
 

 

 

 

CHESTIONAR ADMITERE MASTER 2020 

DOMENIUL CONTABILITATE 

 

1. Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau 

de plată. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi 

valoarea contabilă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama: 

a) provizioanelor; 

b) contului 654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi; 

c) ajustărilor pentru deprecierea creanţelor; 

d) contului 8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 

 

2. Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în 

cazul leasingului financiar de către: 

a) locatar/utilizator; 

b) locator/finanțator; 

c) furnizorul de la care s-a achiziționat imobilizarea; 

d) nu se inregistreaza amortizare. 

 

3. Imobilizările în curs de execuţie reprezintă: 

a) investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. 

b) investiții neterminate efectuate numai in regie proprie; 

c) investiții neterminate efectuate numai in antrepriza; 

d) investiții evaluate la cost de producție sau la cost de achiziție, in funie de caz.  

 

4. La alte creanţe imobilizate se cuprind: 

a) dreptul de recuperare a împrumuturilor acordate; 

b) dreptul de recuperare a dobânzilor aferente împrumuturilor; 

c) garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi; 

d) facturi neîncasate, mai vechi de 270 de zile de la data scadentei. 

 

5) Depozitele bancare pe termen lung se prezintă la: 

a) investiţii pe termen scurt; 

b) la elementul "Conturi la bănci"; 

c) la elementul Construcții; 

d) imobilizări financiare. 

 

6) În cazul în care o clădire este demolată pentru a fi construită o alta, cheltuielile cu demolarea: 

a) sunt recunoscute drept cheltuieli cu amenajarea amplasamentului noii clădiri; 

b) sunt recunoscute in conturile de cheltuieli din clasa a 6 a, după natura lor; 

c) sunt incluse in valoarea de intrare a noii clădiri; 

d) sunt înregistrate in contul 471 Cheltuieli înregistrate in avans.  
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7. Evidenta indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea 

copilului bolnav si  pentru concediu de maternitate se asigura cu ajutorul contului: 

a) 4381 Alte datorii sociale; 

b) 4281 Alte datorii in legătura cu personalul; 

c) 421. Personal salarii datorate; 

d) 423 Personal ajutoare materiale datorate. . 

 

8. Reducerile comerciale obținute de la furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie, in contabilitatea 

cumparatorului:  

a)  ajurează în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor; 

b) se înregistrează in contul 609 Reduceri comerciale primite; 

c) se înregistrează in contul 709 Reduceri comerciale acordate; 

d) se înregistrează in contul 767 Venituri din sconturi obținute.  

 

9. Având in vedere dispozițiile legale privind repartizarea profitului, cota-parte din profit ce se 

plăteşte, potrivit legii, fiecărui asociat constituie: 

a) participarea salariaților la profit; 

b) dividend; 

c) rezerve; 

d) decontări cu asociații. 

 

10. Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic: 

a) pe fiecare client; 

b) pe fiecare bancă; 

c) pe secții, sedii, ateliere, in funcție de caz; 

d) pe surse de finanțare. 

 

 

 

 

 


