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DISCIPLINE FUNDAMENTALE 
Disciplina Întrebare Bibliografie 
Bazele 
contabilității 

1. Prezentați imobilizările corporale din cadrul activelor 
entității economice.  

Bazele contabilității-suport 
de curs, 2.2.1., pag. 17-18. 

 2. Prezentați datoriile comerciale, salariale și sociale din 
cadrul pasivului bilanțier.  

Bazele contabilității-suport 
de curs, 2.2.2., pag. 22-23. 

 3. Prezentați elementele caracteristice structurii contului.  Bazele contabilității-suport 
de curs, 4.4., pag. 51-52. 

 4. Prezentați tipurile de modificări bilanțiere, 
exemplificând cel puțin cu o operație pentru fiecare tip 
de modificare.  

Bazele contabilității-suport 
de curs, 2.3., pag. 25-29. 

 5. Prezentați formula și articolul contabil.  Bazele contabilității-suport 
de curs, 4.8., pag. 58-60. 

Contabilitate 
financiară 
 

6. Prezentați înregistrarea în contabilitate a următoarelor 
operații: 

• Răscumpărarea acțiunilor emise anterior de 
societate, la prețul de 7.000 lei, achitat prin 
virament bancar, precum și anularea acestora, 
cunoscând că valoarea nominală aferentă este de 
6.000 lei.  

• Plusul de valoare, în sumă de 20.000 lei, constatat 
la reevaluarea pentru prima dată a unei construcții 
utilizate în activitatea productivă.   

Contabilitate financiară- 
suport de curs, 2.3.2, pag. 
31-33 și 2.6., pag. 36-39. 

7. Prezentați înregistrarea în contabilitate a următoarelor 
operații: 

• Participarea la capitalul social al unei entități 
afiliate, cu un teren în valoare de 200.000 lei, în 
schimbul căruia se obțin acțiuni cu deținere pe 
termen lung. 

• Recepționarea unui aparat de măsurare destinat 
utilizării în activitatea productivă, la finalizarea 

Contabilitate financiară- 
suport de curs, 3.4.2., pag. 
85-86 și 3.4.4., pag. 88-89. 
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lucrărilor pentru realizarea lui, cunoscând costul 
aferent de 30.000 lei.  

8. Prezentați înregistrarea în contabilitate a următoarelor 
operații: 

• Primirea facturii de la locator privind sumele 
datorate acestuia în cadrul unui contract de leasing 
financiar, referitor la care se cunosc: valoare 
principal 1.000 lei, dobândă 100 lei, TVA 19%.  

• Lucrările parțiale executate până la finele 
exercițiului financiar N, în sumă de 80.000 lei, 
aferente unei construcții realizate cu angajații 
entității, destinate activității de producție a 
acesteia.   

Contabilitate financiară- 
suport de curs, 3.4.6., pag. 
91-94 și 3.5., pag. 97-99. 

9. Prezentați înregistrarea în contabilitate a următoarelor 
operații: 

• Recepționarea mărfurilor la prețul de vânzare cu 
amănuntul, pentru care se cunosc: prețul facturat 
de furnizor exclusiv TVA - 10.000 lei, adaosul 
comercial practicat de unitate - 10%, TVA - 19%.     

• Obținerea de prduse finite evaluate la prețul 
standard de 20.000 lei, cu diferențe de preț 
favorabile stabilite la finele lunii de 10%.  

Contabilitate financiară- 
suport de curs, 4.3.8.4., pag. 
153-154, și 4.3.5., pag. 129-
131. 

10. Prezentați înregistrarea în contabilitate a următoarelor 
operații: 

• Vânzarea unui pachet de acțiuni deținut pe termen 
scurt la o entitate afiliată, cunoscând următoarele: 
preț de vânzare 25.000 lei, cost de achiziție 20.000 
lei, încasarea are loc la o data ulterioară vânzării.  

• Depunerea la bancă, în vederea scontării, a unui 
bilet la ordin primit de la un client, emis pentru 
suma de 40.000 lei.   

Contabilitate financiară- 
suport de curs, 5.3., pag. 
166-168 și 5.4.1., pag. 175-
176 

Contabilitate 
financiară 2 
 

11. Prezentați înregistrarea în contabilitate a următoarelor 
operații: 

• Acordarea unui avans pentru cumpărări de materii 
prime de la furnizor, precum și primirea facturii de 
la acesta, cunoscând că valoarea avansului inclusiv 
TVA este de 23.800 lei, iar TVA 19%.  

• Ambalaje de natura stocurilor, în valoare de 1.000 
lei, TVA 19%, reținute de entitate din ambalajele 

Contabilitate financiară 2- 
suport de curs, 1.2., pag. 
13-14 și 1.2., pag. 17-18. 
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primite de la furnizor în sistem de restituire 
directă.  

12. Prezentați înregistrarea în contabilitate a următoarelor 
operații: 

• Vânzarea de produse finite către un terț, în factura 
emisă fiind precizate următoarele: preț de vânzare- 
10.000 lei; reducere comercială acordată 
cumpărătorului – 2%; TVA 19%.  

• Facturarea către cumpărător a stornării avansului 
încasat de la acesta, cunoscând că valoarea 
avansului inclusiv TVA este de 35.700 lei, iar 
TVA 19%.  

Contabilitate financiară 2- 
suport de curs, 1.3., pag. 
26-27 și 1.3., pag. 25-26. 

13. Prezentați înregistrarea în contabilitate a următoarelor 
operații: 

• Reținerea din salariile cuvenite angajaților a 
impozitului, în sumă de 2.000 lei, a debitelor 
entității asupra acestora, în sumă de 3.000 lei, 
precum și a sumelor reținute în favoarea terților, 
de 5.000 lei.  

• Acceptarea de către furnizor a unui bilet la ordin în 
valoare de 30.000 lei, emis pentru o datorie 
rezultată din cumpărări de mărfuri.  

Contabilitate financiară 2- 
suport de curs, 1.4., pag. 
35-36 și 1.2., pag. 15. 

14. Prezentați înregistrarea în contabilitate a următoarelor 
operații: 

• Regularizarea conturilor de TVA la finele 
perioadei fiscale, cunoscând că TVA aferentă 
aprovizionărilor, care se poate deduce, este în 
sumă de 5.000 lei, iar TVA exigibilă aferentă 
vânzărilor este în sumă de 7.000 lei.  

• Taxa vamală aferentă aprovizionării din import a 
unui utilaj destinat activității de producție, în sumă 
de 2.000 lei.  

Contabilitate financiară 2- 
suport de curs, 1.5.2., pag. 
50-52 și 1.5.4., pag. 53-54. 

15. Prezentați înregistrarea în contabilitate a următoarelor 
operații: 

• Lăsarea la dispoziția societății, sub forma unui 
împrumut virat în contul de la bancă al acesteia, a 
sumei de 20.000 lei, precum și dobânda datorată 
asociatului, în sumă de 300 lei.  

• Vânzarea unui echipament tehnologic devenit 

Contabilitate financiară 2- 
suport de curs, 1.6.1., pag. 
55-56 și 1.7., pag. 57-58. 
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disponibil în cadrul activității de producție a 
entității, la prețul facturat cumpărătorului de 
50.000 lei, plus TVA 19%. 

DISCIPLINE DE SPECIALITATE 

Disciplina Întrebare Bibliografie 

Contabilitate 
de gestiune 

16. Care sunt avantajele și dezavantajele în alegerea
metodelor costurilor complete, a costurilor variabile,
parțiale și a costurilor directe?

Note curs, Contabilitate de 
gestiune, Pag. 21. 

17. Prezentați conținutul și funcționarea conturilor 901 -
Decontări interne privind cheltuielile și 902 -
Decontări interne privind producția obținută.

Note curs, Contabilitate de 
gestiune, Pag.24. 

18. Prezentați etapele calculației costurilor. Note curs, Contabilitate de 
gestiune, Pag.40. 

19. Care este reflectarea în contabilitate a repartizării
cheltuielilor indirecte de producție?

Note curs, Contabilitate de 
gestiune, Pag. 58-59. 

20. Prezentați procedeul cifrelor de echivalență, în
condițiile producției sorto-tip și sorto-dimensionale.
Note curs, Platforma Evidenta studenților Pag.64

Note curs, Contabilitate de 
gestiune, Pag.64. 

Contabilitate 
publică 

21. Datoria publica guvernamentală: continut,
contractarea si garantarea datoriei publice 
guvernamentale,instrumentele datoriei publice 
guvernamentale. 

Maria Criveanu-ev.stud.-
suport de curs-Contabilitate 
publica ,cap II,pg.48-49. 

22. Activele fixe corporale:continut,trasaturi 
caracteristice si modalitati de evaluare. 

Maria Criveanu-ev.stud.-
suport de curs-Contabilitate 
publica ,cap III,pg.66-
67;70-71. 

23. Aspecte specifice activelor fixe  corporale la entitatile
din sectorul public.

Maria Criveanu-ev.stud.-
suport de curs-Contabilitate 
publica ,cap III,pg.68-70. 

24. Situatia pozitiei financiare/ bilant: rol, mod de
intocmire, structura.

Maria Criveanu-ev.stud.-
suport de curs-Contabilitate 
publica ,cap VIII,pg.195-
196. 

25. Situatia performantei financiare/ contul de rezultat
patrimonial: rol, mod de intocmire, structura.

Maria Criveanu-ev.stud.-
suport de curs-Contabilitate 
publica ,cap VIII,pg.197-
198. 

Audit 
financiar/Audit 

26. Care sunt și în ce constau caracteristicile probelor
utilizate în auditul financiar?

Domnișoru Sorin, Curs 
Audit financiar, cap. 6, pag. 
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intern 85-87.  

27. Din perspectiva auditorului financiar, care sunt 
afirmațiile/aserțiunile conducerii entității auditate 
privind operațiile economice de auditat? Ce 
urmărește auditorul financiar în raport cu fiecare 
dintre aceste afirmații/aserțiuni? 

Domnișoru Sorin, Curs 
Audit financiar, cap. 6, pag. 
81-84. 

28. Din perspectiva auditului financiar, în ce constă riscul 
inerent și cel de control intern? 

Domnișoru Sorin, Curs 
Audit financiar, cap. 9, pag. 
135-137. 

29. Prezentaţi structura şi modalitatea de utilizare a grilei 
de analiză a separării sarcinilor în auditul intern. 

Vinatoru Sorin, Curs Audit 
intern, cap. 12 , pag. 168-
170. 

30. Care sunt și în ce constau instrumentele informatice 
utilizate de auditorii interni? 

Vinatoru Sorin, Curs Audit 
intern, cap. 10 , pag. 138-
140. 

 
 
 


