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lemn, scribul scria pe placa de ar gila umeda nupartilor, oblig Ist 

FIŞE DE LUCRU 

BAZELE CONTABILITĂȚII 

 

FIȘA DE LUCRU NR. 1 

1.Fie S.C. „KORERO”  S.A având obiect de activitate producția de încălțăminte. SC 
dispune la  un moment dat de următoarea situație: 

 
 

Nr 
crt 

Denumire Cantitate U/M Prețul unitar 
(lei/UM) 

Tipul de etalon 

1 Clădiri 3 buc 500.000  
2 Piele și înlocuitori de piele  200 mp 100  
3. Branțuri,  1000 buc 1  
4. Catarame 1000 buc 2  
5 Etichete  500 buc 1  
6 Mașini, utilaje pentru 

confecții de încălțăminte de 
piele  

10 buc 2000  

7 Autocamioane  1 buc 400.000  
8 Fete de pantofi 5000 buc 6,5  
9 Sume de bani în contul de la 

bancă 
 lei 100.000  

10 Datorii    50.000  
 
SE CERE: IDENTIFICAȚI  TIPURLE  DE ETALOANE DE EVIDENȚĂ 
COMPLETAND ULTIMA COLOANĂ DIN TABEL 

 

2.Completați spațiile libere:  
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 Evidența economică este un sistem unitar de înregistrare, ………., pe baza unor 
principii bine stabilite, a mijloacelor economice, ………. ale acestora, proceselor 
economice și financiare de ansamblu.  

3.Enumerați min 2 condiții indeplinite de evidența economică. 

  

  

4.Notați cu A\F: 

Evidența economică trebuie să asigure operativ și eficient toate informațiile necesare 
caracterizării fenomenelor urmărite, în vederea luării deciziilor. 

5.Selectati formele de evidență corecte. 

                                       a)Operativă       b) operațională 

                                       c) Contabilă       d) financiară 

                                       e) Statică           f)statistică 

 

 

FIȘA DE LUCRU NR.2 

Întrebări şi teme de reflecţie: 

1. Formulaţi o definiţie proprie a contabilităţii.  
2. Care sunt entităţile, care potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991, modificată şi 

completată ulterior, sunt obligate să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie? 
3. În ce constă conţinutul cadrului juridic al cunoaşterii şi internaţionalizării 

contabilităţii în România? 
4. Care sunt trăsăturile obiectului şi metodei contabilităţii? 
5. Definiţi patrimoniul conform celor trei concepţii. 
6. Ce este metoda contabilităţii? 
7. Care sunt principiile contabilităţii?  
8. Redaţi ecuaţia dublei reprezentări, din punct de vedere juridic şi economic. 

Comentaţi această ecuaţie. 
9. Care este ecuaţia dublei înregistrări? Prezentaţi ecuaţia fundamentală şi pe cea 

generală a contabilităţii.  
10. Clasificaţi şi definiţi procedeele metodei contabilităţii. 
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11. Care sunt tipurile de entității din ţara noastră? 
12. Armonizarea internaţională şi armonizarea europeană reprezintă procese 

contradictorii sau complementare? Comentaţi răspunsul.  
13. Care este legătura între bilanţ şi sistemul conturilor? 
14. Ce reprezintă documentaţia, evaluarea, calculaţia şi inventarierea? 
15. Care sunt principalii utilizatori de informaţii contabile? 
16. Care sunt etapele specifice constituirii unei societăţi comerciale? 
17. Când începe şi se încheie exerciţiul financiar? Excepţie .......... 

 

 

FIȘA DE LUCRU NR.3 

 

 

1. Care dintre următoarele grupuri de utilizatori sunt interesaţi cu precădere de 
informaţiile privind stabilitatea şi profitabilitatea entităților economice:  

a) creditorii; 
b)furnizorii; 
c)angajaţii; 
d)investitorii; 
e)guvernanţii. 

2. Care dintre următoarele grupuri de utilizatori sunt interesaţi cu precădere de 
informaţiile privind continuitatea activităţii unei entității economice: 

a) parlamentarii; 
b) clienţii; 
c) angajaţii; 
d) investitorii; 
e) publicul. 

3. Conform teoriei juridice, pasivul reprezintă: 

a) drepturile şi obligaţiile titularului de patrimoniu; 
b) bunurile în care s-au investit fondurile  entității economice; 
c) modul de utilizare a capitalului; 
d) nici un răspuns nu este corect; 
e) modul de provenienţă a capitalului. 

 

4. Procedee comune tuturor ştiinţelor sunt:  

a) observaţia, raţionamentul, comparaţia, clasificarea, analiza şi sinteza; 
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b) documentaţia, evaluarea, calculaţia şi inventarierea; 
c) observaţia, raţionamentul, calculaţia şi inventarierea; 
d) evaluarea, calculaţia şi inventarierea; 
e) comparaţia, clasificarea, analiza şi sinteza. 

5. Care este ecuaţia dublei reprezentări, din punct de vedere general? 

a) bunuri economice = drepturi + obligaţii; 
b) utilizări = resurse; 
c) bunuri economice = activ – pasiv; 
d) activul = capitalurile proprii + datoriile; 
e) bunuri economice = utilizări + resurse. 

6. În contabilitatea din ţara noastră, în conformitate cu OMFP 1802/2014 formaţia 
completă a principiilor contabile este: 

a) continuitatea activităţii, permanenţa metodelor, prudenţa, independenţa 
exerciţiului, evaluarea separată a elementelor de activ şi de pasiv, intangibilitatea, 
necompensarea, prevalenţa economicului asupra juridicului, pragul de semnificaţie; 

b) costul istoric, prudenţa, permanenţa metodelor, evaluarea separată a 
elementelor de activ şi de pasiv, intangibilitatea, necompen-sarea, prevalenţa 
economicului asupra juridicului, pragul de semni-ficaţie; 

c) evaluarea separată a elementelor de activ şi de pasiv, intangi-bilitatea, 
necompensarea, prevalenţa economicului asupra juridicului, pragul de semnificaţie; 
raţionamentul; 

d) clasificarea, evaluarea separată a elementelor de activ şi de pasiv, 
intangibilitatea, necompensarea, prevalenţa economicului asu-pra juridicului, pragul de 
semnificaţie; 

e) evaluarea separată a elementelor de activ şi de pasiv, intangi-bilitatea, 
necompensarea, prevalenţa economicului asupra juridicului, pragul de semnificaţie; 
analiza şi sinteza. 

 

 

7. În concepţia juridică veniturile desemnează valoric: 

a) bogăţia creată de firmă de la mediul economico-social, având ca efect 
creşterea patrimoniului net (capitalului propriu) alta decât cea obţinută prin contribuţia 
proprietarului; 

b) creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei 
contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor, ori micşorări ale datoriilor, care 
se concretizează în creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din 
contribuţii ale acţionarilor; 
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c) diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei 
contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor, ori micşorări ale datoriilor, care 
se concretizează în creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din 
contribuţii ale acţionarilor; 

d) bogăţia creată de firmă de la mediul economico-social, având ca efect 
micşorarea patrimoniului net (capitalului propriu) alta decât cea obţinută prin 
contribuţia proprietarului; 

e) utilizarea bogăţiei în procesul de exploatare, având ca efect diminuarea 
patrimoniului net, alta decât distribuirea către proprietar. 

8. În concepţia juridică cheltuielile reprezintă, tot valoric:  

a) utilizarea bogăţiei în procesul de exploatare, având ca efect micşorarea 
patrimoniului net, alta decât distribuirea către proprietar; 

b) diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei 
contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale 
datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele 
rezultate din distribuirea acestora către acţionari; 

c) creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei 
contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor, ori micşorări ale datoriilor, 
care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate 
din contribuţii ale acţionariilor; 

d) utilizarea bogăţiei în procesul de exploatare, având ca efect mărirea 
patrimoniului net, alta decât distribuirea către proprietar; 

e) bogăţia creată de firmă de la mediul economico-social, având ca efect 
creşterea patrimoniului net (capitalului propriu) alta decât cea obţinută prin 
contribuţia proprietarului. 

 

9. Precizaţi relaţia prin care se obţine capitalul propriu: 

a) activ – datorii; 
b) activ – pasiv; 
c) venituri – cheltuieli; 
d) drepturi – obligaţii: 
e) activ – cheltuieli. 

10. Conform concepţiei economice ecuaţia generală este de forma: 

a) utilizări  = resurse; 
b) bunuri economice = datorii + obligaţii; 
c) activ = pasiv; 
d) activ + datorii; 
e) venituri + datorii. 
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FIȘA DE LUCRU NR.4 

 

1. La definirea patrimoniului drept obiect de studiu al contabilităţii am întâlnit trei 
concepţii. Potrivit acestora, patrimoniul reprezintă: 

• ………………. 
• ………………. 
• ………………. 

2. Se dau elementele:  materiale de natura obiectelor de inventar,  produse finite, credite 
bancare, capital social, furnizori, rezerve, terenuri, clădiri, mijloace de transport, numerar în 
casierie,  pe care vă  rugăm să le grupaţi în tabelul următor:  

a) 

Nr. 
crt. Elemente Bunuri economice Drepturi Obligaţii 

1 materiale de natura obiectelor 
de inventar X 

- - 

2 produse finite    

3 credite bancare    

4 capital social    

5 furnizori    

6 rezerve    

7 terenuri    

8 clădiri    

9 mijloace de transport    

10 numerar în casierie    

b)  
Nr. 
crt. Elemente Bunuri economice Capital 

propriu Datorii 

1 materiale de natura obiectelor 
de inventar  

  

2 produse finite    

3 credite bancare    
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4 capital social    

5 furnizori - - 
X 

6 rezerve    

7 terenuri    

8 clădiri    

9 mijloace de transport    

10 numerar în casierie    

 

3. Se prezintă următoarele module de informaţii (termeni, expresii) produse de o entitate 
economică:  

a) depreciere, cheltuială, pierdere; 
b) amortizare, plată, investiţie; 
c) salariu, creanţă, datorie; 
d) trezorerie, disponibilităţi băneşti, profit; 
e) cifra de afaceri, venit, beneficiu. 

Comparaţi şi comentaţi relaţiile de asemănare/deosebire exis-tente între informaţiile 
cuprinse în cadrul fiecărui modul pe bază de exemple din activitatea entității economice , firmei, 
instituţiei, etc. 

4. La sfârşitul exerciţiului financiar N, societatea NEPTUN S.A. prezintă următoarea 
situaţie  simplificată a elementelor patrimoniale: 

                                                                                  lei 

mărfuri 25.000 

creditori 5.000 

capital social 50.000 

furnizori 10.000 

clienţi 30.000 

materii prime 40.000 

impozit pe salarii 10.000 

rezerve   5.000 
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mijloace de transport 15.000 

profit şi pierdere 30.000 

Să se grupeze elementele conform ecuaţiei: 

 

bunuri economice = capital propriu + datorii 

lei 

Nr.crt. Bunuri economice Capital propriu Datorii 

1 mărfuri          25.000  
 

 

2    

3    

4    

 

5. La societatea X s-au înregistrat ca venituri ale anului 200N următoarele tranzacţii: 

a) vânzări caiete tip I pe credit efectuate în anul 200N, cu înca-sare incertă, 
deoarece societăţile se află în litigiu, datorat penalităţilor calculate pentru întârzierea 
livrării caietelor; 

b) vânzări caiete tip I pe credit efectuate în anul 200N-1, dar încasate în anul 
200N; 

c) vânzări caiete tip I cu plata în numerar efectuate în anul 200N; 
d) vânzări caiete tip I pe credit în anul 200N şi plata efectuată în acelaşi an; 
e) vânzări caiete tip I pe credit efectuate în anul 200N, care urmează a se 

încasa în anul 200N+1. 
Se cere: Identificaţi vânzarea ce nu trebuia recunoscută ca venit al anului 200N. 

Argumentaţi pe baza căror principii contabile vă bazaţi afirmaţiile 

9. Care din următoarele active nu este considerat un activ curent: 

a) stocuri vândute; 
b) stocuri consumate; 
c) titluri de plasament care se aşteaptă să fie realizate într-o perioadă ce 

depăşeşte 12 luni de la data bilanţului; 
d) titluri de plasament care se aşteaptă să fie realizate într-o perioadă mai 

mica de 12 luni de la data bilanţului; 
e) creanţe comerciale. 

10. Care dintre datoriile de mai jos reprezintă o datorie curentă: 
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a) datoriile comerciale exigibile în mai puţin de 12 luni de la data bilanţului; 
b) datoriile comerciale exigibile în mai mult de 12 luni de la data bilanţului 

care fac parte din fondul de rulment utilizat în ciclul normal de exploatare a activităţii; 
c) datoriile comerciale către angajaţi exigibile în mai puţin de 12 luni de la 

data bilanţului; 
d) datoriile comerciale către angajaţi exigibile în mai mult de 12 luni de la 

data bilanţului care fac parte din fondul de rulment utilizat în ciclul normal de exploatare 
a activităţii; 

e) datoriile purtătoare de dobândă prin care se finanţează fondul de rulment 
pe termen lung şi nu sunt exigibile în 12 luni. 

I. a+b+c+d; 
II.  a+b+c+e; 
III. a+b+d+e; 
IV. b+c+d+e; 
V. a+b+c+d+e 

 

FIȘA DE LUCRU NR.5 

 

1. S.C. Korero SA prezintă la începutul anului următoarele elemente patrimoniale: 

Capital social subscris vărsat 43.750 lei; 

Rezerve legale   1.000 lei; 

Rezerve statutare      100 lei; 

Alte rezerve     900 lei; 

Rezultat reportat  2.100 lei; 

Construcţii             18.000 lei; 

Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru 15.000 lei; 

Mijloace de transport    8.500 lei; 

Acțiuni deținute la entități afiliate   2.000 lei; 

Amortizarea construcţiilor   2.160 lei; 

Amortizarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru   3.000 lei; 

Amortizarea mijloacelor de transport 2.550 lei; 

Materii prime    2.610 lei; 
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Materiale consumabile      600 lei; 

Obiecte de inventar 800 lei; 

Produse finite    1.200 lei; 

Mărfuri   2.000 lei; 

Furnizori  750 lei; 

Furnizori de imobilizări    2.000 lei; 

Clienţi  3.500 lei; 

Conturi curente la bănci    5.000 lei; 

Credite bancare pe termen scurt   2.000 lei; 

Casa în lei  1.100 lei. 

 

Întocmiţi bilanţul contabil potrivit elementelor patrimoniale prezentate. 

În cursul lunii ianuarie din exerciţiul 2018 au avut loc urmă-toarele operaţii economice: 

1. Se achită o datorie faţă de furnizor în numerar în valoare de 500 lei, potrivit 
chitanţei. 

2. Se transformă produse finite în mărfuri în valoare de 600 lei. 
3. Se majorează capitalul social cu 1.000 lei din rezultatul reportat potrivit hotărârii 

AGA. 
4. Se achiziţionează un calculator în valoare de 3.500 lei de la SC Flamingo, 

conform unei facturi. 
5. Se plăteşte o rată a creditului pe termen scurt prin bancă în valoare de 1.000 lei, 

conform unui ordin de plată. 
6. Se încasează o creanţă asupra clienţilor în valoare de 1.500 lei prin bancă. 
7. AGA hotărăşte majorarea rezervei statutare din rezultatul reportat în valoare de 

500 lei. 
8. Se achiziţionează un teren în valoare de 1.000 lei, conform contractului de 

vânzare-cumpărare. 
9. Se depune numerar la bancă în valoare de 200 lei, potrivit foii de vărsământ. 
10.  Se achită o datorie faţă de un furnizor de imobilizări în valoare de 2.000 

lei, potrivit unui ordin de plată. 
Se cere: 

a) efectuaţi analiza modificărilor produse de operaţiile 
economice asupra mărimii valorice a elementelor patrimoniale;  

b) întocmiţi bilanţul contabil.  
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        FIŞĂ DE LUCRU NR. 6 

1. Se dau următoarele elemente patrimoniale: 

- efecte comerciale de primit     1000 lei 
- rezerve legale        100 lei 
- stofă     12000 lei 
- maşini de cusut   20000 lei 
- nasturi         100 lei 
- furnizori    15000 lei 
- credite bancare pe termen scurt   2000 lei 
- salarii       4000 lei 
- capital social    25000 lei 
- conturi curente la bănci    5000 lei 
- costume bărbăteşti     8000 lei 
- timbre poştale            3 lei 
- foarfeci        179 lei 
- impozit pe salarii       200 lei 

Încadraţi emementele patrimoniale  în structuri patrimoniale. 
 
2. Se cunosc următoarele informaţii: 

- venituri din exploatare  90000 lei 
- venituri financiare   45000 lei 
- cheltuieli din exploatare  60000 lei 
- cheltuieli financiare   52500 lei 

Să se calculeze rezultatele parţiale şi rezultatul exerciţiului 
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