
 

 

 
 
 

TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE 

DOMENIUL DE MASTERAT: CONTABILITATE 

 PROBA DE CONCURS: CONTABILITATE FINANCIARĂ 

Încercuiți varianta corectă: 
1. Terenurile cumpărate în scopul construirii pe acestea de 

construcţii destinate vânzării, se înregistrează contabil la:  

a) investiţii imobiliare;  

b) investiţii imobiliare în curs de execuţie;  

c) investiții financiare;  

d) stocuri. 

 

6. Sumele depuse sau lăsate temporar de către 

acționari/asociați la dispoziția entității, precum şi 

dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se 

înregistrează în contabilitate în conturi distincte de datorii: 

a) in contul 457 Dividende  de plata; 

b) in contul 462 Creditori diverși; 

c) in contul4281 Alt datorii in legătura cu personalul; 

d) in contul   4551 "Acționari/asociați ‐ conturi curente", 

respectiv contul 4558 "Acționari/asociați ‐ dobânzi la 

conturi curente". 

2. Onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea 

obţinerii de împrumuturi pe termen lung se recunosc în 

contabilitate: 

a)  pe seama rezultatului reportat;  

b) pe seama cheltuielilor financiare ale exerciţiului;  

c) pe seama cheltuielilor înregistrate în avans;  

d) pe seama veniturilor financiare. 
 

7. Reținerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata 

în rate, chirii sau pentru alte obligații ale salariaților, datorate 

terților (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează: 

a) prin decizia administratorului; 

b) in baza documentelor care atesta cumpărările de bunuri 

si servicii; 

c) pe baza acordului scris al salariatului; 

d) numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a 

unor relații contractuale. 

3. Rezervele legale pot fi utilizate : 

a) numai în condițiile prevăzute de lege; 

b) pentru majorarea altor rezerve; 

c) pentru majorarea capitalului social; 

d) pentru acordarea dividendelor. 

 

8.  Datoria privind impozitul pe dividende se înregistrează 

in contul: 

a) 446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 

b) 447 "Fonduri speciale ‐ taxe şi vărsăminte asimilate"; 

c) 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor; 

d) 445 "Subvenții". 

4. Sumele colectate de o entitate în numele unor terțe 

părți, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau 

mandat comercial încheiate potrivit legii: 

a) reprezintă venit din activitatea curentă;  

b)  veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de 

comisioanele cuvenite; 

c) venit din activitatea curentă este diferența dintre suma 

colectata si comision; 

d) nu  reprezintă venit din activitatea curentă. 

9. Sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura 

salariilor, anulate potrivit legii, se înregistrează: 

a) 421=444; 

b) 444=7588; 

c) 444=5121; 

d ) 444=5311. 

 

5. Creanţele şi datoriile în valută trebuie evaluate şi 

prezentate în situaţiile financiare anuale utilizând cursul 

de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a 

României şi valabil la: 

a) data încheierii exerciţiului financiar; 

b) la data efectuării plăţii; 

c) la data efectuării încasării; 

d) la data efectuării operaţiunii. 

10. Dividendele de încasat/încasate, aferente investițiilor 

financiare pe termen scurt, se înregistrează in creditul 

contului: 

a) 761 "Venituri din imobilizări financiare"; 

b) 768 "Alte venituri financiare"; 

c) 764 "Venituri din investiții financiare cedate"; 

d) 762 "Venituri din investiții financiare pe termen scurt". 
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