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Specializarea CIG RO
Bazele contabilității
Contabilitate financiară
Contabilitate managerială
Control financiar
Control de gestiune

Specializarea CIG EN
Bazele contabilității
Contabilitate financiară
Contabilitate managerială
Control financiar
Control de gestiune

Specializarea CIG FR
Bazele contabilității
Contabilitate financiară
Contabilitate managerială
Control financiar
Control de gestiune

Notă:




În coloana Structură subiect - subiect grilă cu o singură variantă de răspuns corectă (G), subiect
aplicații practice (AP), subiect sub formă de întrebări deschise (SD);
În coloana Tip subiect - subiect aplicativ (SP), subiect teoretic (ST) sau ambele (SP+ST).

Director departament,
Conf.univ.dr. Alexandra Muțiu
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Modele de subiecte pentru examenul de Licență (iulie 2016) – proba 1 – CIG linia română
Disciplina: Bazele contabilității
Subiect tip grilă (10*0,15 = 1.5 puncte)
1.
A
B
C
D
E

Asemănarea dintre mărfuri şi produse finite constă în:
Ambele sunt elemente de stocuri destinate vânzării
Ambele sunt elemente de stocuri destinate consumului propriu al entităţii
Ambele sunt rezultatul procesului de producţie în cadrul entității care le-a destinat vânzării
Ambele sunt elemente de stocuri aprovizionate de la terți
Niciuna din celelalte variante nu este corectă

2.
A
B
C
D
E

Clasificarea pasivelor patrimoniale se face după criteriile
Natură și provenienţă, respectiv lichiditate
Natură și proveniență, respectiv exigibilitate
Natură și destinație, respectiv exigibilitate
Natură și destinație, respective lichiditate
Niciuna din celelalte variante nu este corectă

3.
A
B
C
D
E

Care dintre următoarele categorii nu reprezintă datorii financiare?
Împrumuturi obligatare
Credite bancare
Datorii privind vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare
Datorii pentru sumele împrumutate de la alte societăți din cadrul grupului
Dobânzi aferente creditelor bancare

4.
A
B
C
D
E

Alegeți afirmația care poate caracteriza/descrie materialele auxiliare:
Reprezintă substanța principală a produsului finit
Sunt achizițonate în vederea revânzării lor
Reprezintă o subcategorie a materialelor de natura obiectelor de inventar
Contribuie la fabricarea produselor finite
Au parcurs un număr de faze tehnologice, suferind un anumit grad de prelucrare și au fost recepționate

5.

E

Conform Cadrului Conceptual General, un activ reprezintă:
O resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se așteaptă să genereze beneficii
economice viitoare pentru entitate și al cărui cost poate fi evaluat credibil
Un beneficiu economic actual ce prezintă potențialul de a contribui, direct sau indirect la fluxuri de numerar și
echivalente de numerar către entitate și al cărui cost poate fi evaluat credibil
O sursă durabilă sau temporară a entității ce decurge din evenimente trecute, prin decontarea căreia se așteaptă
să rezulte o ieșire de beneficii economice și al cărui cost poate fi evaluat credibil
Un beneficiu economic ca rezultat al unor evenimente trecute, care generează în prezent fluxuri de numerar și
echivalente de numerar către entitate și al cărui cost poate fi evaluat credibil
Niciuna din celelalte variante nu este corectă

6.
A
B
C
D
E

Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată cu privire la caracterizarea veniturilor?
Sunt reprezentate de creșterea beneficiilor economice sub forma intrării sau creșterii de active și scăderii datoriilor
Reprezintă creșteri ale capitalurilor proprii urmare a creșterii activelor sau datoriilor
Se înregistrează exclusiv la facturarea producției, atunci când are loc transferul dreptului de proprietate către cumpărător
Reprezintă creșteri ale capitalurilor proprii rezultate din contribuția acționarilor/asociaților
Înregistrarea lor în contabilitate generează modificări în Bilanț și uneori în Contul de profit și pierdere

7.
A
B

Care dintre afirmațiile de mai jos cu privire la capitalurile proprii este adevărată?
Capitalurile proprii reprezintă dreptul terților asupra activelor companiei după deducerea tuturor datoriilor acesteia
Capitalurile proprii sunt formate numai din capitaluri proprii nominalizate
Din categoria capitalurilor proprii nominalizate fact parte elemente precum: primele de capital, rezervele din reevaluare,
rezervele de capital
Mărimea capitalurilor proprii depinde exclusiv de mărimea activelor, fiind independentă de mărimea datoriilor
Capitalurile proprii reprezintă dreptul proprietarilor asupra activelor companiei după deducerea tuturor datoriilor acesteia

A
B
C
D

C
D
E
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8.
A
B
C
D
E

Care din următoarele principii reprezintă un principiu fundamental al contabilității?
Principiul continuității activității
Principiul permanenței metodelor
Principiul intangibilității bilanțului de deschidere
Principiul dublei înregistrări a operațiunilor economice
Principiul entității

9.

Care dintre afirmațiile de mai jos cu privire la principiul continuității activității este adevărată?
Acest principiu presupune că entitatea economică nu poate să își continuie activitatea într-un viitor previzibil ca
urmare a condițiilor anormale de exploatare
Acest principiu nu constituie premisa aplicării principiilor prudenței, permanenței metodelor și independenței
exercițiului, întrucât fiecare principiu trebuie judecat de sine stătător
Acest principiu prevede faptul că entitatea economică va intra în faliment sau reducere semnificativă a activității și
ca urmare cere ca să se găsească soluții propice pentru a înpiedica acest fapt nedorit
Atunci când acest principiu este îndeplinit, elementele patrimoniale sunt evaluate la valoarea lor actuală
Niciuna din celelalte variante nu este corectă

A
B
C
D
E
10.
A
B
C
D
E

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului presupune faptul că:
Realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor trebuie întotdeauna să corespundă formei lor juridice
Operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum se produc, chiar dacă nu au la bază
documente justificative
Informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu
doar forma juridică a acestora
Nu sunt contabilizate acele operațiuni pentru care există diferențe între fondul economic și forma juridică
Toate afirmațiile de mai sus sunt valabile

Rezolvare:
Număr grilă
1
2
3
4
5

Răspuns
A
B
C
D
A

Număr grilă
6
7
8
9
10

Răspuns
A
E
D
D
C
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Disciplina: Contabilitate financiară
Subiect tip grilă (5 x 0,2 = 1 punct)
1. Valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale este corectată şi adusă la nive lul valorii de inventar:
A Numai prin constituirea/suplimentarea ajustărilor pentru depreciere (întrucât amortizarea se înregistrează în mod
sistematic doar pe baza unui plan)
B Fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere
(funcţie de tipul de depreciere)
C Potrivit principiului prudenței nu se efectuează nicio înregistrare contabilă în acest sens
D Prin diminuarea valorii de intrare a imobilizării pe sema unei cheltuieli pentru depreciere
E Nici una din celelalte variante nu este corectă
2. La data ieşirii din entitate activele imobilizate corporale amortizate parțial se scad din gestiune la:
A Valoarea lor de intrare sau la valoarea reevaluată (dacă e cazul)
B Valoarea contabilă
C Valoarea de ieșire (prețul de vânzare)
D Valoarea de inventar
E Nici una din celelalte variante nu este corectă
3. Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile şi al acelor bunuri sau servicii produse şi destinate unor comenzi
distincte trebuie determinat prin:
A

Identificare specifică

B

FIFO

C

LIFO

D

CMP

E

K

4. Ce NU se înregistrează în contabilitate în cazul folosirii metodei inventarului intermitent pentru stocurile de materii
prime și materiale?
A

Ieșirile

B

Intrările

C

Stocul final

D

Stocul inițial

E

Rezultatul
inventarierii

5. O societatea comercială (plătitoare de TVA) prezintă următoarea situație: Si 371 2.480 lei (20 buc.), Si 378 400 lei, Si
4428 480 lei. Se achiziţionează 30 buc. mărfuri, cost unitar 74 lei/buc., TVA 24% pe care societatea doreşte să le vândă la
acelaşi preţ de vânzare unitar ca şi mărfurile existente în stoc. Cât este valoarea totală a adaosul comercial şi TVA
neexigibilă aferentă acestei achiziţii?
A AC 780 lei
TVAneex 720 lei

B AC 400 lei
TVAneex 480 lei

C AC 555 lei
TVAneex 666 lei

D

AC 600 lei TVAneex E AC 840 lei TVAneex
720 lei
734,40 lei

Subiect tip aplicație practică (2*1,00 = 2 puncte)
1. O societate comercială (plătitoare de TVA) achiziţionează la data de 05.12.2016 un echipament tehnologic la preţul de 12.000
lei, TVA 20%. Datoria faţă de furnizorul echipamentului este achitată prin bancă după trei zile. Durata de utilizare este de cinci ani,
firma adoptă metoda liniară de amortizare. (Amortizarea se înregistrează lunar). La data de 10.01.2020 în cadrul unei revizii
curente se constată o defecțiune a echipamentului care este remediată de către o firmă specializată (neplătitoare de TVA) la
prețul de 480 lei. Imobilizarea este vândută la data de 20.01.2020 la prețul de 6.000 lei, TVA 20%.
Nr. Crt.
1.

Data
05.12.2016 Achiziţie echipament

2
3.
4
5.1

08.12.2015
2016-2019
10.01.2020
20.01.2020

5.2

20.01.2020 Descarcare din gestiune

Explicaţie

Achitare furnizor
Amortizare lunară utilaj (12.000 / 60 luni = 200 lei/lună)
Reparație echipament
Vanzare echipament

DEBIT CREDIT Sume
%
404
14.400
2131
12.000
4426
2.400
404
5121
14.400
6811 2813 200 x 48
611
401
480
461
%
7.200
7583
6.000
4427
1.200
%
2131
12.000
2813
9.600
6583
2.400
4

2. O societate comercială (plătitoare de TVA, evidenţa stocurilor la cost efectiv, metoda inventarului permanent. FIFO) deţine la
începutul lunii noiembrie 2015 un stoc de produse finite de 1.500 kg (11 lei/kg). La data de 10.11.2015 firma înregistrează un consum
de 600 kg materii prime (6 lei/kg). În 30.11.2015 sunt înregistrate salariile brute în sumă de 1.400 lei. La data de 30.11.2015 sunt
recepționate în depozit 500 kg produse finite. La data de 05.12.2015 societatea livrează 1.800 kg produse finite la preţul de vânzare
de 20 lei/kg, TVA 20%. La sfârşitul lunii se constată un plus la invetar de 10 kg produse finite
Nr. Crt.
1
2
3
4.1

Data
10.11. 2015
30.11. 2015
30.11. 2015
05.12. 2015

Explicaţie
Consum materii
Salarii brute
Obţinere produse finite (cost standard)
Vânzare produse finite

4.2
5

05.12. 2015
31.12.2015

Descărcare gestiune (1.500 x 11 + 300 x 10 = 19.500)
Constatare plus (10 x 10)

DEBIT CREDIT
601
301
641
421
345
711
4111
%
701
4427
711
345
711
345

Sume
3.600
1.400
43.200
36.000
7.200
19.500
(100)
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Disciplina: Contabilitate managerială
Subiect tip grilă (2 x 0,25 = 0,5 puncte)
1. Costurile fixe reprezintă:
a. acele cheltuieli care se încorporează direct în costul produselor, lucrărilor şi serviciilor, în cadrul lor fiind înglobate
costurile directe cu materiile prime şi materialele, precum şi costurile directe cu munca vie, cum ar fi salariile directe
ale celor implicaţi în mod direct în activitatea de producţie.
b. sunt acele costuri care sunt direct proporţionale cu volumul producţiei şi variază în raport cu aceasta.
c. reprezintă costuri care încorporează cheltuieli care apar indiferent de volumul activităţii desfăşurate şi al căror nivel
nu depinde de volumul producţiei.
d. sunt acele costuri care sunt indirect proporţionale cu volumul producţiei.
e. toate costurile care apar la nivelul departamentului de producție.
Răspuns corect: c
2. După funcţia lor în cadrul ciclului de afaceri, distingem următoarele categorii de costuri:
a. Costuri directe şi indirecte
b. Costul produsului şi costul perioadei
c. Costuri fixe şi variabile
d. a + b
e. a + c
Răspuns corect: b

Subiect tip aplicație practică (1 punct)
1. SC ALFA SA a înregistrat următoarea situaţie privind costurile totale şi cantităţile de producţie realizate în ultimii 6 ani:
Volumul fizic al producţiei

Costuri totale (CT)

N

3.232

8.080

2

N+1

2.880

7.728

3

N+2

3.168

8.016

4

N+3

3.520

8.368

Nr. crt.

Anul

1

5

N+4

3.360

8.208

6

N+5

3.040

7.888

19.200

48.288

Total

Se cere să se determine care ar fi costul total care ar trebui aşteptat în anul N+6 în condiţiile unui volum al producţiei de
4.100 bucăţi, prin utilizarea procedeului punctelor de minim şi de maxim şi ţinând cont de faptul că, la trecerea volumului
de producţie peste 4.000 bucăţi, costurile fixe se majoreaza cu 10%.
Rezolvare:
a). Selecția nivelului minim si maxim al cheltuielilor totale pe perioada analizata
CT max = 8368 lei
CT min= 7728 lei
b). Selecția nivelului minim si maxim al volumului producţiei pe perioada analizată
Q max= 3520 buc
Q min= 2880 buc
Punctaj cerinţa 1+2= 0,25 pct
c). Determinarea costului variabil unitar
Cvu= (Ctmax – CT min)/(Qmax - Qmin) = (8368-7728) / (3520-2880) = 640/640 = 1 leu/buc (0,25 pct)
d). Determinarea Costurilor fixe aferente perioadei cu nivelul maxim al cheltuielilor si productiei
CF max = CT max – Qmax*Cvu = 8368 – 3520 x 1 leu/buc = 4848 lei (0,25 pct)
e). Determinarea Costurilor totale aferente perioadei N+6, tinand cont de volumul productiei si evolutia costurilor fixe
CTN+6= CF max * 1,10 + QN+6 x Cvu= 4848 lei x 1,10 + 4100 x 1 leu/buc = 5333 + 4100 = 9433 lei
Costul total estimat pentru anul N+6 este 9433 lei. (0,25 pct)
6

Disciplina: Control de gestiune
Subiect tip grilă (1 x 0,5 = 0,5 puncte)
1. Următoarele estimări se dau pentru o companie:
Ore standard necesare pentru a obţine o unitate de produs finit = 9,7 ore
Cota de repartizare estimată pentru cheltuielile generale variabile = 18 lei/oră
Următoarele date efective se cunosc pentru luna anterioară:
Ore efective de lucru = 8.200 ore
Total costuri variabile generale efective = 116.030 lei
Producţie efectivă (număr de bucăţi produse finite) = 800 bucăţi
Care este abaterea de valoare a cheltuielilor generale variabile?
A. 31.570 N
B. 31.570 F (răspuns corect)
C. 23.650 F
D. 23.650 N
E. 7.920 N
Rezolvare:
Abaterea de valoare a cheltuielilor generale variabile = Producție efectivă * Ore efective pentru a obține o unitate de
produs * (Cota de repartizare efectivă – Cota de repartizare estimată)
= 800 x 10.25* x (18 – 14.15**) = 31.570 F
* 8.200 ore / 800 bucăți = 10,25 ore/bucată
** 116.030 lei / 800 buc. / 10,25 ore/buc = 14,15 lei/oră

Subiect tip aplicație practică (1 punct)
1. Overlook Srl este o pensiune mica. Costul unei camera pe o noapte este de 50 lei pe persoana, cost ce include cazare si
mic dejun. Managerii pensiunii estimeaza ca 20 de lei este costul variabil pe noapte pe persoana. Acesta include micul
dejun, servicii de curatenie si utilitati. Costurile fixe ale pensiunii sunt de 42.000 lei pe an. Pensiunea poate caza 10
persoane pe noapte.
Se cere:
a. Calculati marja contribuției pe noapte pentru o persoană.
b. Calculati numărul de nopți de cazare pe persoană ce ar trebui acoperite pentru a atinge profitul țintă de 60.000 lei
pe an. (Ignorați impozitul pe profit)
Rezolvare:
a. Marja contribuției pe noapte pe persoană = 50 – 20 = 30 lei. (0,5 puncte)
b. Presupunem q = numărul de nopți de cazare pentru o persoană
q*50- q*20 – 42.000 = 60.000
q = 102.000 / 30 = 3.400 nopți de cazare/persoană (0,5 puncte)
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Disciplina: Control financiar
La examen veți primi doar o singură variantă la această disciplină. Variantele prezentate în continuare au rol orientativ.

Subiect deschis (1*1,5 = 1,5 puncte)
Varianta 1. Care sunt situațiile în care se pot ridica documentele originale de către organul de control și care este
procedura care trebuie îndeplinită în asemenea situații?
Rezolvare:
Ridicarea documentelor originale de organul de control apare în situaţiile în care există riscul ca unele documente să fie
distruse sau sustrase de cei interesaţi, mai ales dacă ele reprezintă singurul mijloc de dovedire a unor nereguli, sau există
riscul ca aceste documente să fie modificate sau completate cu menţiuni suplimentare. De asemenea, re recurge la
ridicarea documentelor originale şi atunci când acestea prezintă corecturi şi ştersături neadmise de normele legale, ori
atunci când semnăturile şi sigiliile de pe ele sunt îndoielnice sub aspectul autenticităţii, ceea ce impune contInuarea
cercetărilor prin intermediul expertizelor grafologice.
În toate aceste situaţii, documentele originale ridicate de organele de control sunt înlocuite cu copii certificate de organul
de control şi de conducerea entităţii verificate. Pe aceste copii se menţionează obligatoriu locul unde se află documentele
originale, organul care le-a ridicat şi calitatea acestuia sau se întocmeşte un proces-verbal de predare-primire a acestor
documente.
Varianta 2. Definiți controlul intern și enumerați componentele acstuia conform sistemului COSO.
Rezolvare:
Controlul intern este un proces implementat de către Consiliul de Administraţie, conducere şi personalul unei organizaţii
destinat să ofere o asigurare rezonabilă în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor:
- eficacitatea şi eficienţa funcţionării;
- fiabilitatea informaţiilor financiare;
- respectarea legilor şi Regulamentelor
Elementele controlului intern sunt:
a. Mediul de control;
b. Evaluarea riscurilor;
c. Activităţile de control;
d. Informarea şi comunicarea;
e. Supervizarea controalelor.
Varianta 3. Se cunosc următoarele informații pentru perioada 01 ianuarie 2015-31 martie 2015: Venituri din vânzarea
mărfurilor: 20.000 lei; Venituri din dividende: 3.000 lei; Cheltuieli cu mărfurile: 12.000 lei; Cheltuieli cu amenzile datorate
statului: 1.500 lei; Cheltuieli înregistrate cu impozitul pe profit pentru Trimestrul I/2015: 600 lei.
Se cere:
1. Să se stabilească mărimea rezultatului fiscal (profit impozabil/pierdere fiscală) pentru Trimestrul I/2015;
2. Să se determine mărimea corectă a impozitului pe profit pentru Trimestrul I/2015 și să se înregistreze în
contabilitate corecția necesară, dacă este cazul, inclusiv închiderea contului de cheltuială corespunzător;
3. Să se stabilească mărimea rezultatului brut și a celui net după luarea în considerare a rezultatului obținut la
punctul precedent.
Rezolvare:
1. Stabilirea rezultatului fiscal: (0,5 puncte)
Rezultatul fiscal (Rf )= Rezultat contabil (Rc) + Cheltuieli nedeductibile fiscal – Venituri neimpozabile
Rezultatul contabil (Rc) = Total venituri – Total cheltuieli = (20.000 + 3.000) – (12.000 + 1.500 + 600) = 8.900 lei
Cheltuieli nedeductibile fiscal = 2.100 lei
-Cheltuieli cu amenzile: 1500 lei
- Cheltuieli cu impozitul pe profit înregistrate: 600 lei
Venituri neimpozabile: 3.000 lei
Venituri din dividende : 3.000 lei
Rf = 8.900 + 2.100 – 3.000 = 8.000 (lei)
2.

Stabilirea mărimii corecte a impozitului pe profit la 31 martie 2015 (0,5 puncte: 0,25 puncte stabilire sumă și 0,25
puncte formule contabile corecte)
Impozit profit corect = 16% x Rf = 16% x 8.000 = 1.280 lei
Impozit profit înregistrat în contabilitate
= 600 lei
Corecție necesară
= 680 lei
8

691 = 4411 680
121 = 691 680
3.

Stabilirea rezultatului brut și a celui net (0,5 puncte:(0,25 puncte rezultat net și 0,25 puncte rezultat brut)
Noul rezultat contabil ca urmare a înregistrării efectuate la pct. 2
Rezultatul contabil = 8.900 – 680 = 8.220 lei – ESTE REZULTATUL NET (INCLUDE CHELTUIELILE CORECTE CU
IMPOZITUL) = Sold final creditor cont 121
Rezultatul brut = Rezultatul net + Cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate corecte = 8.220 + 1.280
= 9.500 lei
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