu =

ChD + ChI +
C
Q

n −1

n

n

c)

d)

e)



n

n

∑  ∑ ChD + ∑ ChI
C =
Q
s =1

a

a =1

k =1

k





u

n

n

f =1

f =1

M + ∑ ChD + ∑ ChI
C =
Q
Ch + Ch − Ch
C = Q− Q
∑
u

i

p

l

u

l

68. În contextul bugetării cheltuielilor indirecte, acestea sunt denumite cheltuieli ale centrelor
de analiză şi au ca scop:
a) elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
b) determinarea costului activităţii normale;
c) permit calcularea costurilor efective ale unei unităţi de lucru pe baza căreia se
face repartizarea acestora asupra produselor realizate;
d) sunt un instrument de control al cheltuielilor unui centru prin compararea
previziunilor cu realizările;
e) determinarea profitului contabil.
69. Dintre bugetele de cheltuieli, au numai rol informativ:
a) toate bugetele;
b) bugetele fixe;
c) bugetele flexibile;
d) niciun buget;
e) bugetele secţiilor auxiliare.
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70. Capacitatea de structură reprezintă:
f) nivelul de producţie impus de atelierul sau secţia cu cea mai scăzută capacitate
de producţie;
g) nivelul activităţii programat de întreprindere din diferite motive de ordin
conjunctural;
h) nivelul activităţii realizat de întreprindere în raport de condiţiile de desfăşurare
concretă a procesului de producţie;
i) producţia fizică exprimată în ore determinată prin diminuarea timpului
calendaristic cu timpii aferenţi întreruperilor personalului din lucru, cu
întreruperile inevitabile aferente reparaţiilor, etc.;
j) numărul total de ore dacă întreprinderea ar lucra în “foc continuu”.
71. Să se determine preţul de vânzare cu ridicata al întreprinderii cunoscând că: cifra de afaceri
este de 100.000 lei, cheltuielile totale sunt de 80.000 lei, cheltuielile fixe sunt de 20.000 lei,
iar cantitatea de producţie obţinută şi vândută 1.000 bucăţi :
a. 110 lei;
b. 100 lei;
c. 95 lei;
d. 115 lei;
e. 90 lei.
72. Dispuneţi de următoarele date: cifra de afaceri 360.000 lei; cheltuieli variabile 120.000 lei;
cantitate fabricată şi vândută 100 de bucăţi; costuri fixe totale 171.360 lei. Care este pragul
de rentabilitate în unităţi fizice, în condiţiile în care costurile variabile scad cu 10%?
a. 69 buc;
b. 65 buc;
c. 68 buc;
d. 70 buc;
e. 62 buc.
73. La o societate comercială s-au obţinut în producţie cuplată în cursul lunii 50t benzină şi 25t
motorină. Cheltuielile totale de producţie ai au fost de 170.000 lei. Puterea calorică pentru
benzină este de 12 000 Kcal/t şi pentru motorină de 10 000 Kcal/t. Ambele produse sunt
considerate principale. Care este costul de producţie unitar şi cel total pentru cele două
produse?
Benzină
Motorină
a) 2.400 / 120.000
2.000 / 50.000 ;
b) 2.000 / 120.000
2.400 / 50.000 ;
c) 2.400 / 50.000
2.000 / 120.000;
d) 2.000 / 50.000
2.400 / 120.000;
e) 2.200 / 85.000
2.200 / 85.000.
74. Într-o fabrică de porţelan s-au obţinut trei sortimente de produse, şi anume:
A = 2000 buc, B = 3000 buc, C = 1000 buc, iar costurile totale au fost de 10.260.000 lei.
Care este costul efectiv unitar de producţie cunoscându-se că preţurile de vânzare unitare
ale produselor sunt: A = 1200 lei/buc., B = 2300 lei/buc., C = 1500lei/buc.?
a) A = 1100 lei/buc., B = 2185 lei/buc., C = 1425 lei/buc.;
b) A = 1140 lei/buc., B = 2100 lei/buc., C = 1325 lei/buc.;
c) A = 1140 lei/buc., B = 2200 lei/buc., C = 1420 lei/buc.;
d) A = 1140 lei/buc., B = 2185 lei/buc., C = 1425 lei/buc.;
e) A = 1100 lei/buc., B = 2175 lei/buc., C = 1325 lei/buc.
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75. Ce reprezintă şi cum se înregistrează în contabilitatea de gestiune, diferenţa între costul de
producţie de 2.000.000 lei şi costul complet 2.500.000 lei, din care cheltuieli generale ale
întreprinderi 400.000 lei.
a) cheltuieli de desfacere
921 = 925;
b) profit
903 = 902;
c) cheltuieli generale ale întreprinderii şi de desfacere 902 = %
924
925;
d) cheltuieli generale ale întreprinderii şi de desfacere
921 = %
924
925;
e) cheltuieli generale ale întreprinderii
921 = 924.
76. La o societate comercială se fabrică două produse A şi B. Cheltuielile efective directe
înregistrate pentru produsul B sunt de 500.000 lei, reprezentând 25% din totalul
cheltuielilor directe. Cheltuielile indirecte de producţie sunt de 300.000 lei, iar cele
generale de administraţie 200.000 lei. La repartizarea cheltuielilor indirecte pe produs se
are în vedere ponderea cheltuielilor directe ale fiecărui produs în totalul acestora.
Producţia neterminată la finele perioadei pentru produsul B este de 60.000 lei. Costul de
producţie standard pentru produsul B este de 500.000 lei. Care este valoarea abaterii
pentru produsul B şi cum se înregistrează aceasta?
a) 902 = 903
75.000;
b) 902 = 903
125.000;
c) 903 = 902
75.000;
d) 903 = 902
125.000;
e) 901 = 902
125.000.
77. Cunoscând că nivelul maxim al producţiei este de 53.000 ore şi cel minim de 28.000 ore,
iar nivelul maxim al cheltuielilor este de 143.000 lei şi cel minim de 118.000 lei, să se
determine mărimea cheltuielilor fixe:
a. 90.000;
b. 95.000;
c. 85.000;
d. 92.000;
e. 89.000.
78. Un comerciant cumpără o anumită marfă de la un angrosist la preţul de150 lei/unitate
având posibilitatea de a o vinde cu 250 lei/unitate şi de a-şi achita datoria faţă de furnizor.
Comerciantul a plătit deja suma de 3000 lei pentru standul închiriat într-un spaţiu
comercial. Presupunând că numai există alte cheltuieli, câte unităţi trebuie să vândă pentru
a atinge pragul de rentabilitate ?
a. 32;
b. 35;
c. 30;
d. 33;
e. 28.
79. La un combinat chimic, din procesul de producţie, prin combinarea acetilenei cu acidul
clorhidric, rezultă 1000 tone clorură de vinil, 41,6 tone acetilenă şi 58,4 tone acid clorhidric
exces de consum care nu a intrat în reacţie. Cu ocazia captării se pierde 3,846% la acetilenă
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şi 9,247% la acid clorhidric. Cheltuielile totale efectuate pentru obţinerea clorurii de vinil
au fost de 33 000 000 lei. Costul produselor clorură de vinil şi acetilenă, va fi:
a. 30500 ; 32000;
b. 30000 ; 31200;
c. 30300 ; 31500;
d. 30500 ; 31000;
e. 31000 ; 32000.
80. La fabricarea produsului A se obţine produsul secundar B. Cheltuielile totale înregistrate au
fost 2.500.000 lei. Din procesul tehnologic s-au obţinut 5000 kg din produsul A şi 2000 kg
din produsul B. Pentru valorificarea subprodusului B, agentul economic mai efectuează
următoarele cheltuieli:
- cheltuieli materiale 20.000 lei;
- cheltuieli cu personalul 30.000 lei;
- cheltuieli indirecte 10.000 lei.
Presupunând că subprodusul B se va valorifica cu 80 lei/kg şi că profitul şi cheltuielile
de distribuţie reprezintă 30% din preţul de vânzare, costul unitar al celor două produse
finite este:
a. 85 lei; 465 lei
b. 86 lei; 465,6 lei
c. 80 lei; 425 lei
d. 85 lei; 425 lei
e. 80 lei; 465 lei

CONTABILITATE PUBLICĂ
Prof.univ.dr. M. Criveanu
Conf.univ.dr. D. Ovidia
Asist.univ.drd. O. Stăiculescu
81. Un activ necorporal este un activ :
a. indentificabil, nemonetar şi fără suport material;
b. neindentificabil, monetar şi cu suport material;
c. care se utilizează numai în activitatea instituţiilor publice;
d. atribuit activităţii financiare;
e. cu funcţie contabilă de pasiv.
82. În categoria activelor fixe necorporale sunt cuprinse:
a. concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare create intern
de instituţii;
b. concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia
celor create intern de instituţie;
c. cheltuielile care sunt recunoscute ulterior ca parte din costul unui activ necorporal;
d. programele informatice vândute terţilor;
e. cheltuielile cu reparaţiile efectuate pentru restabilirea stării tehnice iniţiale prin
înlocuirea componentelor uzate.
83. Amortizarea activelor fixe necorporale se face utilizându-se:
a. metoda degresivă;
b. metoda amortizării accelerate;
c. metoda amortizării liniare;
d. toate metodele;
e. metoda amortizării pe unitate de produs sau servicii.
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84. Cheltuielile de dezvoltare se amortizează:
a. pe o perioadă de cel mult un an;
b. pe o perioadă de cel mult doi ani;
c. pe o perioadă de cel mult trei ani;
d. pe o perioadă de cel mult cinci ani;
e. nu se amortizează.
85. Programele informatice create de instituţiile publice, achizitionate sau dobândite pe alte căi
se amortizează:
a. în funcţie de durata probabilă de utilizare;
b. în funcţie de durata probabilă de utilizare care nu poate depăşi o perioadă de 5 ani;
c. în funcţie de durata probabilă de utilizare care nu poate depăşi o perioadă de 3 ani;
d. nici un răspuns nu este corect;
e. nu se amortizează.
86. Un activ necorporal se prezinta în bilanţ la:
a. costul istoric diminuat cu ajustările cumulate de valoare;
b. costul istoric, neţinând cont de ajustările de valoare;
c. nu are valoare;
d. doar a) si b);
e. nici un răspuns nu este corect.
87. Organizarea contabilităţii activelor fixe necorporale se realizează utilizând conturile din:
a. clasa 2;
b. clasa 3;
c. clasa 4;
d. clasa 2 si 3;
e. nici un răspuns nu este corect.
88. Contul 208 «Alte active necorporale» are funcţie contabilă de:
a. pasiv;
b. bilanţ;
c. activ;
d. bifuncţional;
e. nici un răspuns nu este corect.
89. Valoarea reprezentaţiilor teatrale, programelor de radio sau televiziune, lucrărilor muzicale,
literale sau recreative înregistrate pe benzi magnetice sau alte suporturi aflate în patrimoniul
instituţiei se înregistrează în:
a. contul 208;
b. contul 206;
c. contul 233;
d. contul 234;
e. nici un răspuns nu este corect.
90. Activele fixe corporale sunt reprezentate de obiectul sau complexul de obiecte care prezintă
următoarele caracteristici:
a. au o durată de utilizare de până la 1 an;
b. au valoarea de intrare mai mică decât limita stabilită prin hotărâre de Guvern;
c. au o durată de utilizare mai mare de 1 an şi o valoare de intrare mai mare decât limita
stabilită prin hotărâre de Guvern;
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d. sunt corecte doar a) si b);
e. nici un răspuns nu este corect.
91. Se amortizează:
a. terenurile;
b. amenajările de teren;
c. programele radio;
d. evenimentele sportive;
e. nici un răspuns nu este corect.
92. Nu se amortizează:
a. amenajările de teren;
b. bunurile aflate în proprietatea publică a statului;
c. programele informatice;
d. mobilierul, aparatura birotică, echipamentele de protecţie a valorilor umane şi materiale;
e. nici un răspuns nu este corect.
93. În categoria «Alte active ale statului» se înregistrează:
a. zăcămintele, resursele biologice şi rezervele de apă;
b. zăcămintele, cheltuielile de dezvoltare, resursele biologice şi rezervele de apă;
c. echipamentul de protecţie şi de lucru;
d. construcţiile şi instalaţiile provizorii;
e. muniţiile de orice fel.
94. Nu sunt considerate active fixe corporale:
a. rezervele de apă;
b. zăcămintele;
c. pădurile şi resursele naturale regenerative similare;
d. bunurile din patrimoniul cultural naţional;
e. bunurile de natura armamentului şi tehnicii de luptă.
95. Sunt asimilate şi neînregistrate ca active fixe corporale:
a. investiţiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;
b. motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale activelor fixe corporale, procurate în
scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel, care nu
modifică parametrii tehnici iniţiali ai mijlocului fix;
c. construcţiile şi instalaţiile provizorii;
d. echipamentul şi materialul sportiv;
e. prototipurile care servesc ca model la executarea producţiei de serie.
96. Formula contabilă privind achiziţionarea de terenuri în patrimoniul instituţiei publice este:
a. 2111 = 102 concomitent cu 6821 = 404;
b. 2111 = 404 concomitent cu 6811 = 102;
c. 2111 = 779 concomitent cu 658 = 779;
d. 2112 = 404;
e. 2112 = 779.
97. Formula contabilă privind achiziţionarea unui calculator electronic de către Muzeul de Artă
este:
a. 214 = 401;
b. 214 = 404;
c. 6811 = 404;
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d. 6811 = 401;
e. nici un răspuns nu este corect.
98. Se înregistrează achitarea obligaţiei faţă de un furnizor de active fixe din acreditive prin
formula contabilă:
a. 401 = 5411;
b. 404 = 5411;
c. 404 = 5311;
d. 401 = 5311;
e. nici un răspuns nu este corect.
99. Se înregistrează transmiterea unor utilaje şi instalaţii de lucru (bunurile nu se amortizează)
fără plată de la o instituţie publică către o altă instituţie publică, conform procesului verbal
de predare – primire prin formula contabilă:
a. 101 = 214;
b. 371 = 302;
c. 411 = 213;
d. 102 = 213;
e. 411 = 707.
100. Se înregistrează amortizarea activelor fixe necorporale:
a. 280 = 203;
b. 6811 = 281;
c. 6811 = 280;
d. 658 = 280;
e. 281 = 214.
101. Amortizarea anuală a activelor fixe se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la:
a. valoarea de inventar a activelor fixe;
b. valoarea justă a activelor fixe;
c. valoarea de intrare a activelor fixe;
d. valoarea de inventar şi valoarea justă a activelor fixe;
e. nici un răspuns nu este corect.
102. Amortizarea activelor fixe corporale închiriate, se calculează de către:
a. instituţiile publice care le au în patrimoniu;
b. instituţiile publice care nu le au în patrimoniu;
c. atât de instituţiile publice care le au în patrimoniu, cât şi de instituţiile publice care nu le
au în patrimoniu;
d. nu se calculează;
e. nici un răspuns nu este corect.
103. Amortizarea activelor fixe corporale se calculează:
a. începând cu data intrării în patrimoniu;
b. începând cu luna următoare intrării în patrimoniu;
c. începând cu perioada următoare închiderii exerciţiului financiar;
d. pe perioada până la închiderea exerciţiului financiar respectiv;
e. nici un răspuns nu este corect.
104. Se înregistrează scoaterea din evidenţă a activelor fixe corporale transferate cu titlu
gratuit, amortizate parţial cu formula contabilă:
a. 658 = 214;
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b. 6811 = 214;
c. 281 = 214;
d. % = 214;
281
658
e. nici un răspuns nu este corect.
105. Contul 280 «Amortizări privind activele fixe necorporale» are funcţie contabilă de:
a. activ;
b. pasiv;
c. bifuncţional;
d. de bilanţ;
e. nici un răspuns nu este corect.
106. Se înregistrează pierderi din calamităţi la amenajările de terenuri neamortizate după
formula contabilă :
a. 658 = 2112;
b. 6811 = 2112;
c. 690 = 2111;
d. 690 = 2112;
e. nici un răspuns nu este corect.
107. Activele fixe necorporale achizitionate cu titlu oneros se evaluează iniţial la:
a. costul de producţie;
b. valoarea justă;
c. costul de achiziţie;
d. costul mediu ponderat;
e. nici un răspuns nu este corect.
108. Contul 234 se numeşte:
a. Avansuri acordate pentru active fixe corporale;
b. Avansuri acordate pentru active fixe necorporale;
c. Cheltuieli de dezvoltare;
d. Alte active fixe necorporale;
e. Alte datorii faţă de bugetul statului.
109. Se înregistrează un plus la programele informatice create de instituţia publică pe cont
propriu, constatat cu ocazia inventarierii anuale a activelor fixe necorporale cu formula
contabilă:
a. 204 = 779;
b. 201 = 779;
c. 280 = 779;
d. 428 = 779;
e. 208 = 779.
110. Amenajările de terenuri se amortizează pe o durată de :
a. 5 ani;
b. 2 ani;
c. 10 ani;
d. până la 1 an;
e. nu se amortizează.
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111. Reflectarea în contabilitate a datoriei certe faţă de furnizori are loc pe bază de:
a. contract de vânzare-cumpărare;
b. contract de prestări servicii;
c. contract cu titlu oneros;
d. convenţie civilă;
e. factură.
112. În creditul contului 401 „Furnizori“ se înregistrează:
a. diferenţele favorabile de curs valutar aferente, rezultate în urma achitării datoriilor
în valută sau reevaluării contului;
b. valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit;
c. plăţile efectuate către furnizori potrivit modalităţilor de decontare convenite;
d. valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terţi;
e. valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor.
113. Formula contabilă 401 = 560, reprezintă:
a. preluarea datoriei de la furnizori de către contul de pasiv 560 „Disponibil al
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii“;
b. plata datoriei comerciale din contul de disponibil al instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii;
c. plata datoriei faţă de furnizori din credite bugetare;
d. modalitatea prin care se înregistrează datoria faţă de furnizori a unei instituţii
publice finanţate integral din venituri proprii;
e. achiziţia de disponibil de la un furnizor.
114. În debitul contului 404 „Furnizori de active fixe“ se înregistrează:
a. valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe;
b. valoarea activelor fixe achiziţionate de o instituţie publică;
c. diferenţele nefavorabile de curs valutar;
d. taxa pe valoarea adăugată cuprinsă în facturile de achiziţie;
e. valoarea facturilor primite în cazul leasingului financiar.
115. Care dintre articolele contabile de mai jos reflectă acordarea unui avans care se achită din
credite bugetare:
a. 401 = 560;
b. 409 = 5121;
c. 409 = 770;
d. 770 = 409;
e. 409 = 401.
116. Primirea facturii privind consumul de energie electrică se realizează cu ajutorul formulei:
a. 605 = 401;
b. 401 = 605;
c. 401 = 610;
d. 610 = 401;
e. 605 = 4092.
117. Valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii, se realizează cu ajutorul formulei:
a. 401 = 409;
b. 409 = 401;
c. 409 = 770;
d. 770= 409;
e. 560 = 409.
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118. Care din următoarele articole contabile sunt în concordanţă cu explicaţia dată:
a. 560 = 401, achitarea obligaţiei faţă de furnizori din venituri proprii;
b. 2131 = 446, achiziţia unui echipament tehnologic de la un furnizor de imobilizări;
c. 409 = 770, acordarea unui avans către un furnizor din credite bugetare;
d. 401 = 4092, achitarea furnizorului de prestări servicii şi executări de lucrări;
e. 371 = 401, achiziţia de marfă pe baza avizului de însoţire.
119. Achiziţia de mărfuri pe baza avizului de însoţire este următoarea:
a.
%
=
401;
371
4428
b.
%
=
401;
371
4426
c.
%
=
408;
371
4426
d.
%
=
408;
371
4427
e.
%
=
408.
371
4428
120. În condiţiile utilizării inventarului intermitent, formula corectă privind achiziţionarea
unui stoc de materiale consumabile este:
a.
%
=
404;
302
4426
b.
%
=
401;
602
4426
c.
%
=
404;
602
4426
d.
%
=
401;
302
4426
e.
%
=
462.
302
4426
121. Care dintre articolele contabile de mai jos reflectă plata obligaţiei faţă de furnizori, pe
baza efectelor de comerţ:
a. 401 = 405;
b. 403 = 401;
c. 401 = 403;
d. 404 = 403;
e. 405 = 404.
122. Care din următoarele articole contabile sunt în concordanţă cu explicaţia dată:
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a. 401 = 770, achitarea obligaţiei faţă de un furnizor de active fixe din credite
bugetare;
b. 213 = 4042, achiziţia unui utilaj de la un furnizor de active fixe peste 1 an;
c. 408 = 401, regularizarea avansului acordat anterior faţă de un furnizor;
d. 605 = 401, primirea facturii privind consumul de energie electrică;
e. 4041 = 581, plata furnizorului de active fixe sub 1 an din disponibilul de la bancă.
123. Achiziţia de materiale rezervă de stat se realizează conform cărei înregistrări contabile?
a. 302 = 401;
b. 304 = 401;
c. 4111 = 304;
d. 304 = 404;
e. 304 = 345.
124. Evidenţierea facturii furnizorului extern şi recepţionarea utilajelor achiziţionate se
realizează conform formulei:
a. 2131 = 401;
b. 2131 = 461;
c. 2131 = 404;
d. 401 = 2131;
e. 404 = 2131.
125. Policlinica cu plată X este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii. Aceasta
înregistrează prescrierea unei datorii faţă de furnizor în valoare de 800 lei.
a. 401 = 7588 800;
b. 401 = 719 800;
c. 6588 = 401 800;
d. 401 = 448 800;
e. 629 = 401 800.
126. Se achiziţionează de la un furnizor lucrări literare şi artistice în valoare de 80.000 lei.
a. 6822 = 401 80.000
206 = 101 80.000;
b. 6822 = 401 80.000
206 = 100 80.000;
c. 6822 = 404 80.000
206 = 101 80.000;
d. 6822 = 404 80.000
206 = 100 80.000;
e. 6822 = 404 80.000
215 = 101 80.000.
127. Referitor la contul 419 „Clienţi-creditori“, precizaţi care din următoarele afirmaţii este
corectă:
a. ţine evidenţa avansurilor primite de la clienţi, fiind un cont de activ;
b. în creditul contului se înregistrează valoarea ambalajelor care circulă în sistem de
restituire;
c. în debitul contului se regăsesc sumele încasate de la clienţi;
d. soldul debitor al contului reprezintă avansuri primite de la clienţi şi nedecontate;
e. este un cont de pasiv şi înregistrează drepturile de creanţă stabilite pe bază de
efecte comerciale.
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128. Referitor la contul 411 „Clienţi“, precizaţi care din următoarele afirmaţii este adevarata:
a. este un cont de activ ce furnizează informaţii despre facturile ce nu s-au emis de
către entitatea publică;
b. în creditul contului se evidenţiază valoarea la preţul de vânzare a produselor livrate
clienţilor;
c. diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută se reflectă in
creditul contului;
d. diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută se reflectă in
debitul contului;
e. în debit se înregistrează valoarea la cost de achiziţie a materialelor şi ambalajelor
rezervă de stat şi de mobilizare împrumutate şi pentru împrospătarea stocurilor.
129. Facturarea livrarii de marfuri, de către o instiţie publică, se realizează conform uneia din
inregistrarile contabile:
a. 411 = 707;
b. 418 = 707;
c. 413 = 707;
d. 411 = 701;
e. 461 = 701.
130. O instituţie publică de stat, finanţată integral din venituri proprii înregistrează reactivarea
creanţelor faţă de clienţi, pentru suma de 10.000 lei, TVA 24%; instituţia este plătitoare de
TVA:
a.

411

=

b.

411

=

c.

411

=

d.

411

=

e. 4118 =

%
714
4427
%
719
4427
%
719
4426
%
714
4426
%
714
4428

12.400
10.000
2.400;
12.400
10.000
2.400;
12.400
10.000
2.400;
12.400
10.000
2.400;
12.400
10.000
2.400.

131. O instituţie publică vinde produse finite în valoare de 5.500 lei. Ştiind că preţul de
productie a fost de 5.000 lei, selectaţi formulele contabile care sunt în concordanţă cu
datele prezentate:
a. 411 = 707
5.500
709 = 345
5.000;
b. 411 = 701
5.500
709 = 345
5.000;
c. 411 = 701
5.500
709 = 341
5.000;
d. 411 = 701
5.500
711 = 345
5.000;
e. 411 = 707
5.500
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711 = 345

5.000.

132. Ordonatorul de credite al unei instituţii publice acceptă unui efect de comerţ de la un
client, astfel:
a. 562 = 411;
b. 5311 = 413;
c. 770 = 411;
d. 413 = 411;
e. 5113 = 413.
133. Care din următoarele articole contabile sunt în concordanţă cu explicaţia dată:
a. 411 = 770, încasarea creanţei de la clienţi în contul de credite bugetare;
b. 411 = 413, acceptarea efectului comercial de către ordonatorul de credite;
c. 419 = 701, livrarea de produse finite conform avizului de însoţire;
d. 5124 = 418, încasarea avansului de la un client extern al instituţiei publice;
e. 419 = 411, regularizarea avansului primit de la un client al instituţiei publice.
134. Spitalul de urgenţă Craiova înregistrează serviciile medicale prestate în valoare de 34.000
lei care sunt facturate la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj.
a. 4111 = 701 34.000;
b. 4111 = 704 34.000;
c. 4111 = 707 34.000;
d. 4111 = 708 34.000;
e. 4111 = 719 34.000.
135. O instituţie publică facturează unui client un transport în valoare de 1.500 lei, TVA 24%.
a.
411 = %
1.860
708
1.500
4427
360;
b.
411 = %
1.860
714
1.500
4427
360;
c.
411 = %
1.860
719
1.500
4427
360;
d.
419 = %
1.860
714
1.500
4427
360;
e. 4118 = %
1.860
708
1.500
4428
360.
136. O instituţie publică de stat înregistrează drepturile salariale cuvenite personalului didactic
in luna curenta în sumă de 50.000 lei, conform statului de salarii.
a. 641 = 421
50.000;
b. 621 = 421
50.000;
c. 421 = 641
50.000;
d. 421 = 621
50.000;
e. 621 = 401
50.000.
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137. Achitarea prin virament a drepturilor salariale cuvenite personalului în luna curentă,
finanţate din alocaţii bugetare cu destinaţie specială pentru suma de 70.000 lei, se
realizează conform formulei contabile:
a. 423 = 551
70.000;
b. 421 = 560
70.000;
c. 421 = 5121
70.000;
d. 426 = 551
70.000;
e. 421 = 551
70.000.
138. Care dintre următoarele conturi ţine evidenţa decontărilor cu elevii, studenţii şi doctoranzii
pentru drepturile sub formă de burse acordate în conformitate cu reglementările legale în
vigoare:
a. 422;
b. 424;
c. 427;
d. 429;
e. 423.
139. Ordonatorul de credite al unei instituţii publice aprobă acordarea unor indemnizatii
concedii de odihna din credite bugetare,prin urmatoarea formula contabila:
a. 425 = 770;
b. 770 = 425;
c. 425 = 560;
d. 423 = 770;
e. 423 = 560.
140. În baza centralizatoarelor statelor de salarii se înregistrează contribuţia instituţiei publice
la asigurările sociale de stat:
a. 6453 = 4313;
b. 6452 = 4312;
c. 6451 = 4311;
d. 6451 = 4313;
e. 641 = 4311.
141. Având în vedere centralizatorul de salarii aferent unei instituţii publice, care din
următoarele articole contabile sunt în concordanţă cu explicaţia dată:
a. 421 = 4312, contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate;
b. 421 = 4314, contribuţia individuală de asigurări sociale;
c. 6451 = 4312, contribuţia individuală de asigurări sociale;
d. 421 = 4372, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj;
e. 6452 = 4372, contribuţia individuală de asigurări pentru somaj.
142. Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor
este reprezentată de:
a. cheltuielile bugetare ale instituţiei publice;
b. veniturile bugetare ale instituţiei publice;
c. salariile individuale brute realizate lunar;
d. subvenţiile lunare primite de la ordonatorul principal de credite;
e. fondurile europene nerambursabile.
143. Ajutoarele materiale acordate personalului pot îmbrăca una din formele de mai jos:
a. salariile individuale lunare ale personalului bugetar;
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b.
c.
d.
e.

ajutoare reprezentând sporuri şi prime acordate personalului bugetar;
ajutoare acordate pentru incapacitate temporară de muncă;
ajutoare reprezentând cadouri acordate copiilor salariaţilor din sistemul public;
bonurile şi tichetele de masă acordate personalului din spitale.

144. O instituţie publică finanţată din bugetul de stat înregistrează drepturi cuvenite donatorilor
de sânge în sumă de 1.500 lei pe care le achită prin virament.
a. 677 = 438 1.500
438 = 770 1.500;
b. 677 = 438 1.500
438 = 5311 1.500;
c. 677 = 437 1.500
437 = 770 1.500;
d. 677 = 431 1.500
431 = 770 1.500;
e. 677 = 431 1.500
431 = 5311 1.500.
145. Contul 438 „Alte datorii sociale“ ţine evidenţa altor datorii ale instituţiilor publice,
reprezentând:
a. contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
b. asigurări sociale de sănătate;
c. pensiile private ale angajaţilor în sistemul public;
d. diverse contribuţii pentru asigurări sociale;
e. alocaţii şi alte ajutoare pentru copii.
146. Sumele datorate de salariaţi, reprezentând cota parte din valoarea echipamentului de lucru
suportată de personalul bugetar, care se consideră venituri ale instituţiei publice, se
înregistrează în:
a. creditul contului 4282;
b. debitul contului 4282;
c. creditul contului 4281;
d. debitul contului 4281;
e. creditul contului 719.
147. Popririle din pensii datorate terţilor, se evidenţiază în contabilitatea instituţiilor publice
prin:
a. creditul contului 427;
b. debitul contului 427;
c. creditul contului 429;
d. debitul contului 428;
e. instituţia publică nu înregistrează o astfel de poprire.
148. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă trebuie să înregistreze în contabilitate
indemnizaţiile datorate şomerilor prin formula contabilă:
a. 424 = 676;
b. 423 = 5121;
c. 6452 = 4371;
d. 676 = 424;
e. 423 = 770.
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149. O instituţie publică trebuie sa înregistreze în contabilitate pensiile datorate pentru
pensionarii militari si civili. Care este contul care ţine evidenţa acestor decontări?
a. 421;
b. 422;
c. 423;
d. 424;
e. 428.
150. Contabilul unei instituţii publice trebuie să înregistreze reţinerea din salarii a contravalorii
echipamentului de lucru distribuit personalului bugetar. Articolul contabil potrivit este:
a. 421 = 427;
b. 4281 = 5311;
c. 421 = 4281;
d. 4282 = 719;
e. 421 = 4282.
151. Contabilul unei instituţii publice de stat trebuie să înregistreze recepţia unei lucrări
muzicale în valoare de 35.000 lei şi a unor rezerve de petrol descoperite şi evaluate la o
valoare justă de 50.000 lei. Ajutaţi contabilul instituţiei să înregistreze operaţiile de mai
sus, selectând articolele contabile corespunzătoare:
a. 206 = 100
35.000 lei
215 = 101
50.000 lei;
b. % = 101
85.000 lei
206
35.000 lei
215
50.000 lei;
c. 206 = 100
85.000 lei;
d. 215 = 101
85.000 lei;
e. 206 = 100
50.000 lei
215 = 101
35.000 lei.
152. Se înregistrează transferarea cu titlu gratuit a proiectelor de dezvoltare cu o valoare de
intrare de 5.000 lei. Ştiind că proiectele s-au amortizat liniar timp de 4 ani, să se aleagă
formula contabilă care este în concordanţă cu informaţia economică de mai sus:
a. 658 = 203
5.000 lei;
b. % = 203
5.000 lei
2803
1.000 lei
658
5.000 lei;
c. % = 203
5.000 lei
101
4.000 lei
2803
1.000 lei;
d. 2803 = 203 5.000 lei;
e. % = 203
5.000 lei
2803
4.000 lei
658
1.000 lei.
153. Se înregistrează active fixe corporale (neamortizabile) intrate în domeniul privat al statului
ca urmare a lucrărilor de investiţii terminate, recepţionate şi trecute în categoria utilajelor.
Ştiind că valoare de intrare a fost de 80.000 lei, să se aleagă formula contabilă corectă:
a. 213 = 231
80.000 lei;
b. 213 = 102
80.000 lei
6821 = 231 80.000 lei;
c. 213 = 231
80.000 lei
27

6821 = 102
d. 213 = 7821
e. 213 = 102
7821 = 231

80.000 lei;
80.000 lei;
80.000 lei
80.000 lei.

154. Se înregistrează achiziţionarea unei clădiri de către Consiliul Judeţean Dolj, la costul de
achiziţie de 30.000 lei pe seama creditelor bugetare. Clădirea intră în domeniul public al
unităţii administrativ-teritoriale şi nu este supusă amortizării, fiind destinată pentru
amenajarea muzeului de arheologie. Având în vedere situaţia de mai sus, alegeţi formula
contabilă corespunzătoare:
a. 6821 = 404 30.000 lei
212 = 103
30.000 lei;
b. 212 = 404
30.000 lei;
c. 212 = 770
30.000 lei
6821 = 103 30.000 lei;
d. 212 = 404
30.000 lei
6821 = 103 30.000 lei;
e. 6821 = 404 30.000 lei
212 = 101
30.000 lei.
155. O instituţie publică de stat înregistrează scoaterea din funcţiune a unor mijloace de
transport (neamortizabile) cu o valoare contabilă de 10.000 lei. Cu această ocazie, se obţin
piese de schimb în valoare de 6.000 lei, a căror recepţionare şi valorificare urmează a se
vira la buget. Să se aleagă articolul contabil potrivit:
a. 101 = 213
10.000 lei
302 = 7588
6.000 lei;
b. 6588 = 213 10.000 lei
302 = 7588
6.000 lei;
c. 101 = 213
10.000 lei
6588 = 302
6.000 lei;
d. 101 = 213
10.000 lei
302 = 4481
6.000 lei;
e. 101 = 213
10.000 lei
4481 = 302
6.000 lei.
156. În luna iunie 2012, o instituţie publică achiziţionează piese de schimb în valoare de
10.000 lei, TVA 24%, pentru care nu s-a primit factura până la sfârşitul lunii. În luna
iulie 2012, se primeşte factura furnizorului în care, valoarea pieselor de schimb
consemnată este de 12.000 lei, TVA 24%. Ce înregistrări trebuie să efectueze contabilul
instituţiei publice în luna iulie?
a. % = 401
14.880 lei
371
12.000 lei
4426
2.880 lei;
b. 4426 = 4428 2.400 lei
% = 401
14.880 lei
371
12.000 lei
4426
2.880 lei;
c. % = 401
12.480 lei
408
10.000 lei
371
2.000 lei
4426
480 lei
4426 = 4428 2.400 lei;
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d. % = 401
14.880 lei
408
12.400 lei
371
2.000 lei
4426
480 lei
4426 = 4428 2.400 lei;
e. 408 = 401
14.880 lei
4426 = 4428 2.400 lei.
157. O instituţie publică a livrat produse finite unui client extern la preţul de 10.000 Euro.
Ştiind că la facturare, cursul valutar a fost de 4,35 lei/Euro, care va fi înregistrarea
contabilă la decontare, dacă cursul de schimb din ziua încasării creanţei a fost de 4,30
lei/Euro?
a. % = 4111
43.500 lei
5124
43.000 lei
665
500 lei;
b. 5124 = %
43.500 lei
4111 43.000 lei
765
500 lei;
c. 5124 = 4111 43.000 lei;
d. % = 461
43.500 lei
5124
43.000 lei
665
500 lei;
e. 5124 = %
43.500 lei
461
43.000 lei
765
500 lei;
158. O instituţie publică finanţată integral din venituri proprii înregistrează acordarea unui
avans furnizorului în suma de 20.000 lei, în vederea procurării unui utilaj. Care din
variantele de mai jos reflectă corect operaţia economică:
a. 234 = 5121 16.000 lei
b. 462 = 561
16.000 lei;
c. 404 = 560
16.000 lei
232 = 404
16.000 lei;
d. 404 = 561
16.000 lei
234 = 404
16.000 lei;
e. 213 = 404
16.000 lei.
159. Se înregistrează indemnizaţii concedii de odihna acordate personalului sanitar salarizat din
credite bugetare în sumă de 40.000 lei, din care 15.000 lei prin casieria proprie şi 25.000
lei viraţi pe carduri personale, din credite bugetare. Care formula de mai jos este în
concordanţă cu operaţia efectuată de instituţia publică?
a. 425 = %
40.000 lei
5311 15.000 lei
5121 25.000 lei;
b. 425 = %
40.000 lei
5311 15.000 lei
770
25.000 lei;
c. 425 = 5311
15.000 lei
423 = 5121 25.000 lei;
d. 641 = 425
40.000 lei
425 = %
40.000 lei
5311 15.000 lei
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5121
e. 425 = %
5311
561

25.000 lei;
40.000 lei
15.000 lei
25.000 lei.

160. La sfârşitul lunii iunie se calculează şi se înregistrează salariile cuvenite personalului
instituţiei publice corespunzător muncii prestate conform centralizatorului statelor de
salarii cât şi ştatele de plată pentru ajutoarele şi indemnizaţiile datorate astfel: salariile
personalului didactic în sumă de 120.000 lei, din care indemnizaţiile pentru concedii de
odihnă reprezintă suma de 20.000 lei. Care formulă contabilă de mai jos reflectă
înregistrarea corespunzătoare în contabilitate?
a. 641 = 421
100.000 lei
421 = 5311
20.000 lei;
b. 641 = 421
120.000 lei
423 = 425
20.000 lei;
c. 641 = 421
100.000 lei
425 = 770
20.000 lei;
d. 641 = 421
120.000 lei
421 = 560
20.000 lei;
e. 641 = 421
120.000 lei.

AUDIT
Prof.univ.dr. S. Domnişoru
161. Domeniul de aplicare a auditului intern este:
a. identic cu cel al auditului financiar;
b. bine determinat, ca o componentă a controlului intern;
c. şi va rămâne mult timp o materie activă;
d. mai redus în comparaţie ce cel al auditului statutar;
e. reprezentat de asigurarea conformităţii cu prevederile legii.
162. Ce legătură are criteriul de deosebire între contabilitatea financiară şi cea de gestiune şi
clasificările auditului intern ?
a. nicio legătură;
b. împarte auditul în două componente – extern şi intern;
c. deosebeşte un clasament în funcţie de obiective;
d. asigură o mai bună poziţionare ierarhică a auditului;
e. relevă corelația dintre contabilitate și audit.
163. De ce auditorul intern mai este denumit şi un specialist al diagnosticului?
a. pentru că poate interveni în orice problemă prin directive performante;
b. pentru că are un sistem de referinţă predefinit şi cunoscut de toate structurile
organizaţiei;
c. pentru că este ultra-specializat şi poate să diagnosticheze orice problemă întâmpinată;
d. pentru că se pronunţă nu numai cu privire la buna aplicare a regulilor dar şi cu privire
la calitatea lor;
e. întrucât nu urmăreşte obţinerea puterii, ci soluţionarea dificultăţilor entităţii.
164. Care dintre enunțurile următoare privind auditul de management corespunde practicii
dominante ?
a. obținerea asigurării că politica firmei în domeniu este adecvat pusă în operă;
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b. în acest caz, auditorul privește mai degrabă către baza entității pentru obținerea
asigurării necesare;
c. obținerea asigurării că responsabilul examinat are o politică și este capabil să o exprime
cu claritate;
d. obținerea asigurării că politica firmei este pusă în practică;
e. se apreciază conformitatea dintre o politică și aplicarea sa.
165. Din perspectiva auditului intern, ce înțelegeți prin expresia „auditul procedurilor” ?
a. examinarea procedurilor interne ale unei entităţi, dacă vorbim despre clasificări ale
auditului intern;
b. expresia nu are nicio logică, dacă vorbim despre clasificări ale auditului intern;
c. reprezintă o natură specială de audit intern;
d. constituie o sintagmă ce trebuie utilizată preponderent;
e. este o funcţie din cadrul entităţii.
166. Referitor la raportul dintre auditul intern şi cultura organizaţiei se poate spune că:
a. examinările sunt indiferente;
b. auditul intern este dependent;
c. auditul intern este independent;
d. aprecierea eficienţei este influenţată de cultură;
e. nu se poate stabili o relaţie între cele două.
167. De regulă, atunci când entitatea este în plină dezvoltare:
a. acordă o deosebită importanţă auditului intern de performanţă;
b. se exercită preponderent auditul eficienţei;
c. aprecierea eficienţei se realizează într-un regim simplificat;
d. aprecierea eficienţei se realizează mai mult decât profund;
e. deşi normele interne au o anumită coerenţă, se acţionează pentru înlocuirea acestora.
168. Relaţia dintre auditul intern şi sistemul de management al organizaţiei se poate caracteriza
prin:
a. subordonarea managementului;
b. afectarea semnificativă a exercitării managementului;
c. modifică radical comportamentul celor doi competitori;
d. nu schimbă libertatea de decizie a direcţiei generale;
e. cele două sunt independente, deci se instaurează o relaţie neutră.
169. Verificarea conformităţii între politica unei funcţii şi strategia organizaţiei:
a. nu poate fi realizată în cadrul unui audit de regularitate;
b. poate fi exercitată şi în cadrul unei misiuni de audit intern tradiţional;
c. nu poate fi realizată în cadrul unei misiuni de audit intern tradiţional, întrucât
reprezintă un audit de sistem;
d. nu poate fi realizată în cadrul unei misiuni de audit intern tradiţional, întrucât
reprezintă un audit de management;
e. nu poate fi realizată decât în cadrul unui audit de management.
170. A doua accepţie a auditului intern de management are în vedere:
a. măsura satisfacţiei clienţilor;
b. dacă responsabilul cunoaşte şi înţelege propriul mandat;
c. în ce măsură şeful departamentului examinat colaborează cu auditorul pentru
soluţionarea inadvertenţelor;
d. aprecierea măsurii în care politica unei funcţii este cunoscută, înţeleasă şi aplicată;
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e. exclude examinările şi aprecierile privind conformitatea.
171. Din perspectiva auditului intern, aprecierea relaţiei dintre o politică şi aplicarea sa:
a. nu poate face parte din preocupările auditorilor;
b. este exclusiv obligaţia liniilor ierarhice dintr-o organizaţie;
c. se regăseşte în aşa-numitul audit de strategie;
d. face parte din auditul de eficacitate;
e. se regăseşte în preocupările auditului de management.
172. Auditul intern de strategie:
a. constă în evaluarea procesului de elaborare a strategiei întreprinderii;
b. este conceput ca o confruntare a tuturor politicilor şi strategiilor cu mediul în care
entitatea operează;
c. este realizat periodic pentru examinarea fondului bun al strategiei entităţii;
d. întrucât ne aflăm într-un mediu al incertitudinilor, nu se poate realiza;
e. se realizează frecvent pentru mai buna orientare a politicilor organizaţiei.
173. Auditul intern de management:
a. constă, între altele, în evaluarea procesului de elaborare a strategiei întreprinderii;
b. presupune o confruntare a tuturor politicilor şi strategiilor cu mediul în care entitatea
operează;
c. este realizat periodic pentru examinarea fondului bun al strategiei entităţii;
d. întrucât ne aflăm într-un mediu al incertitudinilor, nu se poate realiza;
e. se realizează frecvent pentru mai buna orientare a politicilor organizaţiei.
174. În ce relaţie se află procedurile cu o funcţie ?
a. indiferentă;
b. reprezintă un dispozitiv esenţial;
c. reprezintă o piedică birocratică;
d. reprezintă preponderenţa funcţiei;
e. neutră
175. Care dintre următoarele afirmaţii pot fi incluse în definiţia auditurilor interne pe destinaţii?
a. urmăresc coerenţa globală;
b. reprezintă o misiune de examinare a regularităţii aspectelor întâlnite;
c. se constituie în evaluări ale eficacităţii aspectelor întâlnite;
d. sunt în sprijinul managementului, deci reprezintă un audit de management;
e. au ca obiectiv examinarea felului în care activităţile sunt concepute şi folosite.
176. Auditul intern al funcţiei financiar-contabile presupune:
a. examinarea sincerităţii/fidelităţii informaţiilor din situaţiilor financiare;
b. certificarea regularităţii conturilor, rezultatelor şi a oricăror informaţii publicate de
entitate;
c. formularea unui punct de vedere despre bunul control pe care responsabili îl au asupra
funcţiei;
d. aprecierea modului în care este determinat rezultatul financiar al exerciţiului;
e. examinarea modului de prezentare şi/sau dezvăluire prin raportul anual sau interimar.
177. Specialitatea auditorului intern este:
a. reprezentată de asistența acordată managementului;
b. arta și maniera de a proceda pentru a emite o judecată asupra controlului intern;
c. detectarea prejudiciilor provocate entității și recuperarea acestora;
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d. realizarea abordărilor fără a judeca salariații;
e. menținerea independenței în raport cu structurii și responsabili entității.
178. Auditul intern:
a. are obligaţia de a reprezenta un mijloc;
b. reprezintă un efort pe alocuri inutil, întrucât recomandările sale nu sunt puse totdeauna
în aplicare;
c. are obligația de a reprezenta un rezultat;
d. are obligația de a prezenta instrumentele și tehnicile utilizate;
e. reprezintă un efort mai mult decât util, întrucât recomandările sale sunt puse totdeauna
în aplicare.
Care dintre afirmaţiile enumerate este adevărată?
179. Auditorul intern are ca misiune să judece salariaţii?
a. da;
b. nu;
c. este o întrebare care se pune frecvent, mai des de către cei care se pregătesc să facă
decât de cei care au făcut deja;
d. este o întrebare care se pune frecvent, dar inutil, întrucât este evident că responsabili
sunt indisolubil în legătură cu problemele, deci vor fi judecaţi;
e. responsabilul nu va putea să nu fie judecat, apreciat sau considerat în funcţie de
constatările realizate.
Care dintre răspunsuri este corect?
180. Care dintre următoarele enunţuri privind definiţia auditului intern este neadevărată?
a. înainte de toate este voluntaristă;
b. arată mai mult ceea ce trebuie să fie decât ceea ce este;
c. arată drumul ce trebuie parcurs;
d. este mai degrabă idealistă, întrucât se bazează pe norme sumare;
e. subliniază funcţia de consiliere a auditului intern.
181. Care dintre următoarele aserţiuni sunt false în legătură cu definiţia oficială a auditului
intern ?
a. interpreţii minimalişti traduc consiliere prin recomandare, deducând că nu este nimic
nou;
b. auditorul trebuie să-și păstreze independența cu orice preț;
c. se solicită auditorului să furnizeze managerului un plus de încredere;
d. sugerează auditorului să-și aducă aportul la buna guvernanță corporativă;
e. poziționează auditorul ca un agent de facilitare a operaționalizării diverselor activități
și funcții ale organizației.
182. Un departament de audit intern este util pentru că
a. ajută la dezvoltarea afacerilor pe bază de încredere;
b. nu se implică în activitățile cotidiene ale entităților;
c. se implică în activitățile cotidiene ale entităților;
d. are acces la informații necesare managementului organizației;
e. că face parte din structura guvernanței corporative.
183. Care dintre următoarele aserțiuni le puteți încadra în dificultățile pe care le mai are de
depășit auditul intern pentru a deveni o funcție durabilă a întreprinderii ?
a. mai găsim un număr semnificativ de auditori interni care nu se consacră exclusiv
activităţii de auditor;
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b. este mai puțin implicat în rutina de zi cu zi a diverselor structuri;
c. inducerea unor așteptări irealizabile;
d. lipsa competențelor necesare celor ce trebuie să exercite acest mandat;
e. pune în discuție și examinează deciziile managementului.
184. Care dintre următoarele aspecte nu se regăsesc între rezervele privind definiția oficială a
auditului intern
a. este definit ca o activitate;
b. este o exprimare extensivă;
c. este în contradicție cu extinderea și consolidarea acestuia;
d. este un mijloc ce furnizează curaj managementului;
e. nu este definit ca o funcție.
185. Recomandările auditului intern
a. pot concura cu descoperirile științifice;
b. trebuie să fie adevărate invenții;
c. trebuie să încerce să rezolve și probleme care încă nu s-au formulat;
d. dacă ating statutul de inovații, este suficient;
e. reprezintă cea mai bună soluție posibilă.
186. Din perspectiva abordărilor de audit intern, ce înţelegeţi prin expresia ochii şi urechile
regelui în cetate ?
a. se are în vedere pertinenţa şi aplicabilitatea deciziilor în timp real;
b. consecinţele caracterului recent al funcţiei de audit intern;
c. că auditul intern se poate identifica printr-o astfel de idee;
d. că auditul intern ar fi o acţiune ascunsă şi uneori subită;
e. că auditul intern este cooperant în relaţie cu structura examinată.
187. Auditul intern de management
a. implică observarea mai degrabă a reţetarului utilizat, decât a rezultatului obținut;
b. presupune observarea alegerilor şi compararea lor, evaluarea consecinţelor şi sesizarea
riscurilor;
c. presupune examinarea direcţiei generale şi de emiterea unor judecăţi cu privire la
opţiunile acesteia;
d. afectează libertatea de alegere şi de decizie a direcţiilor generale;
e. exclude examinarea direcţiei generale.
188. Auditul intern al funcţiei financiar-contabile presupune:
a. examinarea sincerităţii/fidelităţii informaţiilor din situaţiilor financiare;
b. certificarea regularităţii conturilor, rezultatelor şi a oricăror informaţii publicate de
entitate;
c. examinarea modului de prezentare şi/sau dezvăluire prin raportul anual sau interimar;
d. aprecierea modului în care este determinat rezultatul financiar al exerciţiului;
e. recomandarea unor măsuri care ar pute fi implementate pentru îmbunătățirea activității.
189. Recomandările auditului intern trebuie să
a. se apropie de descoperirile științifice;
b fie adevărate sarcini executorii;
c. încerce să rezolve orice probleme, indiferent de costuri;
d. fie viabile și acceptabile;
e. reprezinte cea mai bună soluție posibilă.
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190. În cadrul auditului intern de eficacitate:
a. nu mai există un sistem de referinţă clar;
b. există un sistem de referinţă precis;
c. sistemul de referință devine o situație imaginativă;
d. referențialul reiese din aprecierile examinatorului;
e. referențialul analitic este reliefat de norme clare.
Care dintre aceste enunțuri este necorespunzător?
191. Ce legătură are criteriul de deosebire între contabilitatea financiară şi cea de gestiune şi
clasificările auditului intern ?
a. nicio legătură;
b. împarte auditul în două componente – extern şi intern;
c. ajută la evidențierea diferenței dintre contabilitate și audit;
d. asigură o mai bună poziţionare ierarhică a auditului;
e. relevă o structurare după destinaţie.
192. Care dintre enunțurile următoare privind conținutul auditului de management corespunde
practicii dominante ?
a. obținerea asigurării că politica firmei în domeniu este adecvat pusă în operă;
b. în acest caz, auditorul privește mai degrabă către baza entității pentru obținerea
asigurării necesare;
c. obținerea asigurării că responsabilul deține controlul;
d. apreciază în ce măsură o politică corespunde celor adiacente;
e. se apreciază conformitatea dintre o politică și aplicarea sa.
193. În legătură cu evoluţia domeniului de aplicare a auditului intern, care dintre următoarele
afirmaţii sunt corecte?
a. auditul de sistem este cea mai înaltă formă de examinare şi evaluare;
b. este vorba despre excluderea unei etape de către o alta;
c. organizaţiile nu sunt toate la acelaşi nivel;
d. auditul intern compară realitatea cu regula în domeniu;
e. se lucrează cu un sistem flexibil, la care examinatorii se raportează.
194. În raport cu auditul intern, ce înţelegeţi prin expresia ochii şi urechile regelui în cetate ?
a. se are în vedere pertinenţa şi aplicabilitatea deciziilor în timp real;
b. consecinţele caracterului recent al funcţiei de audit intern;
c. că devine necesară disjuncţia auditului intern în raport cu o astfel de idee;
d. că auditul intern ar fi o acţiune extrem de ageră și intransigentă;
e. că auditul intern este cooperant în relaţie cu structura examinată.
195. În cazul unei misiuni de audit intern standard, ce element se regăsește în raționamentele
profesionale ce asigură transpunerea în practică a sintagmei ”fără a judeca salariații” ?
a. criticarea performanței existente;
b. reflecția, între altele, asupra realizărilor obținute;
c. să ajungem la concluzia că soluția depinde în mare măsură de cel examinat;
d. să ajungem la concluzia că soluția nu se află în mâna ierarhiei;
e. să observăm că soluțiile sunt la îndemâna responsabilului evaluat;
196. Ce caracteristică specifică auditorilor interni face posibilă monitorizarea de la un capăt la
altul al pistei de audit, fără a pierde firul călăuzitor şi explorând în detaliu fiecare etapă a
operaţiunilor?
a. comunicarea;
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b. curiozitatea;
c. spiritul de observație;
d. perspicacitatea;
e. grația.
197. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în legătură cu instrumentele de audit
intern?
a. pot fi utilizate într-un mod predefinit suficient de laborios;
b. sunt specifice auditului intern;
c. validarea rezultatelor nu reprezintă o necesitate
d. reprezintă o tehnică specializată şi consacrată
e. se pot elabora scenarii standard privind utilizarea lor.
198. Care dintre următoarele instrumente de audit intern sunt de interogare?
a. diagrama de circulaţie;
b. sondajul statistic;
c. naraţiunea;
d. pista de audit;
e. organigrama.
199. Care dintre următoarele instrumente de audit intern sunt de descriere?
a. instrumentele informatice;
b. verificările;
c. comparările;
d. grila de analiză a sarcinilor;
e. sondajul statistic.
200. Potrivit teoriei şi practicii auditului intern, care dintre următoarele aserţiuni nu este
corectă?
a.interviul reprezintă relaţionarea dintre două persoane pentru cunoaşterea unei probleme;
b. interviul este un interogatoriu;
c. interogarea îl ajută pe examinator să răspundă auto-întrebărilor;
d. instrumentele de descriere ajută la evidenţierea particularităţilor întâlnite;
e. interviul reprezintă relaţionarea dintre două persoane pentru completarea curiozităţilor
profesionale.
201. Un interviu realizat în cadrul unei misiuni de audit intern trebuie să fie:
a. eficient;
b. pasiv;
c. incisiv;
d. inofensiv;
e. elegant.
202. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte în legătură cu desfăşurarea unui interviu în
auditul intern ?
a. trebuie respectată linia ierarhică;
b. situarea dialogului la nivelul de cunoaştere al reprezentantului entităţii examinate;
c. întrebările să fie orientate către depistarea persoanelor ce nu au respectat normele;
d. informaţiile reţinute sunt aduse la cunoştinţa interlocutorului prin intermediul
raportului de audit;
e. interlocutorul va fi abordat direct de auditor.
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203. În realizarea unui interviu de audit intern, care dintre aserţiunile următoare nu este
adevărată?
a. să ştim să ascultăm;
b. întrebările formulate să fie surprinzătoare;
c. să menţinem orientarea către sistem;
d. subtilitatea examinatorului este indispensabilă;
e. abordarea este de genul „ca pe un egal”
204. Pentru dobândirea informaţiilor necesare, desfăşurarea unui interviu de audit intern
a. presupune abordarea a cât mai multor persoane;
b. realizarea unui interviu cu orice ocazie;
c. utilizarea a cât mai multor întrebări;
d. cunoaşterea subiectului;
e. a nu lăsa loc fortuitului.
205. A pregăti un interviu de audit intern însemnă:
a. să începem prin a ne prezenta;
b. definirea subiectului;
c. să facem eforturi de adaptare la interlocutor;
d. epuizarea subiectului;
e. să studiem atitudinea interlocutorului.
206. În etapa de desfăşurare a interviului:
a. se pot formula întrebările esenţiale;
b. se începe prin a ne prezenta;
c. se continuă prin deschiderea subiectului;
d. logica amplasării şi/sau cronologia întrebărilor este esenţială;
e. auditorul se comportă ca un adevărat confesor.
207. În auditul intern, lista întrebărilor scrise:
a. lasă loc nuanţelor;
b. poate fi utilizată în întrebări mai complicate;
c. oferă răspunsuri de certă valoare;
d. este contrară spiritului interviului;
e. de regulă, îl incomodează pe interlocutor.
208 În legătură cu lista de întrebări utilizată de auditorul intern, precizaţi care dintre afirmaţii
nu este corectă:
a. îl tentează pe cel intervievat să răspundă într-un sens care-i este favorabil;
b. nu mai poate fi utilizată dacă abordăm întrebări ceva mai complicate;
c. implică riscul ca auditorul să-şi formeze o idee subiectivă;
d. oferă răspunsuri ce necesită validare;
e. este utilă în măsura în care nu lasă loc echivocului.
209. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în legătură cu instrumentele de audit
intern:
a. sunt limitate ca număr;
b. sunt utilizate strict pentru detectarea deficienţelor de control;
c. oferă posibilităţile reduse de combinare;
d. pot fi utilizate de entitatea auditată;
e. nu pot fi utilizate de entitatea auditată.
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210. Pe baza culturi de audit, încercați să răspundeți la întrebarea: cine poate utiliza procedurile
de verificare?
a. auditorii interni;
b. exclusiv auditorii;
c. auditorii externi
d. orice angajat al organizației;
e. toți responsabilii.
Apreciați care dintre răspunsuri poate fi fals?
211. Abaterile depistate cu ocazia examinărilor auditorilor interni sunt urmate de:
a. investigații privind depistarea vinovatului;
b. trecerea mai departe, în măsura în care problema este considerată nesemnificativă
c. emiterea diagnosticului privind problema examinată;
d. raportarea cât mai rapid posibil a abaterii constatate;
e. o cercetare cauzală pentru a putea concluziona.
212. Cu ocazia verificării pe fond a documentelor se are în vedere:
a. autenticitatea documentelor;
b. realitatea întocmirii și a altor tratamente aplicate;
c. realitatea operațiilor economice consemnate;
d. existența semnăturilor persoanelor cu drept de dispoziție;
e. depistarea eventualelor modificări.
213. Cu ocazia verificării documentelor din punct de vedere al formei se examinează:
a. gradul de utilitate al operațiilor;
b. dacă momentul și locul de derulare al operației sunt adecvate;
c. măsura în care se asigură minimizarea costului resurselor alocate;
d. existența anexelor și consecvența acestora;
e. măsura în care cele reflectate s/au produs conform înscrisului.
214. Observarea în auditul intern:
a. se constituie într-un furnizor inepuizabil de resurse pentru orice evaluator
b. constă în urmărirea la faţa locului a modului de transpunere în concret a organizării
activităţii;
c. poate fi făcută prin prezenţa la faţa locului pentru a constata modul în care personalul
îşi îndeplineşte obligaţiile de serviciu;
d. permite cunoaşterea unor situaţii de fapt care nu fac obiectul înregistrărilor în
documente sau în evidenţe;
e. trebuie efectuată fără ştirea celui auditat.
Care dintre afirmații este inadecvat?
215. Narațiunea în auditul intern
a. reprezintă povestirea algoritmică a unui eveniment;
b. se poate defini ca fiind relatarea într-o formă literară a unui fapt;
c. se constituie într-o expunere scrisă sistematizată și sintetizată;
d. asigură comunicarea fără echivoc a informațiilor;
e. este cel mai bun mod de a transmite informația.
Care dintre aceste aserțiuni conține cel mai ridicat nivel de neadevăr?
216. În teoria și practica auditului intern, care dintre următoarele afirmații se dovedește a fi mai
aproape de adevăr?
a. organigrama ierarhică menajează salariații;
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b. organigrama funcțională deranjează salariații;
c. auditorul întocmește o organigramă la finalul misiunii pentru aprecierea coerenței
globale;
d. organigrama funcțională ajută la depistarea zonelor de risc;
e. organigrama funcțională nu relevă cumulul de funcții.
217. În auditul intern, diagrama de circulație:
a. relevă independent și complet orice problemă examinată;
b. reprezintă aspectele în dinamica lor, ușor de citit;
c. incită la auto-întrebări;
d. diminuează riscul de omisiune;
e. stimulează imaginația.
Care dintre aserțiuni este mai neadevărată?
218. În executarea şi utilizarea diagramei, auditorul îşi ia o serie de măsuri de precauţie:
a. să evite detaliile excesive;
b. să se asigure că fiecare document are un scop final;
c. să evite diagonalele;
d. să reducă numărul notelor suplimentare;
e. să reducă și chiar să excludă interviurile.
Care dintre aserțiunile enumerate conține un fals semnificativ?
219. Pista de audit în concepția operațională
a. ne asigură că dispoziţiile de control intern au fost aplicate pe tot parcursul procesului şi
că şi-au atins scopul;
b. cere, dacă este cazul, validarea şi constatarea pe teren;
c. poate fi utilizată în toate funcţiile şi pentru toate operaţiunile;
d. este concepută ca un mijloc specific de investigare de către auditorii interni;
e. apare mai degrabă ca un dispozitiv de control intern, decât ca un instrument la
dispoziţia auditorului.
Care dintre aceste aserțiuni conține cel mai ridicat nivel de neadevăr?
220. Specialiştii pot realiza trei categorii fundamentale de audit:
a. audit al investiţiilor, audit al marketingului, audit al calităţii;
b. audit financiar, audit operaţional şi audit de conformitate;
c. audit public intern, audit social, audit financiar;
d. audit statutar, audit public şi audit financiar;
e. auditul performanței, auditul intern și auditul financiar.
221. Auditul situaţiilor financiare reprezintă:
a. o opinie responsabilă cu privire la situaţiile financiare;
b. o examinare efectuată asupra situaţiilor financiare, în vederea exprimării unei opinii
motivate prin raportarea la un referenţial bine identificat;
c. o îmbinare între auditul extern şi cel intern, precum şi între auditul statutar şi cel
contractual;
d. un proces prin care persoane competente și independente colectează şi evaluează probe
pentru a-şi forma o opinie asupra gradului de corespondenţă între cele observate şi cele
prestabilite;
e. o monitorizare analitică a performanţei financiare obţinute de entitatea emitentă.
222. Un audit al conformităţii pentru o firmă presupune:
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a. o examinare atentă în vederea determinării măsurii în care sunt îndeplinite aşteptările
acţionariatului societăţii comerciale;
b. a determina dacă procedurile recomandate de manager sunt respectate de către
personalul în subordine;
c. a analiza procedurile şi metodele operaţionale ale unei firme, inclusiv a resurselor
angajate, în scopul evaluării eficacităţii şi eficienţei lor;
d. o investigaţie de mare amploare a proceselor, sistemelor, informaţiilor, produselor, etc.
existente în interiorul organizaţiei sau diseminate de aceasta;
e. a examina salariile pentru a se observa dacă se respectă legislaţia privind remunerarea
personalului.
223. Auditul financiar extern are următoarele componente:
a. audit operaţional, audit legal;
b. audit fiscal și audit statutar;
c. audit statutar, audit facultativ;
d. audit statutar, audit legal;
e. audit legal, audit financiar.
224. Auditul statutar reprezintă:
a. examinarea/analiza oricărui sector al obiceiurilor, procedurilor şi metodelor
operaţionale ale unei firme, inclusiv a resurselor angajate şi rezultatelor obţinute, în
scopul evaluării eficacităţii şi eficienţei lor;
b. examinarea efectuată de un profesionist competent şi independent asupra situaţiilor
financiare ale unei entităţi elaborate de conducere în vederea exprimării unei opinii
motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare
precum şi a rezultatelor obţinute de aceasta;
c. examinarea în vederea exprimării de către auditorii financiari a unei opinii asupra
situaţiilor financiare, în conformitate cu Standardele internaţionale de audit financiar
ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor;
d. un proces prin care persoane competente, independente colectează şi evaluează probe
pentru a-şi forma o opinie asupra gradului de corespondenţă între cele observate şi
anumite criterii prestabilite;
e. o examinare profesionistă a statutului societăţii comerciale.
225. Rolul auditorului statutar este de a:
a. a furniza informaţii cu privire la situaţia şi performanţa financiară, la fluxurile de
trezorerie ale întreprinderii şi orice alte informaţii utile;
b. motiva preparatorul informaţiei să îşi conducă procesul contabil pe care îl are sub
control de o manieră care să fie în conformitate cu criteriile utilizatorului, deoarece
acesta ştie că eforturile sale vor constitui obiectul unei revizuiri de specialitate
independente;
c. evalua critic validitatea unei probe obţinute şi de a fi atent la acele informaţii care pun
la îndoială credibilitatea conducerii firmei;
d. spori încrederea utilizatorului în informaţia contabilă, de a aduce un plus de siguranţă
faptului că informaţia contabilă a fost obţinută, tratată şi prezentată în conformitate cu
standardele şi principiile contabile acceptate;
e. garanta acuratețea informațională a celor diseminate de entitate acționarilor,
creditorilor și publicului.
226. Probele de audit reprezintă:
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a. totalitatea informaţiilor conţinute în evidenţele contabile utilizate de examinator în
ansamblul investigaţiilor şi raţionamentelor efectuate pentru emiterea concluziilor, pe
care se fundamentează opinia sa;
b. totalitatea procedurilor utilizate de examinator în ansamblul investigaţiilor şi
raţionamentelor efectuate pentru emiterea concluziilor, pe care se fundamentează
opinia sa;
c. informaţiile necesare realizării evidenţei contabile şi elaborării situaţiilor financiare de
către entitatea de referinţă;
d. informaţiile utilizate de examinator în ansamblul investigaţiilor şi raţionamentelor
efectuate pentru emiterea concluziilor, pe care se fundamentează opinia sa;
e. procedurilor apelate de examinator pe parcursul întregului angajament împreună cu
aserțiunile managementului.
227. Principalele tehnici utilizate de către auditorii financiari externi sunt următoarele:
a. inspecţia activelor, observarea, interogarea, verificarea înregistrărilor şi a
documentelor;
b. observarea şi interogarea;
c. inspecția activelor imobilizate, observarea proceselor și intervievarea persoanelor;
d. inspecţia activelor, testele controalelor, verificarea înregistrărilor şi a documentelor;
e. inspecţia, intervievarea şi testarea.
228. Procedurile analitice includ o varietate de tehnici pe care auditorul financiar extern le
foloseşte pentru:
a. a determina relaţiile dintre informaţiile culese;
b. a depista persoanele ce au alterat informațiile financiare
c. a determina relaţiile dintre date şi a le testa veridicitatea;
d. a determina relaţiile dintre date şi a le compara veridicitatea;
e. a analiza relaţiile dintre date şi a le compara veridicitatea.
229. Potrivit standardelor de audit, auditorul statutar aplică în cadrul etapelor de planificare şi
de revizuire generală a auditului, proceduri analitice utilizate ca:
a. proceduri de evaluare a riscului şi proceduri de fond;
b. proceduri de fond şi proceduri de control;
c. proceduri de evaluare a riscului şi proceduri de control;
d. proceduri de identificare și cuantificare a abaterilor;
e. proceduri de fond pentru sistemul de control intern.
230. Definiția oficială a auditului intern, și nu numai, cataloghează auditul intern ca o activitate
independentă. Referitor la acest atribut se poate menționa că:
a. permite emiterea judecății asupra oricăror dispoziţii;
b. presupune a avea o atitudine imparţială, înseamnă a nu avea idei preconcepute în
examinare;
c. este absolut determinant ca serviciul de audit intern să fie situat la cel mai înalt nivel
ierarhic;
d. îi permite diagnosticianului să monitorizeze toate funcţiile fără a risca conflictul de interese;
e. acesta constă în profesionalismul lui.
Care dintre enunțuri răspunde cel mai bine atributului?
231. Ascendo Company SA, o firmă de dimensiuni mici, îşi organizează departamentul
financiar-contabil astfel încât acesta să exercite un control intern maxim, ţinând cont de
restricţia resurselor limitate. În departamentul contabil există trei angajaţi, fiecare având o
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anumită experienţă în domeniul contabilităţii. Departamentul contabil trebuie să
îndeplinească următoarele funcţii: (A) să ţină registrul jurnal general sistematizat, (B) să
ţină registrul analitic al furnizorilor, (C) să ţină registrul analitic al clienţilor, (D) să
completeze cecurile pentru a fi semnate, (E) să menţină jurnalul de plăţi, (F) să emită
note de creditare pentru mărfuri restituite şi rabaturi acordate, (G) să confrunte soldul
contului bancar şi (H) să gestioneze şi să depună numerarul încasat. În ipoteza că fiecare
angajat îşi exercită numai funcţiile desemnate, atribuiţi funcţiile enumerate mai sus celor
trei salariaţi, astfel încât să se asigure cel mai înalt grad de control intern posibil.
a. 1 – A, G și F; 2 – B, C și E; 3 – H și D;
b. 1 – B, C și E; 2 – D, F și G; 3 – A și H;
c. 1 – A, C și H; 2 – B, D și F; 3 – E și G;
d. 1 – A, H și G; 2 – B, D și F; 3 – C și D;
e. 1 – A, E și G; 2 – C, F și H; 3 – B și D.
232. Societatea comercială Client SA deține un activ identificabil în stare de utilizare continuă,
cu o valoare contabilă de 2.200 lei, valoarea de utilizare 2.000 lei și prețul de vânzare
1.500 lei. Conform aprecierilor managementului au fost recunoscute ajustări ca urmare a
deprecierii în suma de 200 lei. Din calculele și raționamentele auditorului au rezultat:
valoarea de utilitate de 1.900 lei și valoarea de piață de 1.600 lei. Din ansamblul
procedurilor efectuate nu au reieșit aspecte care să pună la îndoială moralitatea
managementului sau inconsecvențe ale probelor.
Care este natura și cuantumul abaterii constatate de auditor?
a. fraudă 500 lei;
b. eroare 400 lei;
c. denaturare 300 lei;
d. eroare 100 lei;
e. inducere în eroare cu suma 600 lei.
233. SC ”Auditabila” SA a achiziționat la 20 decembrie N-2 o instalație în valoare de 240.000
lei, amortizabilă într-o durată economică estimată la 8 ani. Investiția este finanțată 35% pe
seama resurselor proprii, 40% pe seama unor fonduri nerambursabile și 25% pe seama
creditelor bancare. Întreprinderea a optat pentru amortizarea degresivă simplă și de la
intrare până la 31 martie N+1 nu au apărut problem deosebite în ”viață” economică a
instalației. Din postura de auditor statutar al situațiilor financiare oferite publicului pentru
31 decembrie N, precizați măsura în care vă așteptați ca rezultatul financiar să fie afectat
de utilizarea instalației.
a. 300.000 lei;
b. 450.000 lei;
c. 180.000 lei;
d. 270.000 lei;
e. 120.000 lei.
234. În cadrul misiunii de audit statutar constatați că SC ”Client” SA, la 31 decembrie anul N1, a lansat un împrumut obligatar prin emisiunea a 5.000 de titluri cu o valoare nominală
de 20 euro, valoarea de emisiune 18 euro și valoarea de rambursare de 21 euro; cursul
4,10 lei/euro. Durata împrumutului este de 5 ani, dobânda anuală este de 20%. Serviciul
datoriei împrumutului coincide cu anul calendaristic; iar rambursarea se realizează în 5
tranșe egale, în ultima zi a fiecărui an, când se achită și dobânzile. La finalul anului N,
cursul valutar este de 4,5 lei/euro.
În ce măsură vă așteptați să fie afectat rezultatul financiar al exercițiului N ca urmare a
afacerii descrise.
a. 94.300 lei;
b. 103.500 lei;
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c. 197.500 lei;
d. 132.000 lei;
e. 139.500 lei.
235. Cu ocazia realizării auditului statutar, la entitatea client se constată că o hală industrială în
valoare rămasă de 145.000 lei nu mai este utilizată de 3 ani, iar situarea acesteia în partea
periferică a uzinei face posibilă vânzarea terenului aferent, încă liber de orice sarcină.
Încercările repetate de vânzare a halei în mod individual și/sau împreună cu terenul nu au
avut succes. Nu s-a înregistrat nicio solicitare concretă de cumpărare, ci numai pure
solicitări de informații. Cheltuielile de demolare a halei sunt estimate la 85.000 lei, iar
transportul și alte tarife privind materialele la suma de 35.000 lei. Pentru materialele
recuperabile se estimează obținerea sumei nete de 45.000 lei din vânzarea acestora. Pe
aceste considerente, managementul a prezentat activul în situațiile financiare furnizate
auditorului valoarea de 70.000 lei.
Precizați nivelul erorii potențiale:
a. 70.000 lei;
b. 0 lei;
c. 75.000 lei;
d. 120.000 lei;
e. 290.000 lei.
236. Din informațiile colectate de la entitatea client, auditorul statutar constată că: realizează
singurele două produse A și B, costurile indirecte fiind de 140.000 lei, din care fixe
60.000 lei; se folosesc indiscutabil salarii directe în sumă de 46.400 lei, din care pentru A
31.000 lei; capacitatea de producție este utilizată la nivelul a 60%. Întreprinderea a
declarat și înregistrat în contabilitate următoarele distribuiri de costuri indirecte: A 80.000
lei și B 40.000 lei. Pe baza utilizării procedurilor analitice, estimați existența și cuantumul
potențialelor erori și decideți care dintre următoarele variante este mai apropiată de un
răspuns corect
a. o lei;
b. la produsul A 8. 080 lei, iar la produsul B 4.272 lei;
c. la produsul A 25.000 lei, iar la produsul B 15.000 lei;
d. la produsul A 78.448 lei, iar la produsul B 41.155 lei;
e. la produsul A -13.534 lei, iar la produsul B -6.466 lei.
237. Presupunând că vă aflați într-o misiune de audit statutar la un agent economic despre care
ați colectat următoarele probe: vinde mărfuri în regim de en gros, evidenţiază mărfurile
conform inventarului permanent, foloseşte metoda de evaluare a stocurilor la preţ de
achiziţie nete şi utilizează metoda de evidenţă cantitativ valorică a stocurilor.
În plus, din examinarea documentară și participarea la inventarierea stocurilor ați constat
pentru două sortimente de mărfuri foarte apropiate ca formă următoarea situaţie:
Sortiment: S 1
U. M. kg P. U. 30. lei
Explicaţii
Intrări
Ieşiri
Sold iniţial la 30.09.20mn - data inventarului anterior
450
Intrări/octombrie-20mn
11.350
Vânzări/octombrie-20mn
9.200
Intrări/noiembrie 20mn
13.650
Vânzări/noiembrie 20mn
13.700
Intrări/decembrie 20mn
14.550
Vânzări/ decembrie 20mn
15.100
Total

40.000
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38.000

Sortiment: S 2
U. M. kg P. U. 24. lei
Intrări
Ieşiri
350
8.700
8.900
10.250
9.450
10.700
10.650
30.000

29.000

Sold scriptic la 31.12.20mn

2.000

1.000

Din listele de inventariere întocmite în 31 decembrie 20mn, rezultă următoarele stocuri
faptice pentru cele două sortimente: S1 2.050 kg. și S2 930 kg. Scăzămintele pentru cele două
sortimente, sunt stabilite şi acceptate de conducerea clientului de audit ca fiind normale în
cuantum de 0,01%. Lipsurile, reprezentând prejudiciu pentru unitate, se recuperează de la
persoanele vinovate, marja brută utilizată, conform politicii firmei în domeniu, fiind de 25%.
În pregătirile, de pildă, pentru aprecierea contului de profit și pierdere, precizați ce
așteptări puteți avea privind afectarea rezultatului de recunoașterea contabilă a elementelor
dezvăluite și care este cuantumul cheltuielilor normale?
a. 1.180 lei și 1.680 lei
b. 312 lei și 168 lei
c. 780 lei și 312 lei
d. 390 lei și 468 lei;
e. 390 lei și 168 lei
238. Entitatea client desfășoară între alte activități și intermedierea în turism. În cadrul misiunii
de audit statutar, din evaluările departamentului de vânzări în turism constatați
următoarele aspecte: servicii cazare de primite în valoare totală de 12.127.500 lei, iar
încasările pe seama acelorași servicii în sumă totală de 13.582.800 lei. Pentru întâlnirea cu
reprezentanții serviciului financiar-contabilitate, estimați așteptările dumneavoastră
privind afectarea în cuantum brut a contului de profit și pierdere ca urmare a
intermedierilor în turism, rulajul maxim posibil.
Care dintre sumele enumerate o considerați cea mai apropiată de cea conformă
referențialului?
a. 12.461.285 lei;
b. 13.582.800 lei;
c. 1.335.138 lei;
d. 10.953.871 lei;
e. 11.126.147 lei.
239. La începutul lunii noiembrie, clientul de audit, un supermarket, vă prezintă spre examinare
următoarele componente ale situațiilor financiare:
Poziţia financiară
30/9/anul N
76.345
6.673
4.495
11.855
23.023
32.488
35.425
31.455

Total active imobilizate
Stocuri
Creanţe
Lichidităţi şi echivalentele lor
Total active circulante
Capital propriu total
Datorii pe termen lung
Total pasive curente

30/9/anul N–1
59.725
6.075
3.278
5.370
14.723
29.538
21.505
23.405

și
Contul de profit și pierdere
30/9/anul N
135.818
125.273
10.545
-2.530
8.015
290
-1.195
7.110
-1.950

Venit
Costul vânzărilor
Valoarea adăugată
Costuri comerciale şi administrative
Profit operaţional
Venituri din finanţări
Costuri financiare
Rezultat înainte impozitare
Impozit
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30/9/anul N–1
117.995
109.920
8.075
-1.950
6.125
468
-625
5.968
-1.675

Profit/pierdere

5.160

4.293

Din mulțimea de indicatori ce se pot calcula pe aceste baze, concentrați-vă asupra
perioadei de colectare a creanțelor.
Evaluările au ca obiectiv elaborarea planului de testare a situațiilor financiare ce vor fi
elaborate de client pentru 31 decembrie anul N în cadrul unui angajament asigurator.
În acest context, realizați un raționament profesional prin care să decideți care dintre
scenariile / constatările descrie nu ar fi realiste:
a. aprofundarea clasificărilor;
b. modificarea abordării vânzărilor;
c. oferirea de carduri de credit pentru clienți;
d. controlul creditului acordat clienților se consolidează;
e. probleme economice generale.
240. În cadrul unui angajament de audit statutar, în urma unei examinări a balanțelor de
verificare lunare observați următoarea evoluție în lei a cheltuielilor poștale și taxe de
telecomunicații: 01 – 29000; 02 – 30500; 03 – 29700; 04 – 32000; 05 – 33000; 06 –
32500; 07 – 34000; 08 – 34600; 09 – 35300; 10 – 19200; 11 – 19800 și 12 – 19050. În
bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru același articol sunt cuprinse 340000 lei, iar în
anul anterior eforturile au fost în sumă de 325000 lei.
Informațiile expuse vă relevă:
a. recunoaștere financiar-contabilă necorespunzătoare;
b. că nu sunt probleme semnificative în ceea ce privește cheltuielile examinate;
c. că managementul economic a manifestat preocupare pentru speța respectivă;
d. necesitatea colectării de probe de audit;
e. o denaturare a informației contabile din zona examinată.

CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR DE CREDIT
Prof.univ.dr. C. Pîrvu
241. Prin Legea privind statutul BNR, aceasta este abilitată să desfăşoare următoarele
operaţiuni:
a) creditare a agenţilor economici şi persoanelor fizice;
b) emisiune monetară, operaţiuni de piaţă monetară şi de creditare a instituţiilor de
credit, precum şi mecanismul rezervelor minime obligatorii;
c) operaţiuni pe contul statului şi creditare a agenţilor economici;
d) creditarea pe descoperit de cont a statului;
e) păstrarea şi administrarea rezervele internaţionale ale statului, precum şi creditarea
pe descoperit de cont a statului.
242. Prin Legea privind statutul BNR, aceasta este abilitată să desfăşoare următoarele
operaţiuni:
a) creditarea instituţiilor de credit şi a agenţilor economici;
b) emisiune monetară , operaţiuni de piaţă monetară şi de creditare a instituţiilor de
credit şi agenţilor economici;
c) operaţiuni pe contul statului, emisiune monetară , operaţiuni de piaţă monetară şi de
creditare a instituţiilor de credit;
d) creditarea pe descoperit de cont a statului;
e) păstrarea şi administrarea rezervele internaţionale ale statului, precum şi creditarea
pe descoperit de cont a statului.
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243. BNR nu poate desfaşoară următoarele operaţiuni:
a) creditare a agenţilor economici şi persoanelor fizice;
b) emisiune monetară , operaţiuni de piaţă monetară şi de creditare a instituţiilor de
credit, precum şi mecanismul rezervelor minime obligatorii;
c) operaţiuni pe contul statului;
d) stabilirea cursurilor de schimb pentru operaţiunile proprii pe piaţa valutară,
calcularea şi să publicarea cursurile medii pentru evidenţa statistică;
e) păstrarea şi administrarea rezervele internaţionale ale statului.
244. Băncile îndeplinesc următoarele funcţii:
a) funcţia de mobilizare a activelor monetare, de emisiune monetară;
b) funcţia de emisiune monetară, de mobilizare a activelor monetare şi de decontare
între titularii de conturi;
c) funcţia de mobilizare a activelor monetare, de decontare între titularii de conturi, de
emisiune monetară;
d) funcţia de mobilizare a activelor monetare, de decontare între titularii de conturi, de
utilizare a resurselor proprii şi atrase;
e) funcţia de mobilizare a activelor monetare, utilizare a resurselor proprii şi atrase, de
decontare între titularii de conturi, de emisiune monetară.
245. Principalele activităţi ce pot fi desfăşurate de bănci sunt:
a) atragerea de depozite, contractarea de credite, păstrarea şi administrarea rezervele
internaţionale ale statului, operaţiuni de scontare, factoring;
b) acordarea de credite, atragerea de depozite, servicii de transfer monetar, păstrarea şi
administrarea rezervele internaţionale ale statului, leasing financiar;
c) acordarea de credite, scontarea, atragerea de depozite, servicii de transfer monetar,
păstrarea şi administrarea rezervele internaţionale ale statului, leasing financiar;
d) acordarea de credite, scontarea, atragerea de depozite, servicii de transfer monetar,
păstrarea şi administrarea rezervele internaţionale ale statului, leasing financiar,
rescontarea;
e) acordarea de credite, atragerea de depozite, servicii de transfer monetar, emitere şi
administrare de mijloace de plată.
246. Se includ în categoria operaţiunilor active desfăşurate de instituţiile de credit:
a) rescontarea;
b) obţinerea împrumutului de refinanţare de la BNR;
c) acordarea de credite;
d) constituirea de depozite ale clienţilor
e) constituirea capitalului propriu.
247. În categoria operaţiunilor pasive desfăşurate de instituţiile de credit intră:
a) rescontarea;
b) acordarea de credite;
c) scontarea;
d) constituirea de depozite la BNR;
e) constituirea de depozite la alte instituţii de credit
248. În categoria operaţiunilor active desfăşurate de instituţiile de credit intră:
a) depozitele constituite la alte instituţii de credit şi depozitele constituite de clientela
nebancară;
b) obţinerea împrumutului de refinanţare de la BNR şi acordarea de credite;
c) constituirea de depozite ale clienţilor
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d) constituirea capitalului propriu
e) scontarea
249. În categoria operaţiunilor pasive desfăşurate de instituţiile de credit intră:
a) depozitele constituite de clientela nebancară şi obţinerea împrumutului de refinanţare
de la BNR;
b) obţinerea împrumutului de refinanţare de la BNR şi acordarea de credite;
c) constituirea de depozite la BNR;
d) constituirea capitalului propriu şi depozitele constituite la alte instituţii de credit
e) scontarea
250. Operaţiunile pasive desfăşurate de instituţiile de credit se caracterizează prin faptul că :
a) sunt generatoare de cheltuieli şi venituri din dobânzi;
b) sunt generatoare de cheltuieli;
c) sunt generatoare de cheltuieli şi venituri;
d) sunt generatoare de venituri din dobânzi şi comisioane
e) sunt generatoare venituri
251. Dobânda bancară poate fi::
a) dobândă activă atunci când reflectă dobânda plătită de către bancă;
b) dobândă activă atunci când reflectă dobânda încasată de către bancă;
c) dobânda pasivă atunci când reflectă dobânda încasată de către bancă;
d) creanţă ataşată atunci când reflectă dobânda plătită de către bancă;
e) datorie ataşată atunci când reflectă dobânda încasată de către bancă.
252. Dobânda bancară se înregistrează:
a) pe venituri atunci când reflectă dobânda de încasat de către bancă;
b) pe cheltuieli atunci când reflectă dobânda de încasat de către bancă;
c) nu se înregistrează în contabilitate;
d) pe cheltuieli atunci când reflectă dobânda încasată de către bancă;
e) prin includerea în cheltuieli şi creşterea amortizării
253. Extrasul de cont este:
a) un document emis de agentul economic;
b) un document emis de agentul economic pe baza căruia se fac înregistrările în
contabilitatea proprie;
c) un document emis de bancă, care se remite titularului de cont pe baza căruia se fac
înregistrările în contabilitatea bancară;
d) un document emis de bancă, care se remite titularului de cont pe baza căruia se fac
înregistrările în contabilitatea acestuia;
e) documentul pe baza căruia banca înregistrează intrările şi ieşirile în/din contul curent
al titularului.
254. Soldul final debitor al contului curent al clientului la bancă (2511) reflectă:
a) sumele pe care clientul le are în cont;
b) sumele pe care clientul le-a încasat;
c) sumele pe care clientul le-a încasat drept dobânzi pentru disponibilul din contul
curent;
d) sumele pe care clientul le-a plătit drept dobânzi pentru disponibilul din contul curent;
e) creditul acordat de către bancă.

47

255. Banca emite extrase de cont:
a) BNR pentru împrumutul primit de la BNR;
b) altor bănci pentru conturile nostro;
c) titularilor de cont şi altor bănci pentru conturile de corespondent loro;
d) titularilor de cont şi altor bănci pentru conturile de corespondent nostro;
e) titularilor de cont şi BNR pentru împrumutul primit.
256. Banca primeşte extrase de cont de la :
a) titularii de cont şi alte bănci pentru conturile de corespondent loro;
b) alte bănci pentru conturile loro;
c) BNR pentru contul curent şi alte bănci pentru conturile de corespondent loro;
d) titularii de cont şi alte bănci pentru conturile de corespondent nostro;
e) BNR pentru contul curent şi alte bănci pentru conturile de corespondent nostro.
257. Dobânda bancară se defineşte astfel:
a) suma de bani ce îi revine băncii în calitate de debitor de la beneficiarul unui
împrumut acordat în calitate de creditor;
b) suma de bani ce îi revine băncii în calitate de creditor de la beneficiarul unui
împrumut acordat în calitate de debitor;
c) o taxă percepută de bancă pentru serviciile prestate de clienţi;
d) diferenţa dintre dobânda activă şi dobânda pasivă;
e) diferenţa dintre dobânda pasivă şi dobânda activă.
258. Comisionul bancar este:
a) preţul sumei de bani împrumutate;
b) suma de bani ce îi revine băncii în calitate de creditor de la beneficiarul unui
împrumut acordat în calitate de debitor;
c) o taxă percepută de bancă pentru serviciile prestate de clienţi;
d) o taxă percepută de bancă pentru serviciile prestate clienţilor;
e) diferenţa dintre dobânda pasivă şi dobânda activă.
259. Creditul bancar, privit din punct de vedere al băncii este:
a) sursele atrase de bancă de la clientela nebancară, alte bănci sau alte instituţii
financiare în scopul fructificării, al obţinerii de venituri financiare;
b) suma de bani ce îi revine băncii în calitate de creditor de la beneficiarul unui
împrumut acordat în calitate de debitor;
c) plasamentul făcut de bancă către clientela nebancară, către alte bănci sau alte
instituţii financiare în scopul fructificării, al obţinerii de venituri financiare;
d) plasamentul făcut de bancă către clientela nebancară, către alte bănci sau alte
instituţii financiare pentru care va înregistra cheltuieli cu dobânzile;
e) sursele atrase de bancă de la clientela nebancară, alte bănci sau alte instituţii
financiare pentru care va înregistra cheltuieli cu dobânzile.
260. Linia de credit este:
a) un credit operativ acordat de bancă pe bază de contract până la un plafon maxim
negociat cu titularul de cont, pe o durată nedeterminată;
b) un credit operativ primit de bancă pe bază de contract până la un plafon maxim, pe o
durată determinată;
c) plasamentul făcut de bancă către clientela nebancară, către alte bănci sau alte
instituţii financiare în scopul fructificării, al obţinerii de venituri financiare;
d) plasamentul făcut de bancă către clientela nebancară, către alte bănci sau alte
instituţii financiare pentru care va înregistra cheltuieli cu dobânzile;
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e) un credit operativ acordat de bancă pe bază de contract până la un plafon maxim
negociat cu titularul de cont, pe o durată determinată.
261. Acordarea creditelor la termen altor instituţii de credit se înregistrează:
a)
1422
=
1111
“Împrumuturi la termen
“ Cont curent la BNR”
primite de la instituţii
de credit”
b)
1412
“Credite la termen
acordate instituţiilor de
credit”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

c)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

1422
“Împrumuturi la termen primite de la
instituţii de credit”

d)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

1412
“Credite la termen acordate
instituţiilor de credit”

e)
14171
“ Creaţe ataşate”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

262. Contul 1411 „Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit”:
a) este un cont de activ şi ţine evidenţa creditelor acordate instituţiilor de
pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare ;
b) este un cont de pasiv şi ţine evidenţa creditelor acordate instituţiilor de
pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;
c) este un cont de activ şi ţine evidenţa creditelor acordate instituţiilor de
pentru care durata iniţială este este mai mare de o zi lucrătoare;
d) este un cont de pasiv şi ţine evidenţa creditelor acordate instituţiilor de
pentru care durata iniţială este este mai mare de o zi lucrătoare;
e) este un cont bifuncţional.

credit,
credit,
credit,
credit,

263. Dobânda aferentă creditelor la termen acordate altor instituţii de credit, neajunsă la
scadenţă se înregistrează:
a)
14171
=
1111
“ Creanţe ataşate”
“ Cont curent la BNR”
b)
14271
“ Datorii ataşate”

=

7014
“ Dobânzi de la creditele acordate
instituţiilor de credit”

c)
14171
“ Creanţe ataşate”

=

6014
“ Dobânzi la împrumuturile de la
instituţii de credit”

=

14271
“ Datorii ataşate”

d)
6014
“Dobânzi

la
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împrumuturile de la IC”
e)
14171
“ Creanţe ataşate”

=

7014
“ Dobânzi de la creditele acordate
instituţiilor de credit”

264. Rambursarea ratei pentru împrumutul la termen primit de la alte instituţii de credit se
înregistrează:
a)
1422
=
1111
“Împrumuturi la termen
“ Cont curent la BNR”
primite de la IC”
b)
14271
“ Datorii ataşate”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

c)
1422
“Împrumuturi la termen
primite de la IC”

=

6014
“ Dobânzi la împrumuturile de la
instituţii de credit”

d)
6014
“Dobânzi
la
împrumuturile de la IC”

=

14271
“ Datorii ataşate”

e)
14171
“ Creanţe ataşate”

=

1422
“Împrumuturi la termen primite de la
IC”

265. Plata dobânzii pentru împrumutul la termen primit de la alte instituţii de credit se
înregistrează:
=
1111
a)
1422
“ Cont curent la BNR”
“Împrumuturi la termen
primite de la IC”
b)
14271
“ Datorii ataşate”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

c)
1422
“Împrumuturi la termen
primite de la IC”

=

6014
“ Dobânzi la împrumuturile de la
instituţii de credit”

d)
6014
“Dobânzi
la
împrumuturile de la IC”

=

14271
“ Datorii ataşate”

e)
14171
“ Creanţe ataşate”

=

1422
“Împrumuturi la termen primite de la
IC”

266. Primirea împrumuturilor la termen de la alte instituţii de credit se înregistrează:
a)
1422
=
1111
“Împrumuturi la termen
“ Cont curent la BNR”
primite de la instituţii
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de credit”
b)
1412
“Credite la termen
acordate instituţiilor de
credit”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

c)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

1422
“Împrumuturi la termen primite de la
instituţii de credit”

d)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

1412
“Credite la termen acordate
instituţiilor de credit”

e)
14171
“ Creaţe ataşate”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

267. Dobânda aferentă împrumuturilor la termen primite de la instituţii de credit, neajunsă la
scadenţă se înregistrează:
a)
14171
=
1111
“ Creanţe ataşate”
“ Cont curent la BNR”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

7014
“ Dobânzi de la creditele acordate
instituţiilor de credit”

c)
14171
“ Creanţe ataşate”

=

6014
“ Dobânzi la împrumuturile de la
instituţii de credit”

d)
6014
“Dobânzi
la
împrumuturile de la IC”

=

14271
“ Datorii ataşate”

e)
14171
“ Creanţe ataşate”

=

7014
“ Dobânzi de la creditele acordate
instituţiilor de credit”

268. Încasarea ratei pentru creditul la termen acordat altor instituţii de credit se înregistrează:
a)
1412
=
1111
“Credite la termen
“ Cont curent la BNR”
acordate IC”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

1412
“Credite la termen acordate IC”

c)
1422
“Împrumuturi la termen
primite de la IC”

=

1111
“ Cont curent la BNR”
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d)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

14271
“ Datorii ataşate”

e)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

14171
“ Creanţe ataşate”

269. Încasarea dobânzii aferente creditului la termen acordat altor instituţii de credit se
înregistrează:
a)
1111
=
7014
“ Cont curent la BNR”
“ Dobânzi de la creditele acordate
instituţiilor de credit”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

14171
“ Creanţe ataşate”

c)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

6014
“ Dobânzi la împrumuturile de la
instituţii de credit”

d)
6014
“Dobânzi
la
împrumuturile de la IC”

=

14271
“ Datorii ataşate”

e)
14171
“ Creanţe ataşate”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

270. Primirea unui împrumut de refinanţare de la BNR se înregistrează:
a)
1111
=
112
“ Cont curent la BNR”
“ Împrumuturi de refinanţare de la
BNR”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

11711
“ Creanţe ataşate”

c)

112
“Împrumuturi de
refinanţare de la BNR”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

d)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

14271
“ Datorii ataşate”

e)

=

1111
“ Cont curent la BNR”

14271
“Datorii ataşate”

271. Înregistrarea dobânzii neajunse la scadenţă pentru împrumutul de refinanţare de la BNR se
înregistrează:
a)
6011
=
112
“Dobânzi la BNR”
“ Împrumuturi de refinanţare de la
BNR”
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b)
6011
“Dobânzi la BNR”

=

11711
“ Creanţe ataşate”

c)

6011
“Dobânzi la BNR”

=

11721
“ Datorii ataşate”

d)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

14271
“ Datorii ataşate”

e)

=

1111
“ Cont curent la BNR”

14271
“Datorii ataşate”

272. Contul 11721”Datorii ataşate” ţine evidenţa:
a) dobânzilor încasate pentru împrumuturile de refinanţare primite de la BNR;
b) dobânzilor calculate în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale,
aferentă împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţională a României;
c) dobânzilor calculate în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale
dobânzilor calculate pentru împrumuturile primite de la alte instituţii de credit,
neajunse la scadenţă
d) dobânzilor plătite pentru împrumuturile de refinanţare primite de la alte instituţii de
credit;
e) dobânzilor calculate pentru împrumuturile de refinanţare primite de la BNR, ajunse
la scadenţă;
273. Rambursarea unui împrumut de refinanţare de la BNR se înregistrează:
a)
1111
=
112
“ Cont curent la BNR”
“ Împrumuturi de refinanţare de la
BNR”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

11711
“ Creanţe ataşate”

c)

112
“Împrumuturi de
refinanţare de la BNR”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

d)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

14271
“ Datorii ataşate”

e)

=

1111
“ Cont curent la BNR”

14271
“Datorii ataşate”

274. Plata dobânzii pentru împrumutul de refinanţare de la BNR se înregistrează:
a)
11721
=
1111
“ Datorii ataşate”
“ Cont curent la BNR”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

11711
“ Creanţe ataşate”

c)

=

1111
“ Cont curent la BNR”

112
“Împrumuturi de
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refinanţare de la BNR”
d)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

14271
“ Datorii ataşate”

e)

=

1111
“ Cont curent la BNR”

14271
“Datorii ataşate”

275. Contul 11711 ”Creanţe ataşate” ţine evidenţa:
a) dobânzilor încasate pentru împrumuturile de refinanţare primite de la BNR;
b) dobânzilor calculate în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale,
aferentă împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţională a României;
c) dobânzilor calculate în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale
dobânzilor calculate pentru împrumuturile primite de la alte instituţii de credit,
neajunse la scadenţă
d) dobânzilor plătite pentru împrumuturile de refinanţare primite de la alte instituţii de
credit;
e) dobânzilor calculate în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale
şi neajunsă la scadenţă, aferentă disponibilităţilor băneşti aflate în conturile la Banca
Naţională a României
276. Contul 131 ”Depozite la instituţii de credit” :
a) reflectă o formă de atradere de lichidităţi de pe piaţa interbancară;
b) reflectă disponibilităţile unei bănci care sunt plasate în conturile de depozite la alte
instituţii de credit;
c) reflectă plasamentul sub forma creditelor acordate altor instituţii de credit;
d) se debitează la lichidarea depozitului;
e) se creditează la constituirea depozitului.
277. Constituirea unui depozit la termen la altă bancă se înregistrează:
=
1111
a)
1322
“ Cont curent la BNR”
“Depozite la termen ale
instituţiilor de credit”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

c)

=

1111
“ Cont curent la BNR”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

=

1322
“Depozite la termen ale instituţiilor de
credit”

112
“Împrumuturi de
refinanţare de la BNR”
d)
1312
”Depozite la termen la
instituţii de credit”

e)
1111
”Cont curent la BNR”

1312
”Depozite la termen la instituţii de
credit”
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278. Dobânda cuvenită pentru depozitul la termen constituit la altă bancă, nescadentă se
înregistrează:
=
a)
13171
7013
”Creanţe ataşate”
”Dobânzi de la conturile de depozite
la instituţii de credit”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

c)7013
”Dobânzi de la
conturile de depozite la
instituţii de credit”
d)
1312
”Depozite la termen la
instituţii de credit”
e)
1111
”Cont curent la BNR”

=

1312
”Depozite la termen la instituţii de
credit”

=

=

=

1111
“ Cont curent la BNR”

7013
”Dobânzi de la conturile de depozite
la instituţii de credit”
1322
“Depozite la termen ale instituţiilor de
credit”

279. Contul 1321”Depozite la vedere ale instituţiilor de credit”:
a) reflectă o formă de atradere de lichidităţi de pe piaţa interbancară şi este cont de
pasiv;
b) reflectă disponibilităţile unei bănci care sunt plasate în conturile de depozite la alte
instituţii de credit;
c) reflectă plasamentul sub forma depozitelor interbancare şi este cont de pasiv;
d) se creditează la lichidarea depozitului;
e) se debitează la constituirea depozitului.
280. Contul 13271 “Datorii ataşate” ţine evidenţa:
a) dobânzilor calculate în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale,
aferente depozitelor constituite de alte instituţii de credit;
b) dobânzilor calculate în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale,
aferentă împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţională a României;
c) dobânzilor calculate în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale
dobânzilor calculate pentru depozitele constituite la alte instituţii de credit, neajunse
la scadenţă
d) dobânzilor plătite pentru creditele primite de la alte instituţii de credit;
e) dobânzilor calculate în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale
şi neajunsă la scadenţă, aferentă disponibilităţilor băneşti aflate în conturile la Banca
Naţională a României
281. Contul 13271 “Datorii ataşate”:
a) se debitează prin creditul contului de cheltuieli corespunzător 6013 “Dobânzi la
depozitele instituţiilor de credit”;
b) se creditează prin debitul contului de cheltuieli corespunzător 6013 “Dobânzi la
depozitele instituţiilor de credit;
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c) se debitează prin creditul contului 1111 “Cont curent la BNR”
d) se creditează prin creditul contului 1111 “Cont curent la BNR”;
e) se debitează prin creditul contului 7013 “Dobânzi de la conturile de depozite la
instituţiilor de credit”
282. Dobânda datorată pentru depozitele constituite de alte instituţii de credit, neajunsă la
scadenţă se înregistrează:
=
a)
13171
7013
”Creanţe ataşate”
”Dobânzi de la conturile de depozite
la instituţii de credit”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

c)
6013
“Dobânzi la depozitele
instituţiilor de credit”

=

d)
6013
“Dobânzi la depozitele
instituţiilor de credit”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

e)
6013
“Dobânzi la depozitele
instituţiilor de credit”

=

13271
“ Datorii ataşate”

1312
”Depozite la termen la instituţii de
credit”
13171
”Creanţe ataşate”

283. Constituirea unui depozit la termen de către o altă instituţie de credit se înregistrează:
a)
1322
=
1111
“Depozite la termen ale
“ Cont curent la BNR”
instituţiilor de credit”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

c)
1322
“Depozite la termen ale
instituţiilor de credit”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

=

13271
“ Datorii ataşate”

=

1322
“Depozite la termen ale instituţiilor de
credit”

d)
1312
”Depozite la termen la
instituţii de credit”
e)
1111
”Cont curent la BNR”

1312
”Depozite la termen la instituţii de
credit”
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284. Depunerea de numerar în contul curent al unui client agent economic de către client se
înregistrează:
a)
2511
=
1111
“ Conturi curente”
“ Cont curent la BNR”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

2511
“ Conturi curente”

c)

=

1111
“ Cont curent la BNR”

=

2511
“ Conturi curente”

101
“Casa”

d)

101
“Casa”

e)
1111
”Cont curent la BNR”

=

1322
“Depozite la termen ale instituţiilor de
credit”

285. Depunerea de numerar de către un client agent economic şi constituirea unui depozit la
termen de către acesta se înregistrează:
=
a)
101
2532
“Casa”
“Depozite la termen”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

c)

=

1111
“ Cont curent la BNR”

=

25171
“ Creanţe ataşate şi sume de
amortizat”

101

2532
“Depozite la termen”

“Casa”
d)

e)

101
“Casa”

2532
“Depozite la termen”

=

101
“Casa”

286. Alimentarea casei de circulaţie cu numerar de la alte unităţi ale băncii se înregistrează:
=
341
a)
101
“Decontări intrabancare”
“Casa”
b)
1111
“ Cont curent la BNR”
c)

101

=

341
“Decontări intrabancare”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

=

102
“ Numerar în ATM şi ASV”

“Casa”
d)

101
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“Casa”
e)
341
“Decontăriintrabancare”

=

101
“Casa”

287. Retragerea de numerar de către un client agent economic din contul său curent se
înregistrează:
a)
2511
=
1111
“ Conturi curente”
“ Cont curent la BNR”
b)

c)

2511
“ Conturi curente”
101

=

101
“ Casa”

=

1111
“ Cont curent la BNR”

=

2511
“ Conturi curente”

“Casa”
d)

101
“Casa”

e)
1111
”Cont curent la BNR”

=

101
“ Casa”

288. Retragerea de numerar de către un client agent economic dintr-un cont de depozit la
termen se înregistrează:
a)
2511
=
1111
“ Conturi curente”
“ Cont curent la BNR”
b)

c)

2511
“ Conturi curente”

=
=

101
“Casa”

d)

e)

101
“Casa”
2532
“Depozite la termen”

101
“ Casa”
2532
“Depozite la termen”

=

2511
“ Conturi curente”

=

101
“ Casa”

289. Plata în numerar a dobânzilor clientelei pentru conturile de depozit constituite la bancă se
înregistrează:
a)
2511
=
101
“ Conturi curente”
“ Casa”
b)

25371
“Datorii ataşate”

=

101
“ Casa”
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c)

=

101
“Casa”

d)

e)

101
“Casa”
2532
“Depozite la termen”

2532
“Depozite la termen”

=

2511
“ Conturi curente”

=

101
“ Casa”

290. Alimentarea ghişeului automat de bancă (ATM-ului) se înregistrează:
a)
2511
=
102
“ Conturi curente”
„Numerar în ATM-uri şi ASV-uri”
b)

c)

2511
“Conturi curente”

=

=

101
“Casa”

d)

101
“Casa”

e)
102
„Numerar în ATM-uri
şi ASV-uri

=

101
“ Casa”

2511
“Conturi curente”

102
„Numerar în ATM-uri şi ASV-uri”

=

101
“ Casa”

291. Contul 2511 „Conturi curente”se creditează cu:
a) creditele obţinute de client de la bancă;
b) sumele plătite prin virament;
c) retrageri de numerar din contul curent;
d) dobânzile plătite aferente creditelor primite de la bancă”;
e) prin debitul contului 702 “Venituri din operaţiuni cu clientela”
292. Contul 2511 „Conturi curente”se debitează cu:
a) creditele obţinute de client de la bancă;
b) sumele plătite prin virament;
c) depuneri de numerar în contul curent;
d) dobânzile încasate pentru disponibilul păstrat în contul curent;
e) prin creditul contului 702 “Venituri din operaţiuni cu clientela”
293. Plata on-line efectuată de către un client al băncii către un furnizor ce are cont deschis la o
altă unitate din aceeaşi reţea bancară se înregistrează:
a)
2511/plătitor
=
1111
“ Cont curent la BNR”
b)

2511/plătitor

=

2511/beneficiar
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c)

1111

=

2511/beneficiar

=

1111
“ Cont curent la BNR”

=

2511/plătitor

“ Cont curent la
BNR”
d)

2511/beneficiar

e) 2511/beneficiar

294. Se înregistrează dobânda aferentă soldului creditor al contului 2511 “Conturi curente”:
a)
25171
=
7024
“Creanţe ataşate si
“ Dobânzi de la conturile curente
sume de amortizat”
debitoare”
b)
6024
“Dobânzi la conturile
curente”
c)

6024

=

25171
“Creanţe ataşate si sume de
amortizat”

=

2511
“Conturi curente”

“Dobânzi la
conturile curente””
d)
2511
“Conturi curente”
e)
6024
“Dobânzi la conturile
curente”

=

=

6024
“Dobânzi la conturile curente”
25172
“Datorii ataşate şi sume de amortizat”

295. Se achită dobânda calculată aferentă soldului creditor al contului 2511 “Conturi curente”:
a)
25171
=
2511
“Creanţe ataşate şi
“Conturi curente”
sume de amortizat”
b)
6024
“Dobânzi la conturile
curente”
c)

25172

=

25171
“Creanţe ataşate si sume de
amortizat”

=

2511
“Conturi curente”

“Datorii ataşate şi
sume de amortizat”
d)
2511
“Conturi curente”

=

6024
“Dobânzi la conturile curente”
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e)
6024
“Dobânzi la conturile
curente”

=

25172
“Datorii ataşate şi sume de amortizat”

296. Se înregistrează dobânda calculată de bancă pentru soldul debitor al contului 2511
“Conturi curente”:
=
7024
a)
25171
“Creanţe ataşate si
“ Dobânzi de la conturile curente
sume de amortizat”
debitoare”
b)
6024
“Dobânzi la conturile
curente”
c)

6024

=

25171
“Creanţe ataşate si sume de
amortizat”

=

2511
“Conturi curente”

“Dobânzi la
conturile curente””
d)
2511
“Conturi curente”
e)
6024
“Dobânzi la conturile
curente”

=

=

6024
“Dobânzi la conturile curente”
25172
“Datorii ataşate şi sume de amortizat”

297. Se încasează dobânda aferentă soldului debitor al contului 2511 “Conturi curente”:
a)
25171
“Creanţe ataşate si
sume de amortizat”
b)
6024
“Dobânzi la conturile
curente”
c)

6024

=

7024
“ Dobânzi de la conturile curente
debitoare”

=

25171
“Creanţe ataşate si sume de
amortizat”

=

2511
“Conturi curente”

“Dobânzi la
conturile curente””
d)
2511
“Conturi curente”

e)
25172
“Datorii ataşate şi sume
de amortizat”

=

25171
“Creanţe ataşate şi sume de
amortizat”

=

2511
“Conturi curente”
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298. Contul 2021 „Credite de trezorerie”se creditează cu:
a) creditele obţinute de client de la bancă;
b) creditele/ratele restituite băncii;
c) depuneri de numerar în contul curent;
d) dobânzile plătite pentru creditele de trezorerie;
e) dobânzile încasate pentru creditele de trezorerie.
299. Contul 2021 „Credite de trezorerie”se debitează cu:
a) creditele obţinute de client de la bancă;
b) creditele/ratele restituite băncii;
c) depuneri de numerar în contul curent;
d) dobânzile plătite pentru creditele de trezorerie;
e) dobânzile încasate pentru creditele de trezorerie
300. Contul 20271 „Creanţe ataşate”se debitează cu:
a) dobânzile calculate de către bancă pentru acordarea creditului de trezorerie, neajunse
la scadenţă;
b) dobânzile plătite de către bancă pentru acordarea creditului de trezorerie, neajunse la
scadenţă;
c) depuneri de numerar în contul curent;
d) dobânzile plătite de client pentru creditele de trezorerie;
e) creditul contului 6017 „Alte cheltuieli cu dobânzile”
301. Acordarea de către bancă clientului său nebancar a unui credit de trezorerie se
înregistrează:
=
a)
2511
2021
“Conturi curente”
“Credite de trezorerie”
b)
20271
”Creanţe ataşate”

c)
70213
"Dobânzi de la creditele
de trezorerie"

d)
2021
“Credite de trezorerie”
e)
20271
”Creanţe ataşate”

=

70213
”Dobânzi de la creditele de trezorerie”

=

2021
“Credite de trezorerie”

=

2511
“Conturi curente”

=

2511
“Conturi curente”

302. Dobânda calculată de bancă, neajunsă la scadenţă, aferenta creditului de
înregistrează:
=
a)
2511
2021
“Conturi curente”
“Credite de trezorerie”
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trezorerie, se

b)
20271
”Creanţe ataşate”

c)
70213
"Dobânzi de la creditele
de trezorerie"

d)
2021
“Credite de trezorerie”
e)
20271
”Creanţe ataşate”

=

70213
”Dobânzi de la creditele de trezorerie”

=

2021
“Credite de trezorerie”

=

2511
“Conturi curente”

=

2511
“Conturi curente”

303. Restituirea de către client a unei rate aferente creditului de trezorerie se înregistrează:
=
a)
2511
2021
“Conturi curente”
“Credite de trezorerie”
b)
20271
”Creanţe ataşate”

c)
70213
"Dobânzi de la creditele
de trezorerie"

d)
2021
“Credite de trezorerie”
e)
20271
”Creanţe ataşate”

=

70213
”Dobânzi de la creditele de trezorerie”

=

2021
“Credite de trezorerie”

=

2511
“Conturi curente”

=

2511
“Conturi curente”

304. Plata dobânzii aferente creditului de trezorerie acordat de către bancă se înregistrează:
=
a)
2511
2021
“Conturi curente”
“Credite de trezorerie”
b)
20271
”Creanţe ataşate”

c)

2511

=

70213
”Dobânzi de la creditele de trezorerie”

=

20271
”Creanţe ataşate”

“Conturi curente”
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d)
2021
“Credite de trezorerie”
e)
20271
”Creanţe ataşate”

=

2511
“Conturi curente”

=

2511
“Conturi curente”

305. Creditele pentru echipament acordate clienţilor se înregistrează:
=
a)
2511
2052
“Conturi curente”
“Credite pentru echipament”
b)
20271
”Creanţe ataşate”
c)

2511

=

2052
“Credite pentru echipament”

=

2052
“Credite pentru echipament”

“Conturi curente”
d)

2052
“Credite pentru
echipament”

e)
20571
”Creanţe ataşate”

=

2511
“Conturi curente”

=

2511
“Conturi curente”

306. Dobânda calculată de bancă, neajunsă la scadenţă, aferenta creditului de
acordat, se înregistrează:
=
a)
2511
2052
“Conturi curente”
“Credite de pentru echipament”
b)
20571
”Creanţe ataşate”

c)
70216
”Dobânzi de la creditele
pentru echipament”
d)

2052
“Credite de pentru
echipament”

e)
20571
”Creanţe ataşate”

=

70216
”Dobânzi de la creditele pentru
echipament”

=

20571
”Creanţe ataşate”

=

2511
“Conturi curente”

=

2511
“Conturi curente”
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307. Restituirea de către client a unei rate aferente creditului pentru echipament se
înregistrează:
=
20571
a)
2511
”Creanţe ataşate”
“Conturi curente”
b)

2511

=

“Conturi curente”
c)

70216

=

“Dobânzi de la
creditele pentru
echipament”
d)

2052
“Credite de pentru
echipament”

e)
20571
”Creanţe ataşate”

2052
“Credite de pentru echipament”

2052
“Credite de pentru echipament”

=

2511
“Conturi curente”

=

2511
“Conturi curente”

308. Etapele derulării activităţii de creditare sunt:
a) rambursarea creditului şi prudenţa bancară;
b) prudenţa bancară şi derularea creditului;
c) prudenţa bancară, derularea şi rambursarea creditului;
d) documentaţia, rambursarea creditului şi prudenţa bancară;
e) documentaţia, derularea şi rambursarea creditului
309. Sunt principii ale creditului bancar următoarele:
a) rambursarea creditului şi prudenţa bancară;
b) prudenţa bancară şi derularea creditului;
c) prudenţa bancară, solvabilitatea şi credibilitatea clienţilor beneficiari;
d) documentaţia, rambursarea creditului şi prudenţa bancară;
e) documentaţia, derularea şi rambursarea creditului
310. Cerinţele prudenţiale pe care trebuie să le respecte o bancă la acordarea unui credit sunt:
a) nivelul maxim de solvabilitate şi prudenţa bancară;
b) nivelul minim de solvabilitate , prudenţa bancară şi derularea creditului;
c) prudenţa bancară, solvabilitatea şi credibilitatea clienţilor beneficiari;
d) nivelul minim de solvabilitate , nivelul minim de lichiditate, expunerea maximă faţă
de un singur debitor;
e) documentaţia, derularea şi rambursarea creditului
311. Clientul A, agent economic, are un disponibil în contul curent la bancă suma de 50.000 lei.
Acesta face o plată către un furnizor al său, pe baza ordinului de plată emis, în sumă de
20.000 lei şi încasează de la un client, pe bază de cec suma de 15.000 lei.
Soldul contului 2511/client A va fi:
a) sold creditor 15.000 lei;
b) sold debitor 15.000 lei;
c) sold creditor 30.000 lei;
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d) sold creditor 45.000 lei;
e) sold debitor 45.000 lei.
312. Clientul A, agent economic, are un sold creditor la contul curent la bancă de 20.000 lei.
Acesta încasează de la un client, pe bază de cec, suma de 10.000 lei, plăteşte un furnizor,
pe baza ordinului de plată emis, în sumă de 20.000 lei şi o rată pentru un credit primit
anterior de 5.000 lei
Soldul contului 2511/client A va fi:
a) sold debitor 10.000 lei;
b) sold debitor 5.000 lei;
c) sold creditor 5.000 lei;
d) sold creditor 15.000 lei;
e) sold debitor 15.000 lei.
313. Banca X acordă unui client un credit de consum în valoare de 45.000 lei, pe o perioadă de
6 luni, cu o dobândă de 15% pe an. Creditul se rambursează în rate egale lunare.Care este
dobânda plătită de client pentru a doua lună?
a) 562,5 lei;
b) 2812,5 lei;
c) 468,75 lei;
d) 825,25 lei;
e) altă variantă.
314. Banca X acordă unui client un credit de trezorerie în valoare de 50.000 lei, pe o perioadă
de 2 luni, cu o dobânda de 14% pe an. Creditul se rambursează în rate egale lunare. Suma
totală rambursată pentru prima lună se înregistrează:
=
%
26166,66
a)
2511
25000,00
2021
“Conturi curente”
"Credite de trezorerie"
20271
1166,66
"Creanţe ataşate"
b)
2511
“Conturi curente”

c)

%
2021
"Credite de trezorerie"
20271
"Creanţe ataşate"

d)
2511
“Conturi curente”

=

=

%
2021
"Credite de trezorerie"
20271
"Creanţe ataşate"
2511
“Conturi curente”

25676,30
25000,00
676,30
25676,30
25000,00
676,30

=

%
2021
"Credite de trezorerie"
20271
"Creanţe ataşate"

e) altă variantă
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25583,33
25000,00
583,33

315. Banca A primeşte un împrumut de la banca B în valoare de 60.000 lei pe o perioadă de 2
luni, cu o dobândă de 7% pe an. Împrumutul se rambursează în rate egale. Dobânda totală
plătită de banca A:
a) este 525 lei şi se înregistrează pe un cont de creanţe ataşate;
b) este 500 lei şi se înregistrează pe un cont de datorii ataşate;
c) este 700 lei şi se înregistrează pe un cont de creanţe ataşate;
d) este 700 lei şi se înregistrează pe un cont de datorii ataşate;
e) este 525 lei
316. Banca A primeşte un împrumut de refinanţare de la BNR în valoare de 60.000 lei pe o
perioadă de 10 zile, cu o dobândă de 10% pe an. Înregistrarea corectă a dobânzii datorate
de banca A este:
a)
6011
=
112
166,66 lei
“ Împrumuturi de refinanţare de la
“Dobânzi la BNR”
BNR”
b)
6011
“Dobânzi la BNR”

=

11711
166,66 lei
“ Creanţe ataşate”

c)

6011
“Dobânzi la BNR”

=

11721
166,66 lei
“ Datorii ataşate”

d)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

14271
322,66 lei
“ Datorii ataşate”

e)

=

1111
322,66 lei
“ Cont curent la BNR”

14271
“Datorii ataşate”

317. Banca A primeşte un împrumut de refinanţare de la BNR în valoare de 100.000 lei pe o
perioadă de 10 zile, cu o dobândă de 10% pe an. Înregistrarea corectă a dobânzii plătite de
banca A este:
=
112
166,66 lei
a)
6011
“Dobânzi la BNR”
“ Împrumuturi de refinanţare de la
BNR”
b)
6011
“Dobânzi la BNR”

=

11721
166,66 lei
“ Datorii ataşate”

c)

6011
“Dobânzi la BNR”

=

11721
166,66 lei
“ Datorii ataşate”

d)
1111
“ Cont curent la BNR”

=

11721
277,77 lei
“ Datorii ataşate”

e)
11721
“ Datorii ataşate”

=

1111
277,77 lei
“ Cont curent la BNR”

318. S.C. ALFA SA, client al băncii A emite un ordin de plată în valoare de 50.000 lei în
favoarea lui S.C. BETA S.A. şi încasează suma de 30.000 lei de la S.C. GAMA SA,
clienţi ai aceleiaşi bănci. Operaţiunea de decontare (on-line) se înregistrează în conturile
clienţilor:
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a)
2511
“Conturi curente/ALFA
2511
Conturi curente/BETA

=

b)
2511
“Conturi curente/ALFA
2511
“Conturi curente/GAMA

=

c)
2511
“Conturi curente/BETA
2511
“Conturi curente/GAMA

=

d)
2511
“Conturi curente/ALFA
2511
“Conturi curente/GAMA

=

e)
2511
“Conturi curente/BETA
2511
“Conturi curente/ALFA

=

2511
30.000 lei
“Conturi curente/GAMA
2511
50.000 lei
“Conturi curente/ALFA

=

2511
50.000 lei
“Conturi curente/ BETA
2511
30.000 lei
“Conturi curente/ALFA

=

2511
50.000 lei
“Conturi curente/ GAMA
2511
30.000 lei
“Conturi curente/BETA

=

2511
50.000 lei
“Conturi curente/ GAMA
2511
30.000 lei
“Conturi curente/BETA

=

2511
50.000 lei
“Conturi curente/ ALFA
2511
30.000 lei
“Conturi curente/GAMA

=

319. Banca X acordă unui client un credit de trezorerie în valoare de 20.000 lei, pe o perioadă
de 2 luni, cu o dobânda de 15% pe an. Creditul se rambursează integral la scadenţă. Suma
totală rambursată de client este:
a) este 20500 lei;
b) este 20550 lei;
c) este 500 lei;
d) este 525 lei;
e) altă variantă
320. Banca X acordă un credit băncii Y în valoare de 120.000 lei pe o perioadă de 2 luni, cu o
dobândă de 8% pe an. Creditul se rambursează în rate egale lunare. Suma totală
rambursată de banca Y este:
a) este 1200 lei;
b) este 121.200 lei;
c) este 121.600 lei;
d) este 125.000 lei;
e) altă variantă
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321. Care din următoarele variante reprezintă indicatori de activitate?
a) Rezultatul din exploatare şi rezultatul curent;
b) Productivitatea muncii şi randamentul utilajelor;
c) Rata rentabilităţii economice şi rata rentabilităţii financiare;
d) Cifra de afaceri, valoarea adăugată şi producţia exerciţiului;
e) Cheltuielile totale şi cheltuielile din exploatare.
322. Producţia exerciţiului unei firme cuprinde:
a) Valoarea producţiei vândute, stocate şi imobilizate;
b) Valoarea mijloacelor fixe vândute de întreprindere;
c) Veniturile din reluări de provizioane;
d) Dobânzile încasate;
e) Veniturile din vânzarea mărfurilor.
323. Cifra de afaceri marginală reprezintă:
a) Încasarea medie pe unitatea de produs vândută;
b) Variaţia încasărilor unei întreprinderi generată de variaţia cu o unitate a cantităţilor vândute;
c) Acel nivel al cifrei de afaceri care asigură acoperirea în totalitate a cheltuielilor fără să se
obţină profit;
d) Totalitatea veniturilor din producţia vândută;
e) Nivelul maxim al cifrei de afaceri realizate de o întreprindere.
324. Coeficientul de concentrare Gini-Struck, calculat pentru o firmă, poate avea
următoarele valori şi semnificaţii:
a) G = 0.9 şi semnifică o distribuţie uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente;
b) G = 0.1 şi semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
c) G = 1.2 şi semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
d) G = -0.7 şi semnifică o distribuţie uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente;
e) G = 0.9 şi semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri.
325. Indicele Herfindhal, calculat pentru o firmă care realizează cinci produse, poate
avea următoarele valori şi semnificaţii:
a) H = 0 şi semnifică o distribuţie uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente;
b) H = 0.2 şi semnifică o distribuţie uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente;
c) H = 0.1 şi semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
d) H = 1.2 şi semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
e) H = 0.9 şi semnifică o distribuţie uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente.
326. Cifra de afaceri este influenţată, într-un sistem factorial, de următorii factori
direcţi, în următoarea ordine:
a) Nr. de salariaţi, productivitatea muncii, gradul de valorificare a producţiei fabricate;
b) Volumul producţiei vândute, structura producţiei, costul de producţie;
c) Nr. de salariaţi, înzestrarea tehnică a muncii, productivitatea muncii, eficienţa mijloacelor
fixe, gradul de valorificare a producţiei fabricate;
d) Volumul producţiei vândute, structura producţiei, costul de producţie, preţul de vânzare;
e) Nr. de salariaţi, productivitatea muncii, înzestrarea tehnică a muncii, eficienţa mijloacelor
fixe, gradul de valorificare a producţiei fabricate.
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327. Indicele cifrei de afaceri = 103%; Indicele numărului de salariaţi = 105%; Indicele
gradului de valorificare a producţiei marfă fabricate = 101%; Indicele gradului de
înzestrare tehnică a muncii = 95%. Aceasta semnifică:
a) A crescut productivitatea muncii, s-a redus eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi stocul de
produse finite;
b) Au crescut productivitatea muncii şi eficienţa utilizării mijloacelor fixe, dar s-a redus stocul
de produse finite;
c) Au scăzut productivitatea muncii, eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi stocul de produse
finite;
d) A scăzut productivitatea muncii, a crescut eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi s-a
redus stocul de produse finite;
e) A crescut cifra de afaceri şi productivitatea muncii, dar s-a redus eficienţa utilizării
mijloacelor fixe.
328. Indicele numărului de salariaţi = 95%; Indicele productivităţii muncii = 98%;
Indicele gradului de valorificare a producţiei marfă fabricate = 96%; Indicele gradului de
înzestrare tehnică a muncii = 99%. Aceasta semnifică:
a) A crescut cifra de afaceri şi eficienţa utilizării mijloacelor fixe, dar s-a redus stocul de
produse finite;
b) A scăzut cifra de afaceri şi a crescut eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi stocul de produse
finite;
c) A scăzut productivitatea muncii, a crescut eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi s-a redus
stocul de produse finite;
d) Au scăzut productivitatea muncii, eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi stocul de produse
finite;
e) Au scăzut cifra de afaceri şi eficienţa utilizării mijloacelor fixe, dar a crescut stocul de
produse finite.
329. Analiza structurală a valorii adăugate presupune:
a) Stabilirea factorilor ce influenţează valoarea adăugată;
b) Măsurarea influenţei factorilor asupra modificării valorii adăugate;
c) Stabilirea consecinţelor modificării valorii adăugate asupra principalilor indicatori
economico-financiari;
d) Stabilirea modului de repartizare a valorii adăugate pe elemente componente;
e) Calculul modificării absolute şi procentuale a valorii adăugate.
330. Analiza factorială a valorii adăugate presupune:
a) Compararea valorii adăugate brute cu valoarea adăugată netă;
b) Stabilirea consecinţelor modificării valorii adăugate asupra principalilor indicatori
economico-financiari;
c) Stabilirea factorilor ce influenţează valoarea adăugată şi măsurarea influenţei acestora;
d) Stabilirea contribuţiei fiecărui element component la obţinerea valorii adăugate;
e) Calculul modificării absolute şi procentuale a valorii adăugate.
331. Influenţa cu semnul plus a gradului de valorificare al producţiei fabricate asupra
cifrei de afaceri semnifică:
a) Reducerea gradului de valorificare al producţiei fabricare;
b) Creşterea stocurilor de produse finite;
c) Reducerea stocurilor de produse finite;
d) Reducerea stocurilor de producţie neterminată;
e) Creşterea stocurilor de producţie neterminată.
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332. Care din următoarele elemente se includ în cifra de afaceri?
a) Veniturile din dobânzile aferente disponibilităţilor băneşti de la bănci;
b) Veniturile din vânzarea produselor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor către terţi;
c) Veniturile din vânzarea unor mijloace fixe care nu mai sunt utilizate în întreprindere;
d) Veniturile înregistrate în avans;
e) Veniturile din diferenţele de curs valutar.
333. Indicele producţiei exerciţiului = 108%; Indicele valorii adăugate = 105%; Indicele
productivităţii anuale a muncii (calculată pe baza producţiei exerciţiului) = 97%. Aceasta
semnifică:
a) Creşterea numărului de personal şi reducerea ponderii consumurilor de la terţi;
b) Scăderea numărului de personal şi reducerea ponderii consumurilor de la terţi;
c) Creşterea numărului de personal şi a ponderii consumurilor de la terţi;
d) Sporirea productivităţii muncii şi reducerea numărului de personal;
e) Scăderea numărului de personal şi a productivităţii muncii.
334. Valoarea adăugată se determină ca:
a ) Diferenţa dintre producţia exerciţiului şi consumurile provenind de la terţi;
b) Diferenţa dintre producţia exerciţiului şi cheltuielile salariale;
c) Rezultatul favorabil al exerciţiului;
d) Diferenţa dintre excedentul brut din exploatare şi amortizare;
e) Diferenţa dintre cifra de afaceri şi suma amortizării.
335. Care din următoarele elemente se includ în valoarea adăugată:
a) Cheltuielile cu salariile;
b) Cheltuielile cu serviciile telefonice;
c) Cheltuielile cu materiile prime;
d) Valoarea mărfurilor vândute;
e) Costul mărfurilor vândute.
336. Influenţa cu semnul plus a modificării structurii producţiei asupra valorii adăugate
presupune:
a) Scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mare decât media
pe întreprindere;
b) Scăderea valorii adăugate pe produse;
c) Creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mică decât media pe
întreprindere;
d) Scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mică decât media pe
întreprindere;
e) Scăderea valorii adăugate totale.
337. Indicele valorii adăugate (IVA) este mai mare decât indicele producţiei exerciţiului
(IQex). Aceasta reflectă:
a) O creştere a profitului;
b) O creştere a ponderii consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului;
c) O reducere a ponderii consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului;
d) O creştere a productivităţii muncii;
e) O utilizare mai bună a timpului de lucru al muncitorilor.
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338. Indicele valorii adăugate (IVA) este mai mic decât indicele producţiei exerciţiului
(IQex). Aceasta reflectă:
a) O creştere a productivităţii muncii;
b) O creştere a profitului;
c) O reducere a ponderii consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului;
d) O utilizare mai bună a timpului de lucru al muncitorilor.
e) O creştere a ponderii consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului.
339. Influenţa cu semnul minus a modificării structurii producţiei asupra valorii
adăugate presupune:
a) Scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mare decât media pe
întreprindere;
b) Creşterea valorii adăugate pe produse;
c) Creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mare decât media pe
întreprindere;
d) Scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mică decât media pe
întreprindere;
e) Creşterea valorii adăugate totale.
340. Coeficientul mediu de sortiment, calculat pentru o firmă industrială care realizează
cinci produse, poate avea următoarele valori şi semnificaţii:
a) Ks = 1.4 şi semnifică depăşirea volumului producţiei la toate sortimentele;
b) Ks = 0 şi semnifică nerealizarea volumului producţiei la toate sortimentele;
c) Ks = 0.9 şi semnifică nerealizarea volumului producţiei la cel puţin un sortiment;
d) Ks = 1.1 şi semnifică realizarea şi chiar depăşirea volumului producţiei la toate
sortimentele;
e) Ks = - 0.5 şi semnifică nerealizarea volumului producţiei la toate sortimentele.
341. Referitor la activitatea unei firme industriale, se cunosc următoarele: coeficientul
mediu de sortiment = 1; coeficientul mediu de asortiment = 0,87; indicele volumului fizic
al producţiei = 103%. Aceasta semnifică:
a) Producţia a fost realizată şi chiar depăşită la toate produsele, în proporţii diferite;
b) Producţia nu a fost realizată la cel puţin un produs, dar depăşită la celelalte;
c) Producţia a fost depăşită în aceeaşi proporţie, la toate produsele;
d) Producţia realizată corespunde cu producţia programată;
e) Producţia nu a fost realizată la nici un produs, în aceeaşi proporţie.
342. Referitor la activitatea unei firme industriale, se cunosc următoarele: coeficientul
mediu de sortiment = 0.87; coeficientul mediu de asortiment = 1; indicele volumului fizic
al producţiei = 90%. Aceasta semnifică:
a) Producţia a fost realizată şi chiar depăşită la toate produsele, în proporţii diferite;
b) Producţia nu a fost realizată la cel puţin un produs, dar depăşită la celelalte;
c) Producţia a fost depăşită în aceeaşi proporţie, la toate produsele;
d) Producţia realizată corespunde cu producţia programată;
e) Producţia nu a fost realizată la nici un produs, în aceeaşi proporţie.
343. Coeficientul de nomenclatură, calculat pentru o firmă industrială care realizează
cinci produse, poate avea următoarele valori şi semnificaţii:
a) Kn = 1 şi semnifică realizarea şi chiar depăşirea volumului producţiei la toate sortimentele;
b) Kn = 1 şi semnifică nerealizarea volumului producţiei la toate sortimentele;
72

c) Kn = 0.9 şi semnifică nerealizarea volumului producţiei la cel puţin un sortiment;
d) Kn = 1.4 şi semnifică depăşirea volumului producţiei la toate sortimentele;
e) Kn = 0.2 şi semnifică nerealizarea volumului producţiei la toate sortimentele.
344. Productivitatea marginală a muncii reprezintă:
a) Eficienţa cu care este utilizată forţa de muncă în activitatea productivă;
b) Cantitatea de produse obţinută de un muncitor într-o zi;
c) Sporul de producţie la o creştere cu o unitate a timpului lucrat;
d) Sporul de producţie generat de noile investiţii productive;
e) Nivelul minim acceptat al productivităţii muncii unui muncitor.
345. Pentru analiza utilizării extensive a mijloacelor fixe se urmăreşte:
a) Gradul de utilizare a capacităţii de producţie;
b) Gradul de utilizare a fondului de timp maxim disponibil;
c) Randamentul utilajelor;
d) Corelaţia dintre dinamica cifrei de afaceri şi dinamica valorii mijloacelor fixe;
e) Ponderea mijloacelor fixe active în totalul mijloacelor fixe;
346. Pentru analiza utilizării intensive a mijloacelor fixe se urmăreşte:
a) Modul de utilizare a regimului schimburilor utilajelor;
b) Timpul efectiv lucrat de mijloacele fixe;
c) Randamentul utilajelor;
d) Coeficientul de reînnoire a mijloacelor fixe;
e) Ponderea mijloacelor fixe active în totalul mijloacelor fixe;
347. Influenţa cu semnul plus a modificării structurii veniturilor totale asupra
cheltuielilor la 1000 lei venituri totale semnifică:
a) Scăderea ponderii veniturilor din exploatare;
b) Creşterea ponderii veniturilor cu cheltuieli la 1000 lei venituri pe categorii, mai mici decât
media pe întreprindere;
c) Creşterea ponderii veniturilor cu cheltuieli la 1000 lei venituri pe categorii, mai mari decât
media pe întreprindere;
d) Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri totale;
e) Majorarea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.
348. Cheltuielile la 1000 lei CA sunt influenţate de următorii factori direcţi, în
următoarea ordine:
a) Cantitate, preţ, cost;
b) Cantitate, cost, structură;
c) Structură, preţ, cost;
d) Cost, structură, preţ;
e) Structură, cost, preţ.
349. Influenţa cu semnul minus a preţului de vânzare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră
de afaceri semnifică:
a) Creşterea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
b) Creşterea costurilor pe produse;
c) Scăderea preţului de vânzare;
d) Creşterea preţului de vânzare;
e) Creşterea volumului producţiei vândute.
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350. Influenţa cu semnul plus a preţului de vânzare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră
de afaceri semnifică:
a) Scăderea costurilor pe produse;
b) Creşterea costurilor pe produse;
c) Scăderea preţului de vânzare;
d) Creşterea preţului de vânzare;
e) Scăderea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri.
351. Influenţa cu semnul minus a structurii producţiei asupra cheltuielilor la 1000 lei
cifră de afaceri semnifică:
a) Creşterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mic decât media pe
întreprindere;
b) Reducerea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mic decât media
pe întreprindere;
c) Creşterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mare decât media
pe întreprindere;
d) Creşterea cifrei de afaceri;
e) Creşterea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri.
352. Influenţa cu semnul plus a structurii producţiei asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră
de afaceri semnifică:
a) Creşterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mic decât media pe
întreprindere;
b) Creşterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mare decât media
pe întreprindere;
c) Creşterea cifrei de afaceri;
d) Reducerea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mare decât media
pe întreprindere;
e) Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri.
353. Pe baza relaţiei
a)
b)
c)
d)
e)

∑ q1c 0 × 1000 − ∑ q0 c 0 × 1000 se determină influenţa:
∑ q1p 0
∑ q0p 0

Cantităţii asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
Structurii asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
Cantităţii asupra ratei rentabilităţii resurselor consumate;
Costului asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
Structurii asupra ratei rentabilităţii resurselor consumate.

354.
Influenţa cu semnul minus a costurilor pe produse asupra cheltuielilor la 1000 lei
cifră de afaceri semnifică:
a) Creşterea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
b) Creşterea costurilor pe produse;
c) Scăderea costurilor pe produse;
d) Creşterea preţului de vânzare;
e) Creşterea volumului producţiei vândute.
355. Indicele veniturilor din exploatare = 106%; Indicele cifrei de afaceri = 104%;
Indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri = 102%. Aceasta semnifică:
a) A crescut profitul aferent cifrei de afaceri şi cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri;
b) A scăzut cifra de afaceri şi s-au redus cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri;
c) A crescut ponderea producţiei stocate şi imobilizate în veniturile din exploatare;
d) A scăzut ponderea producţiei stocate şi imobilizate în veniturile din exploatare;
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e) A scăzut profitul aferent cifrei de afaceri şi au crescut cheltuielile la 1000 lei cifră de
afaceri.
356. Cheltuielile variabile totale se modifică odată cu modificarea volumului de activitate
astfel:
a) Cresc odată cu creşterea volumului de activitate;
b) Scad odată cu creşterea volumului de activitate;
c) Nu sunt influenţate de volumul de activitate;
d) Cresc odată cu reducerea volumului de activitate;
e) Au un caracter relativ constant.
357. Cheltuielile variabile pe unitatea de produs se modifică odată cu modificarea
volumului de activitate astfel:
a) Cresc odată cu creşterea volumului de activitate;
b) Scad odată cu creşterea volumului de activitate;
c) Scad odată cu reducerea volumului de activitate;
d) Cresc odată cu reducerea volumului de activitate;
e) Au un caracter relativ constant.
358. Cheltuielile fixe totale se modifică odată cu modificarea volumului de activitate
astfel:
a) Cresc odată cu creşterea volumului de activitate;
b) Scad odată cu creşterea volumului de activitate;
c) Scad odată cu reducerea volumului de activitate;
d) Cresc odată cu reducerea volumului de activitate;
e) Au un caracter relativ constant.
359. Cheltuielile fixe pe unitatea de produs se modifică odată cu modificarea volumului
de activitate astfel:
a) Cresc odată cu creşterea volumului de activitate;
b) Scad odată cu creşterea volumului de activitate;
c) Scad odată cu reducerea volumului de activitate;
d) Nu sunt influenţate de modificarea volumului de activitate;
e) Au un caracter relativ constant.
360. Indicele productivităţii muncii (calculată pe baza veniturilor din exploatare) este
mai mare decât indicele salariului mediu. Aceasta are ca efect:
a) Reducerea profitului din exploatare;
b) Creşterea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
c) Creşterea cifrei de afaceri;
d) Reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
e) Creşterea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.
361. Indicele productivităţii muncii (calculată pe baza veniturilor din exploatare) este
mai mic decât indicele salariului mediu. Aceasta are ca efect:
a) Reducerea cifrei de afaceri;
b) Creşterea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
c) Creşterea profitului din exploatare;
d) Reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
e) Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.
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362. Modificarea absolută a fondului de salarii este influenţată de următorii factori
direcţi, în următoarea ordine:
a) Productivitatea muncii şi salariul mediu;
b) Numărul de personal şi salariul mediu;
c) Numărul de personal, productivitatea muncii şi salariul mediu;
d) Salariul mediu şi productivitatea muncii;
e) Volumul producţiei şi timpul lucrat de un salariat.
363. Modificarea relativă a fondului de salarii este influenţată de următorii factori, în
următoarea ordine:
a) Nr. de salariaţi, timpul lucrat de un salariat şi salariul mediu orar;
b) Nr. de salariaţi, productivitatea orară a muncii şi salariul mediu orar;
c) Volumul de activitate, productivitatea orară a muncii şi salariul mediu orar;
d) Volumul de activitate, timpul total lucrat şi fondul de salarii;
e) Productivitatea orară a muncii şi salariul mediu orar;
364. Influenţa cu semnul minus a productivităţii muncii asupra modificării cheltuielilor
cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare reflectă:
a) O reducere a cheltuielilor cu salariile;
b) O creştere a cheltuielilor cu salariile;
c) O reducere a productivităţii muncii;
d) O creştere a productivităţii muncii;
e) O creştere a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare.
365. Indicele fondului de salarii = 102%; Indicele veniturilor din exploatare = 104%;
Indicele salariului mediu = 108%. Aceasta semnifică:
a) A crescut numărul de personal şi productivitatea muncii;
b) A crescut numărul de personal şi fondul de salarii la 1000 lei venituri din exploatare;
c) A crescut fondul de salarii şi productivitatea muncii, dar s-a redus fondul de salarii la
1000 lei venituri din exploatare;
d) A scăzut productivitatea muncii, şi numărul de personal;
e) A crescut productivitatea muncii şi fondul de salarii la 1000 lei venituri din exploatare.
366. Indicele fondului de salarii = 96%; Indicele veniturilor din exploatare = 88%;
Indicele productivităţii muncii = 98%. Aceasta semnifică:
a) A scăzut productivitatea muncii şi a crescut numărul de personal;
b) A crescut numărul de personal şi a crescut fondul de salarii la 1000 lei venituri din
exploatare;
c) A scăzut fondul de salarii şi salariul mediu;
d) A crescut salariul mediu, dar s-a redus productivitatea muncii;
e) A crescut productivitatea muncii şi a scăzut numărul de personal.
367. Costul marginal reprezintă:
a) Costul cu materiile prime şi materialele aferente ultimei unităţi de producţie realizate;
b) Sporul de cheltuieli generate de creşterea volumului de activitate cu o unitate;
c) Costul previzionat de realizare a produselor;
d) Costul minim posibil de realizare a produselor;
e) Acel nivel al costului de producţie egal cu preţul de vânzare.
368. Care dintre următorii indicatori se foloseşte pentru caracterizarea rentabilităţii?
a) Producţia exerciţiului;
b) Valoarea adăugată;
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c) Cifra de afaceri;
d) Rezultatul din exploatare;
e) Productivitatea muncii;
369. Excedentul brut de exploatare se calculează cu relaţia:
a) Producţia exerciţiului - consumurile provenind de la terţi;
b) Valoarea adăugată + Subvenţii de exploatare - Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele;
c) Valoarea adăugată + Subvenţii de exploatare - Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul;
d) Producţia exerciţiului - Cheltuielile cu amortizările şi provizioanele;
e) Partea din rezultatul exerciţiului utilizată pentru dezvoltarea întreprinderii.
370. Rezultatul curent al exerciţiului se stabileşte cu relaţia:
a) Rezultatul din exploatare + Rezultatul extraordinar;
b) Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare;
c) Rezultatul din exploatare - Rezultatul financiar;
d) Rezultatul total al exerciţiului - Rezultatul din exploatare;
e) Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare + Venituri financiare - Cheltuieli
financiare.
371. Rezultatul exploatării se poate determina cu relaţia:
a) Excedentul brut de exploatare + Venituri din provizioane din exploatare + Alte venituri din
exploatare - Cheltuieli cu personalul - Alte cheltuieli de exploatare;
b) Excedentul brut de exploatare + Venituri din provizioane din exploatare + Alte
venituri din exploatare - Cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele din exploatare Alte cheltuieli de exploatare;
c) Valoarea adăugată + Subvenţii de exploatare - Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul;
d) Rezultatul curent - Rezultatul extraordinar;
e) Veniturile din exploatare + Cheltuielile din exploatare.
372. Influenţa cu semnul plus a preţului de vânzare asupra profitului aferent cifrei de
afaceri semnifică:
a) Scăderea profitului aferent cifrei de afaceri;
b) Creşterea costurilor pe produse;
c) Scăderea preţului de vînzare;
d) Creşterea preţului de vânzare;
e) Creşterea volumului producţiei vândute.
373. Influenţa cu semnul minus a modificării costului pe produs asupra profitului aferent
cifrei de afaceri semnifică:
a) Creşterea profitului aferent cifrei de afaceri;
b) Scăderea ponderii produselor cu costuri mai mici;
c) Creşterea costului pe produs;
d) Reducerea costului pe produs;
e) Creşterea ponderii produselor cu costuri mai mici.
374. Influenţa cu semnul plus a modificării costului pe produs asupra profitului aferent
cifrei de afaceri semnifică:
a) Creşterea ponderii produselor cu costuri mai mari;
b) Scăderea profitului aferent cifrei de afaceri;
c) Creşterea costului pe produs;
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d) Creşterea ponderii produselor cu costuri mai mici;
e) Reducerea costului pe produs.
375. Influenţa cu semnul plus a structurii producţiei asupra profitului aferent cifrei
afaceri semnifică:
a) Creşterea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mare decât media
întreprindere;
b) Creşterea ponderii produselor pentru care rentabilitatea este mai mică decât media
întreprindere;
c) Reducerea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mare decât media
întreprindere;
d) Creşterea rentabilităţii pe produs;
e) Reducerea costului pe produs.
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376. Influenţa cu semnul minus a structurii producţiei asupra profitului aferent cifrei de
afaceri semnifică:
a) Menţinerea structurii producţiei;
b) Reducerea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mică decât media pe
întreprindere;
c) Creşterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d) Creşterea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mare decât media pe
întreprindere;
e) Creşterea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mică decât media pe
întreprindere.
377. Creşterea preţurilor de vânzare are ca efect:
a) Creşterea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
b) Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
c) Reducerea cifrei de afaceri;
d) Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
e) Reducerea ratei rentabilităţii comerciale.
378. Creşterea costurilor pe unitatea de produs are ca efect:
a) Creşterea ratei rentabilităţii resurselor consumate;
b) Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
c) Creşterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d) Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
e) Creşterea ratei rentabilităţii comerciale.
379. Rentabilitatea exprimă:
a) Eficienţa generală a activităţii comerciale a întreprinderii;
b) Plusul de valoare adus de activitatea întreprinderii;
c) Veniturile totale realizate de întreprindere;
d) Capacitatea unei întreprinderi de a realiza profit;
e) Raportul dintre eforturile depuse şi rezultatele obţinute.
380. Rata rentabilităţii resurselor consumate este influenţată de următorii factori direcţi,
în următoarea ordine:
a) Cantitate, preţ, cost;
b) Cantitate, structură, preţ, cost;
c) Preţ, structură, cantitate;
d) Structură, preţ, cost;
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e) Structură, cost, preţ.
381. Rata rentabilităţii vânzărilor (comerciale) este influenţată de următorii factori
direcţi, în următoarea ordine:
a) Cantitate, cost, preţ;
b) Structură, cost, preţ;
c) Cantitate, structură, cost, preţ;
d) Structură, preţ, cost;
e) Preţ, cost.
382. Rata rentabilităţii resurselor consumate s-a modificat de la 15% în perioada de
bază, la 10% în perioada curentă. Aceasta poate semnifica:
a) Cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut mai mult decât profitul aferent cifrei de
afaceri;
b) Cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut în acelaşi ritm cu profitul aferent cifrei de
afaceri;
c) Cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut într-un ritm inferior profitului aferent
cifrei de afaceri;
d) Creşterea ratei rentabilităţii resurselor consumate;
e) Reducerea preţurilor de vânzare.
383. Creşterea volumului fizic al producţiei are ca efect:
a) Scăderea profitului aferent cifrei de afaceri;
b) Creşterea ratei rentabilităţii resurselor consumate;
c) Scăderea ratei rentabilităţii resurselor consumate;
d) Scăderea cifrei de afaceri.
e) Creşterea profitului aferent cifrei de afaceri;
384. Condiţia ca rata rentabilităţii financiare să crească prin folosirea îndatorării este:
a) rentabilitatea economică să fie mai mare decât nivelul inflaţiei şi rata dobânzii să fie mai
mică decât cota de impozit pe profit;
b) rentabilitatea economică să fie mai mare decât cota de impozit pe profit şi mai mare decât
rata inflaţiei;
c) rentabilitatea economică să fie mai mare decât zero, iar raportul datorii/capitalul propriu să
fie subunitar;
d) rentabilitatea economică să fie mai mare decât rata dobânzii;
e) rentabilitatea economică să fie mai mare decât raportul datorii / capital propriu.
385. Indicele veniturilor = 103%; Indicele activelor = 105%; Indicele ratei rentabilităţii
activului = 102%. Aceasta semnifică:
a) S-a accelerat viteza de rotaţie a activelor şi s-a redus rata rentabilităţii veniturilor;
b) S-a încetinit viteza de rotaţie a activului şi a crescut rata rentabilităţii veniturilor;
c) S-a accelerat viteza de rotaţie şi a crescut rata rentabilităţii veniturilor;
d) Au crescut activele şi a scăzut rata rentabilităţii veniturilor;
e) S-a încetinit viteza de rotaţie a activului şi s-a redus rata rentabilităţii veniturilor.
386. Indicele profitului = 103%; Indicele veniturilor = 105%. Aceasta semnifică:
a) Au crescut veniturile şi a scăzut profitul ;
b) Au crescut veniturile şi au scăzut cheltuielile la 1000 lei venituri;
c) Au crescut veniturile şi au crescut cheltuielile la 1000 lei venituri;
d) Au scăzut veniturile şi au scăzut cheltuielile la 1000 lei venituri;
e) Au crescut veniturile şi a crescut rata rentabilităţii veniturilor.
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387. Când cota de impozit pe profit este egală cu zero, care este corelaţia între rata
rentabilităţii economice (Re), rata medie a dobânzii la creditele contractate (Rd) şi rata
rentabilităţii financiare (Rf), pentru a acţiona efectul pozitiv de levier financiar?
a) Rf > Rd > Re;
b) Rf > Re > Rd;
c) Rd > Re > Rf;
d) Rd > Rf > Re;
e) Re > Rf > Rd;
388. Pragul de rentabilitate semnifică:
a) Acel nivel al volumului de activitate la care veniturile sunt egale cu cheltuielile;
b) Acel nivel al volumului de activitate la care firma obţine profitul maxim;
c) Acel nivel al productivităţii muncii egal cu salariul mediu;
d) Acel nivel al profitului care asigură distribuirea unor dividende stimulative pentru acţionari;
e) Acea parte a profitului care rămâne la dispoziţia firmei după distribuirea dividendelor.
389. Indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri = 98%; Indicele profitului aferent
cifrei de afaceri = 105%; Indicele ratei rentabilităţii comerciale = 103%. Aceasta
semnifică:
a) A crescut profitul aferent cifrei de afaceri şi au scăzut cheltuielile şi rata rentabilităţii
resurselor consumate;
b) Au crescut cheltuielile şi rata rentabilităţii resurselor consumate;
c) Au crescut cifra de afaceri şi cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri;
d) Au crescut cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri şi rata rentabilităţii resurselor consumate;
e) Au scăzut cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri şi a crescut cifra de afaceri;
390. Riscul de exploatare este mai mare atunci când:
a) Diferenţa dintre cifra de afaceri efectivă şi pragul de rentabilitate scade;
b) Diferenţa dintre cifra de afaceri efectivă şi pragul de rentabilitate creşte;
c) Rata rentabilităţii economice creşte;
d) Necesarul de fond de rulment scade;
e) Firma se finanţează numai prin surse proprii;
391. Se cunosc următoarele date:
Indicatori
An bază An curent
Producţia exerciţiului (mii lei)
10000
14000
Consumurile provenind de la terţi (mii lei)
6000
8000
Numărul mediu de personal
100
110
Timpul total efectiv lucrat (ore)
160000
181500
Influenţa timpului lucrat de un salariat asupra valorii adăugate este:
a) 175,5 mii lei;
b) -175,5 mii lei;
c) 537,5 mii lei;
d) 137,5 mii lei;
e) 272,3 mii lei;
392. Se cunosc următoarele date:
Produsele
Producţia fizică
Preţul de vânzare
Prevăzută Realizată Prevăzut Realizat
A
600
1000
7
9
B
400
300
5
6
80

Total
*
*
*
*
Coeficientul mediu de sortiment şi coeficientul mediu de asortiment, iau valorile:
a) 0.810 şi 0.854;
b) 0.845 şi 0.955;
c) 0.884 şi 0.894;
d) 0.919 şi 0.955;
e) 0.919 şi 0.854.
393. Se cunosc următoarele date:
mii lei
Indicatori
An bază An curent
Cifra de afaceri
2000
2300
Cheltuieli materiale
1200
1400
Producţia vândută în perioada
curentă exprimată în:
- preţul perioadei de bază
1800
- cheltuielile materiale pe
1300
produs ale perioadei de bază
Influenţa producţiei fizice şi a structurii producţiei asupra valorii adăugate este:
a) +150 mii lei şi +220 mii lei;
b) + 120 mii lei şi -220 mii lei;
c) -80 mii lei şi -220 mii lei;
d) -80 mii lei şi +500 mii lei;
e) -300 mii lei şi -120 mii lei;
394. Pe baza datelor:
Natura activităţii
Venituri (mii lei)
Cheltuieli (mii lei)
An bază An curent An bază An curent
Exploatare
8000
10000
6000
7500
Financiară
500
300
1000
1400
Extraordinară
1500
1700
1000
1100
Total
10000
12000
8000
10000
Influenţa structurii veniturilor totale asupra cheltuielilor la 1000 lei venituri totale şi asupra
profitului total este de:
a) -14,9 lei şi +366,7 mii lei;
b) -30,6 lei şi + 155,3 mii lei;
c) -14,9 lei şi + 155,3 mii lei;
d) -30,6 lei şi +366.7 mii lei;
e) +25.7 lei şi -222,2 mii lei;
395.

Se cunosc următoarele:
Indicatori
An bază An curent
Fondul de salarii (mii lei)
750
1020
Numărul mediu de salariaţi
50
60
Veniturile din exploatare (mii lei)
5000
9000
Timpul total lucrat (ore-om)
87500
108000
Influenţele productivităţii orare a muncii şi a salariului mediu orar asupra "Modificării relative
a fondului de salarii" sunt de:
a) -424,3 mii lei şi +94.3 mii lei, şi se apreciază nefavorabil deoarece productivitatea orară a
muncii a scăzut, iar salariul mediu orar a crescut;
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b) -533,3 mii lei şi +203.3 mii lei, şi se apreciază favorabil deoare productivitatea orară a
muncii a crescut într-un ritm superior creşterii salariului mediu orar;
c) -533,3 mii lei şi +203.3 mii lei, şi se apreciază nefavorabil deoarece productivitatea orară a
muncii a scăzut, iar salariul mediu orar a crescut;
d) -424,3 mii lei şi +94.3 mii lei, şi se apreciază favorabil deoarece productivitatea orară a
muncii a crescut într-un ritm superior creşterii salariului mediu orar;
e) +120,5 mii lei şi -450,5 mii lei, şi se apreciază favorabil deoarece productivitatea orară a
muncii a crescut, iar salariul mediu orar a scăzut.
396. Se cunosc următoarele:
Indicatori
An bază An curent
Fondul de salarii (mii lei)
2000
3000
Numărul mediu de salariaţi
50
60
Veniturile din exploatare (mii lei)
5000
9600
Timpul total lucrat (ore-om)
87500
108000
Influenţa productivităţii anuale a muncii asupra "Fondului de salarii la 1000 lei venituri din
exploatare" şi asupra profitului din exploatare este:
a) -50 lei şi 1440 mii lei;
b) -150 lei şi 820 mii lei;
c) -50 lei şi 1020 mii lei;
d) -150 lei şi 1440 mii lei;
e) +150 lei şi 820 mii lei;
397. Se cunosc următoarele:
Indicatori
An bază An curent
Fondul de salarii (mii lei)
2000
3000
Numărul mediu de salariaţi
50
60
Veniturile din exploatare (mii lei)
5000
9600
Timpul total lucrat (ore-om)
87500
108000
Influenţa salariului mediu anual asupra "Fondului de salarii la 1000 lei venituri din exploatare"
şi asupra profitului din exploatare este:
a) -50 lei şi -1440 mii lei;
b) +62.5 lei şi -600 mii lei;
c) -50 lei şi +1020 mii lei;
d) +150 lei şi -600 mii lei;
f) +62.5 lei şi +1020 mii lei;
398. Se cunosc următoarele:
Indicatori

An
bază
4000
3000

mii lei
An curent

Cifra de afaceri
7000
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
4200
Producţia vândută în perioada curentă exprimată în:
- preţul perioadei de bază
5000
- costul perioadei de bază
3500
Influenţa structurii producţiei asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri şi asupra profitului
aferent cifrei de afaceri este de:
a) -50 lei şi +150 mii lei;
b) -100 lei şi +250 mii lei;
c) + 50 lei şi +250 mii lei;
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d) + 100 lei şi -700 mii lei;
e) -50 lei şi +250 mii lei.
399. Se cunosc următoarele:
mii lei
An bază An curent
6200
10800
4600
7500

Indicatori

Cifra de afaceri
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
Producţia vândută în perioada curentă exprimată în:
- preţul perioadei de bază
8500
- costul perioadei de bază
6200
Influenţa volumului producţiei asupra profitului aferent cifrei de afaceri şi a structurii
producţiei asupra ratei rentabilităţii resurselor consumate este de:
a) +593.55 mii lei şi +2.31%;
b) +382.36 mii lei şi +12.37%;
c) +382.36 mii lei şi -5.47%;
d) +593.55 mii lei şi +12.37%;
e) -485.64 mii lei şi +2.31%;
400. Se cunosc următoarele:
Produ-sele Cantitatea Preţ vânzare Cost unitar Chelt. fixe totale
(mii lei)
(mii. lei)
(mii lei)
A
2000
5
4
3000
B
1500
10
9
4500
Total
*
*
*
7500
Ştiind că valoarea activelor totale este de 10000 mii lei, nivelul cifrei de afaceri care permite
atingerea unei rate a rentabilităţii economice a activului de 20% este:
a) 21591 mii lei;
b) 17045 mii lei;
c) 25000 mii lei;
d) 37930 mii lei;
e) 12232 mii lei;
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