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1. Evidenţa stocurilor de materiale de natura 

obiectelor de inventar date în folosinţă se asigură cu 

ajutorul contului: 

a) 303 Materiale de natura obiectelor de inventar; 

b) 603 Cheltuieli privind materialele de natura 

obiectelor de inventar; 

c) 604 Cheltuieli privind materialele nestocate; 

d) 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date 

în folosinţă. 

 

2. Efectele modificării politicilor contabile aferente 

exerciţiilor financiare precedente se înregistrează în: 

a) contul 1173 Rezultatul reportat provenit din 

modificările politicilor contabile, dacă efectele 

modificării pot fi cuantificate; 

b) conturile de cheltuieli şi venituri ale perioadei; 

c) contul 1174 Rezultatul reportat provenit din 

corectarea erorilor contabile; 

d) contul  1176 Rezultatul reportat provenit din 

trecerea la aplicarea reglementărilor 

contabile conforme cu directivele europene. 

 

3. Sumele virate  sau depuse la bănci ori prin 

mandat poştal, pe bază de documente prezentate 

entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se 

înregistrează distinct în contabilitate: 

a) în contul 581 Viramente interne; 

b) în contul 473 Decontări din operaţiuni în curs de 

clarificare; 

c)  în contul 5125 Sume în curs de decontare; 

d) în contul 5121 Conturi la bănci in lei.  

 

4. Operaţiunile financiare în lei sau în valută se 

efectuează cu respectarea:  

a) regulamentelor emise de banca; 

b) manualul de politici contabile; 

c) regulamentelor emise de Banca Naţională a 

României şi a reglementărilor emise în acest scop; 

d) reglementările contabile in vigoare.  

 

5. În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care 

nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată, precum şi al valorilor mobiliare pe 

termen lung, costul de achiziţie: 

a) include şi costurile direct atribuibile achiziţiei lor 

(de exemplu, costuri legate de onorarii plătite 

avocaţilor, evaluatorilor); 

b) nu include şi costurile direct atribuibile achiziţiei 

lor (de exemplu, costuri legate de onorarii plătite 

avocaţilor, evaluatorilor); 

c) este egal cu prețul de cumpărare; 

d) este egal cu prețul mediu de cumpărare.  

 

6. Creanţele incerte se înregistrează distinct în 

contabilitate : 

a) în contul 4118  Clienţi incerţi sau în litigiu;  

b) în contul 4118  Clienţi incerţi sau în litigiu sau în 

conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru 

alte creanţe decât clienţii; 

c)  în contul 473 Decontări din operaţiuni în curs de 

clarificare; 

d) în contul 8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi 

în continuare. 

 

7. Sumele în numerar, puse la dispoziția 

personalului sau a terților, în vederea efectuării unor 

plăți în favoarea entității, se înregistrează distinct în 

contabilitate: 

a) în contul 542 Avansuri de trezorerie, respectiv 

contul 461 Debitori diverşi, în cazul terților; 

b) în contul 542 Avansuri de trezorerie; 

c) în contul 461 Debitori diverşi; 

d) în contul 425  Avansuri acordate personalului 

 

8. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în 

custodie sau în consignaţie se recepţionează şi 

înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În 

contabilitate, valoarea acestor bunuri se 

înregistrează: 

a) în conturi de stocuri aflate la terți; 

b) în conturi de imobilizări in curs de aprovizionare; 

c) în conturi de cheltuieli; 

d) în conturi în afara bilanţului. 

 

9. Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt 

prezentate în bilanţ: 

a) la imobilizări financiare; 

b) la active de trezorerie; 

c) ca o corecţie a capitalului propriu; 

d) la investiții pe termen scurt.  

 

10. În cazul vânzării imobilizărilor financiare, prețul 

de vânzare se înregistrează în creditul contului: 

a) 761 Venituri din imobilizări financiare; 

b) 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate; 

c) 7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt 

cedate; 

d) 762 Venituri din investiţii financiare pe termen 

scurt. 

 

Nume și prenume ........................................................................ 

Semnatură .................................................... 


