Departamenul de Ştiinţe Economice
Programul de Studii: Inginerie Economică în Agricultură
Modele întrebări examen de licenţă – proba scrisă
I.

MANAGEMENT - obligatoriu

I.1 Întrebări însoţite de răspuns.
1. Numărul minim de alternative în cadrul unui sistem decizional este:
a) nici o alternativă
b) o singură alternativă
c) două alternative
d) trei alternative
2. Obiectivul sau scopul unui proces decizional este alegerea alternativei:
a) care maximizează efectul indiferent de criteriul ales
b) care minimizează efectul indiferent de criteriul ales
c) care minimizează şi maximizează efectul în funcţie de criteriul ales
d) care minimizează şi maximizează efectul în funcţie de criteriul ales
3. Care dintre următoarele nu este element component al mecanismului decizional:
a) mulţimea variantelor decizionale
b) mulţimea informaţiilor decizionale
c) mulţimea criteriilor de decizie
d) mulţimea consecinţelor
4. Care dintre următoarele nu este metodă de conducere:
a) conducerea prin decizii
b) conducerea prin obiective
c) conducerea prin excepţie
d) conducerea prin proiecte
5. În cadrul formulei de calcul a utilităţilor corespunzătoare consecinţelor u ij =
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reprezintă:
a) utilitatea intermediară a variantei i, după criteriul j
b) mărimea consecinţei celei mai nefavorabile
c) mărimea consecinţei celei mai favorabile
d) consecinţa intermediară a variantei i, după criteriul j
a ijmax
6. Potrivit metodei demultiplicative formula u ij =
se aplică în cazul în care:
a ij
a) valoarea consecinţei este direct proporţională cu starea sa numerică
b) valoarea consecinţei este invers proporţională cu starea sa numerică
c) valoarea consecinţei nu depinde de starea sa numerică
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d) valoarea consecinţei este egală cu starea sa numerică
7. În cadrul metodei programării liniare restricţiile de frecvenţă sunt cele care se referă la:
a) problemele de optimizare a structurii
b) imperativul de a se obţine cel mult sau cel puţin un anumit volum
c) impunerea unor culturi de a nu reveni pe acelaşi teren decât după un anumit interval de
timp
d) relaţiile de dependenţă între ramuri
8. Expertul, în cadrul metodelor de stimulare a creativităţii apare în cadrul:
a) metodei Gordon
b) metodei Brainstorming
c) metodei Philips 66
d) metodei Delphi
9. După sfera de cuprindere şi orizontul de timp, strategiile întreprinderii nu includ?
a) strategii organizaţionale
b) strategii funcţionale
c) strategii informaţionale
d) strategii concurenţiale
10. Organizarea procesuală a întreprinderii are ca rezultat:
a) descompunerea proceselor de muncă în elemente componente
b) gruparea funcţiilor, activităţilor şi atribuţiilor pe grupuri de lucru
c) determinarea operaţiilor, fazelor, mânuirilor şi mişcărilor proceselor de muncă
d) evaluarea omogenităţii activităţii
11. Funcţia, ca element al structurii de conducere este:
a) ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor individuale
b) reuniunea subdiviziunilor organizatorice egal depărtate de vârful piramidei ierarhice
c) totalitatea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin persoanelor cu un anumit nivel ierarhic
d) numărul de persoane conduse nemijlocit de un centru de conducere
12. Regulamentul de ordine interioară (ROI), este un document care:
a) reprezintă grafic elementele componente ale structurii organizatorice şi de conducere
b) reflectă baza legală a existenţei şi funcţionării întreprinderii
c) stabileşte regimul de disciplină, obligaţiile şi răspunderile pentru tot personalul
d) conţine lista principalelor sarcini şi responsabilităţi ale postului
13. Structura funcţională de organizare şi conducere este cea în care:
a) fiecare persoană este subordonată unui singur conducător
b) prerogativele conducerii se împart între mai mulţi conducători la diverse niveluri
ierarhice
c) titularii posturilor de execuţie răspund doar faţă de conducătorul ierarhic superior
d) nu apare riscul suprapunerii dispoziţiilor
14. Ramurile de producţie ajutătoare sunt cele care:
a) au rol preponderent în activitatea economică

b) au volum al producţiei marfă relativ important în cadrul întreprinderii
c) întregesc activitatea economică a întreprinderii, prin utilizarea cât mai eficientă a
resurselor
d) servesc nemijlocit proceselor de producţie a celorlalte ramuri
15. Relaţiile între ramurile succesive de producţie sunt relaţii de:
a) condiţionare
b) complementaritate
c) concurenţă
d) nu există relaţii între ele
16. Pragul ca o întreprindere să fie considerată specializată este ca volumul marfă al unei
ramuri de producţie să:
a) reprezinte mai mult de jumătate din volumul total al producţiei marfă a întreprinderii
b) reprezinte mai mult de 60% din volumul total al producţiei marfă a întreprinderii
c) reprezinte mai mult de 75% din volumul total al producţiei marfă a întreprinderii
d) reprezinte mai mult de două treimi din volumul total al producţiei marfă a întreprinderii
17. Dimensiunea tehnică a unei întreprinderi reprezintă:
a) acumularea succesivă de capital pe aceeaşi unitate de producţie
b) volumul ieşirilor din sistemul reprezentat de întreprindere
c) expresia tehnică a mărimii dimensiunii economice
d) scara producţiei
18. Corespondenţa dintre dimensiunea întreprinderii agricole şi performanţa sa se ilustrează
grafic prin:
a) funcţii de gradul I
b) funcţii ne-liniare
c) funcţii liniare
d) nu se poate ilustra grafic
19. În Uniunea Europeană, tendinţa dimensionării exploataţiilor agricole este:
a) de creştere a ponderii exploataţiilor cu suprafeţe mari
b) de creştere a ponderii exploataţiilor cu suprafeţe mici
c) o evoluţie constantă de menţinere a dimensiunilor exploataţiilor
d) o evoluţie haotică, care nu pate fi apreciată
20. Potrivit Legii 166/2000 şi HG 734/2002, exploataţiile agricole se pot clasifica în:
a) exploataţii familiale şi exploataţii comerciale
b) exploataţii cu capital privat şi mixt
c) exploataţii mici, mijlocii şi mari
d) exploataţii specializate şi nespecializate
21. Potrivit HG 734/2002, baremele pentru exploataţiile agricole comerciale mixte sunt:
a) de 100 puncte
b) de 121 de puncte
c) nu pot exista exploataţii mixte
d) numărul de puncte depinde de zona de câmpie, deal, munte în care se situează

22. Legea randamentelor descrescânde face referire la:
a) legea determinantă a factorului minim
b) exemplul ciubărului lui Dobenek
c) fenomenul plafonării efectului utilizării unei resurse
d) graficul de utilizare al timpului
23. În care zonă de decizie coeficientul de elasticitate este pozitiv şi subunitar:
a) în zona I
b) în zona a II-a
c) în zona a III-a
d) în zona a IV-a
24. Limita dintre zona a II-a şi zona a III-a exprimată pe axa de alocare a resursei este locul în
care:
a) producţia este maximă
b) productivitatea marginală se anulează
c) productivitatea medie este maximă
d) productivitatea medie se anulează
25. Maximizarea profitului cu constrângeri de ordin financiar reprezintă:
a) căutarea optimului tehnic
b) căutarea optimului economic
c) căutarea optimului economic relativ
d) căutarea ratei de substituire economică
I.2 Întrebări care nu sunt însoţite de răspuns:
26. Numărul minim de criterii în cadrul unui sistem decizional este:
a) nici un criteriu
b) un criteriu
c) două criterii
d) trei criterii
27. Construirea variantelor decizionale reprezintă:
a) inventarierea alternativelor posibile de realizare a obiectivelor
b) puncte de vedere cu ajutorul cărora izolează aspectele esenţiale ale activităţii
c) identificarea caracteristicile esenţiale ale problemei
d) analiza şi compararea variantelor decizionale
28. Deciziile tactice sunt cele care:
a) se referă la probleme noi, majore, ale activităţii întreprinderii
b) reprezintă opinii cu ajutorul cărora se izolează aspectele esenţiale ale activităţii
c) se referă la probleme importante, dar afectează numai o anumită parte a întreprinderii
d) prin aplicarea lor este afectat un sector restrâns al activităţii

29. Metoda bazată pe teoria utilităţilor constă în translatarea ordinelor de mărime reale într-o
scară convenţională:
a) un minim de -1 şi un maxim de 1
b) un minim de 0 şi un maxim de 100
c) un minim de 0 şi un maxim de 10
d) un minim de 0 şi un maxim de 1
30. În cadrul matricei criteriilor de opţiune, la calculul coeficienţilor de importanţă, dacă
criteriul 1 este mai important decât criteriul 2:
a) criteriului 1 îi sunt atribuite mai puţin de 5 puncte
b) criteriului 1 îi sunt atribuite mai mult de 5 puncte
c) criteriului 1 îi sunt atribuite exact de 5 puncte
d) criteriului 2 îi sunt atribuite exact 5 puncte
31. În cadrul formulei y(t) = T(t) + S(t) + e(t) de determinare a nivelul fenomenului
cronologic, e(t) reprezintă:
a) nivelul fenomenului cronologic
b) mărimea componentei de tendinţă
c) mărimea componentei sezoniere
d) mărimea componentei întâmplătoare
32. Teoria jocurilor strategice mai poartă denumirea şi de:
a) teoria utilităţii
b) teoria utilităţilor de tip John von Neuman şi Oscar Morgenstern
c) teoria ordinală
d) teoria matematică a situaţiilor conflictuale
33. Metoda care constă în întocmirea unor chestionare care se transmit unor specialişti
reprezintă:
a) metoda Gordon
b) metoda Brainstorming
c) metoda Philips 66
d) metoda Delphi
34. Strategiile de diversificare sunt parte din:
a) strategiile de comasare şi concentrare
b) strategiile de stabilitate
c) strategiile concurenţionale
d) strategiile de creştere
35. În cazul metodei drumului critic parametrul supus analizei este:
a) graficul de tip Gantt
b) timpul de execuţie
c) bugetul de venituri şi cheltuieli
d) volumul lucrărilor
36. Restricţiile de ordin tehnologic din cadrul programării matematice includ:
a) restricţii de succesiune şi restricţii de frecvenţă

b) restricţii de resurse şi limitative
c) restricţii de nenegativitate
d) restricţii de resurse, limitative şi de nenegativitate
37. Factorii economici de producţie pot modelaţi:
a) doar prin funcţii economice
b) doar funcţii de producţie
c) prin funcţii economice şi funcţii de profit
d) prin funcţii economice şi funcţii de producţie
38. Izocuantele reprezintă:
a) locul pe grafic de trecere din zona I în zona a II-a
b) locul pe grafic de trecere din zona a II-a în zona a III-a
c) mulţimea combinaţiilor dintre factori care asigură aceeaşi producţie
d) combinaţiile dintre factori care asigură aceeaşi profit
39. Stabilirea necesarului de forţă de muncă se face prin:
a) împărţirea volumului de muncă la grupa de complexitate şi înmulţirea cu numărul de
muncitori din formaţie
b) împărţirea volumului de muncă la norma de muncă şi înmulţirea cu numărul de
muncitori din formaţie
c) înmulţirea volumului de muncă cu tariful grupei de complexitate
d) înmulţirea normei de muncă cu tariful grupei de complexitate
40. Pentru formularea modelului de programare liniară a raţiei furajere optime, nu este
necesar a se cunoaşte:
a) necesarul de substanţe şi principii nutritive a fiecărui animal
b) sortimentul de furaje care poate intra în componenţa raţiei
c) limitele restrictive ale participării unor furaje în componenţa raţiei
d) numărul de animale din categoria pentru care se stabileşte raţia
41. Indicatorii relativi de intensitate:
a) sunt acele mărimi care caracterizează populaţia în raport cu o anumită caracteristică
b) caracterizează gradul de dezvoltare a unui indicator în raport cu alt indicator cu care se
găseşte în legătură
c) sunt raportul dintre categorii specificate ale aceluiaşi indicator dar amplasaţi diferit în
spaţiu
d) sunt raportul dintre categorii specificate ale aceluiaşi indicator dar amplasaţi diferit în
timp
42. Ritmul este un indicator relativ care arată:
a). Creşterea absolută a unui fenomen,
b). Cu cât la sută s-a modificat un fenomen de la o perioadă la alta,
c). De câte ori s-a modificat un fenomen de la o perioadă de timp la alta,
d). Cât la sută din creşterea fenomenului se datorează factorilor esenţiali
43. Indicatorii relativi de structură:
a). Sunt mărimi care arată raportul dintre părţi,

b). Sunt mărimi care arată de câte ori s-a modificat fenomenul faţă de o perioadă
anterioară,
c). Sunt mărimi care exprimă ponderea părţilor în întreg,
d). Sunt mărimi care caracterizează dinamica parţilor fenomenului
44. Determinarea optimului economic relativ se face prin:
a) derivarea şi anularea funcţiei de profit
b) derivarea şi anularea funcţiei de producţie
c) soluţionare sistemului format din ecuaţiile resurselor disponibile şi a drumului de
expansiune
d) căutarea ratei de substituire economică
45. Partea întâi a fişei tehnologice include:
a) toate lucrările ce se vor executa şi consumul de materiale
b) doar lucrările manuale şi lucrările mecanizate ce se vor executa
c) doar consumul de materiale
d) toate aspectele economice
46. Sistemele cu circuit închis a reproducţiei economice a animalelor sunt:
a) cele în care fermele îşi asigură materialul din surse proprii
b) cele care cuprind doar o singură verigă din ciclul reproductiv al unei specii
c) cele organizate ca sisteme de reproducţie economică simplă
d) cele organizate ca sisteme de reproducţie economică lărgită
47. În cadrul reproducţiei economice simple, reforma reprezintă:
a) categoria de animale cu durata de vârstă corespunzătoare reproducţiei
b) diferenţa dintre rulajul anual şi efectivul la un moment dat
c) cota parte anuală din efectivul categoriei de bază care nu mai poate fi exploatată
corespunzător
d) diferenţa dintre rulajul anual şi viteza de rotaţie a animalelor în cadrul categoriei
48. Seriile cronologice de intervale:
a) reflectă starea unui indicator la anumite momente de timp
b) reflectă starea unui indicator pe anumite perioade de timp
c) sunt caracterizate prin faptul că însumarea stărilor întrunite nu are sens economic
d) nu au sens economic decât ca mărime absolută
49. Indicatorii relativi sunt cei care:
a) se exprimă în sens generic, sub formă de raport
b) măsoară diferenţa dintre starea actuală şi starea iniţială exprimate în valori absolute ale
indicatorului
c) măsoară nivelul înregistraţi în valori absolute
d) măsoară diferenţa dintre două stări exprimate în valori absolute ale indicatorului

Răspunsuri:
Model test grila Management
Numarul intrebarii
Varianta corecta
1.
C
2.
C
3.
B
4.
A
5.
D
6.
B
7.
C
8.
A
9.
C
10.
B
11.
C
12.
C
13.
B
14.
D
15.
B
16.
B
17.
D
18.
B
19.
A
20.
A
21.
A
22.
C
23.
B
24.
B
25.
C

II.

ADMINISTRAREA FINANCIARĂ A AFACERII - opţional

II.1 Întrebări însoțite de răspuns:
1. Elementele financiare ale investițiilor sunt reprezentate de :
a. Cheltuieli pentru investiții ; Cheltuieli pentru punerea in funcțiune a obiectivului
investițional ; Durata normala de funcționare și Valoarea reziduala ;
b. Cheltuieli pentru investiții ; Durata normala de funcționare ; Economiile de materiale
si manopera si Valoarea reziduala ;
c. Cheltuieli pentru investiții ; Durata normala de funcționare ;Valoarea neta actualizata
si Valoarea reziduala ;
d. Cheltuieli pentru investiții ; Durata de viața a investiției ; Economiile de materiale si
manopera si Valoarea reziduala ;

2. Punerea in practica a unui obiectiv investițional implica fluxuri financiare de ieșiri din
trezoreria afacerii, fluxuri financiare concretizate in :
a. Prețul de achiziție al materialelor de construcții, al utilajelor de montat ; nevoia de
fond de rulment pe care o implica investiția ; valoarea reziduala a investiției ;
b. Cheltuieli cu manopera determinate de montajul utilajelor; nevoia de fond de rulment
pe care o implica investiția ; prețul de achiziție al materialelor de construcții, al
utilajelor de montat ;
c. Cheltuieli cu manopera determinate de montajul utilajelor ; nevoia de fond de rulment
pe care o implica investiția ; rezultatul din exploatare ;
d. Prețul de achiziție al materialelor de construcții, al utilajelor de montat ; fondul de
rulment recuperat la sfârșitul duratei de viața a investiției ; valoarea reziduala a
investiției ;
3. Folosirea criteriul costului de producție in cazul analizei oportunității realizării unei
investiții de înlocuire a unui utilaj care determina o creștere a producției presupune :
a. compararea costurilor unitare de producție prin folosirea celor doua tipuri de utilaje ;
b. compararea producțiilor totale obținute prin folosirea celor doua tipuri de utilaje ;
c. calculul economiei de cost determinata de folosirea noului utilaj in detrimentul
utilajului care se dorește a fi scos din funcțiune ;
d. compararea costurilor totale de producție degajate de utilizarea celor doua utilaje ;
n

4. In calculul valorii nete actualizate după formula : VNA = ∑ CFi *
i =1

a.
b.
c.
d.
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−I :

CF i reprezintă valoarea neta actualizata a proiectului de investiții;
d - reprezintă rata de ajustare a cash-flow-urilor degajate de investiție;
CF i – reprezintă suma dintre profitul net si amortismentul proiectului de investiții;
CF i – reprezintă suma dintre profitul brut si amortismentul proiectului de investiții;
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5. Va rugam sa ne precizați cum folosiți criteriul indicelui de profitabilitate in
compararea oportunități realizării a doua sau mai multe obiective de investiții :
a. se va alege obiectivul investițional pentru care indicele de profitabilitate este maxim ;
b. se va alege obiectivul investițional pentru care indicele de profitabilitate este
supraunitar ;
c. se va alege obiectivul investițional pentru care indicele de profitabilitate este
subunitar ;
d. se va alege obiectivul investițional pentru care indicele de profitabilitate este
supraunitar ;
e. se va alege obiectivul investițional pentru care indicele de profitabilitate este egal cu
unu ;
6. In condiții de incertitudine criteriile pe baza cărora se cuantifica riscul unui proiect de
investiții sunt următoarele :
a. speranța matematica si ecartul tip ;
b. ecartul tip si riscul titlului;
c. ecartul tip si coeficientul de variație;
d. speranța matematica si coeficientul de variație ;

7. In contextul finanțării pe termen lung a activelor întreprinderii precizați care afirmații
sunt adevărate:
a. autofinanțarea bruta cuprinde in sfera sa profitul si amortismentul anual;
b. autofinanțarea neta nu sporește capitalul propriu al societății comerciale;
c. societatea comerciala nu poate folosi capitaluri împrumutate;
d. autofinanțarea mijlocita se realizează prin intermediul capitalului împrumutat ;
8. Va rugam sa precizați ce surse de finanțare sunt cuprinse in cadrul resurselor endogene
de finanțare a investițiilor :
a. amortismentul ; subvențiile bugetare ; profitul ;
b. profitul ; creditul obligatar ; creditul bancar ;
c. sume rezultate din vânzarea activelor imobilizate; sume obținute din dezmembrări;
profitul;
d. sume rezultate din vânzarea activelor imobilizate; sume obținute din dezmembrări;
creditul obligatar;
9. Va rugam sa precizați ce intelegeti dumneavoastră prin amortisment:
a. amortismentul reprezintă un complex de operații in urma cărora are loc recuperarea
pierderilor anuale datorate uzurii activelor imobilizate ;
b. amortismentul reprezintă partea recuperata din capitalul imobilizat in active corporale
si necorporale ca urmare a uzurii acestora;
c. amortismentul reprezintă un element al cheltuielilor financiare;
d. amortismentul reprezintă partea din valoarea activelor imobilizate care se deduce din
profitul brut pentru a determina profitul net al exploatației agricole;
10. Precizați ce legătură exista intre normele de amortizare si cheltuielile de exploatare ale
afacerii:
a. creșterea normelor de amortizare conduce la creșterea profitului brut al afacerii;
b. scăderea normelor de amortizare conduce la scăderea cheltuielilor de exploatare ale
afacerii;
c. creșterea normelor de amortizare conduce la scăderea cheltuielilor de exploatare;
d. creșterea duratei normale de funcționare conduce la scăderea normelor de amortizare;
11. Care din elementele prezentate in cele ce urmează nu fac parte din sfera amortizării
capitalului incorporat in active imobilizate:
a. investițiile pentru descoperta in vederea valorificării de substanțe minerale utile cu
cărbuni si alte zăcăminte ce se exploatează la suprafața;
b. motoarele, aparatele si alte subansambluri ale activelor fixe procurate in scopul
reparațiilor de orice fel;
c. investițiile efectuate la activele corporale luate in chirie;
d. investițiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălților și a terenurilor;

12. Precizați modul de calcul al normelor de amortizare in cadrul sistemului proporțional
de amortizare:
1
a. N =
* 100 ;
Dn
Dn − (k − 1)
* 100
b. N =
n
∑
k
c. N =
* 100
∑n
d. N =

n(n + 1)
* 100
2

(Vr − Sv) * l r
lt
formula de mai sus se utilizează pentru a determina valoarea medie a activelor
imobilizate intrate in funcțiune in cursul anului;
formula de mai sus este utilizata in recalcularea amortismentului, mai precis pentru
determinarea valorii ramase nerecuperate a activelor imobilizate;
formula de mai sus se utilizează pentru a determina valoarea medie a activelor
imobilizate ieșite din funcțiune in cursul anului;
formula de mai sus este utilizata in recalcularea amortismentului, mai precis pentru
determinarea ratei anuale de recuperat;

13. Va rugam sa precizați la ce se refera formula următoare: RAr =
a.
b.
c.
d.

14. Sursele de finanțare a reparațiilor capitale constau in:
a. amortismentul anual in cazul in care reparațiile capitale au loc la intervale scurte de
timp;
b. amortismentul anual in cazul in care reparațiile capitale survin la intervale lungi de
timp;
c. profitul anual al afacerii;
d. disponibilități curente ale afacerii in cazul in care reparațiile capitale survin la
intervale lungi de timp;
15. In sfera valorilor realizabile pe termen scurt nu sunt cuprinse:
a. creditul comercial primit din partea furnizorilor;
b. creanțele întreprinderii asupra furnizorilor de imobilizări;
c. creanțele întreprinderii asupra furnizorilor de active circulante;
d. titlurile de plasament;
16. Care sunt elementele care stau la baza politicii de credit comercial intr-o afacere?
a. perioada creditului; calitatea creditului; bonificațiile acordate pentru încurajarea plății;
procedeele folosite pentru încasarea creanțelor;
b. perioada creditului; calitatea furnizorului; bonificațiile acordate pentru încurajarea
plății; procedeele folosite pentru încasarea creanțelor;
c. perioada creditului; calitatea creditului; bonificațiile acordate pentru efectuarea plății;
procedeele folosite pentru încasarea creanțelor;
d. perioada creditului; calitatea creditului; bonificațiile acordate pentru încurajarea plății;
procedeele folosite pentru plata creanțelor;

17. La baza plasamentelor de capital în titluri de valoare stau:
a. excedente temporare de trezorerie;
b. creanțe încasate înainte de termen din partea clienților;
c. amânarea plății unor furnizori;
d. valorificarea unor piese rezultate din dezmembrarea unui tractor scos din funcțiune
înainte de expirarea duratei normale de funcționare;
18. Câștigurile pe care dorește sa le speculeze societatea comerciala in momentul
efectuării de plasamente de capital in titluri de valoare rezulta in principal din:
a. diferențele pozitive de curs valutar înregistrare intre momentul cumpărării titlurilor de
plasament si momentul vânzării lor;
b. diferențele pozitive de curs bursier înregistrare intre momentul cumpărării titlurilor de
plasament si momentul vânzării lor;
c. dividendele oferite de societatea comerciala la care se achiziționează respectivele
titluri de plasament;
d. mărimea profitului net înregistrat de societatea comerciala la care se achiziționează
respectivele titluri de plasament;
19. Evaluarea eficientei plasamentului de capital in titluri de valoare se realizează printre
altele cu ajutorul indicatorului numit rentabilitatea titlului de valoare calculat după
D + Pt − Pt −1
formula următoare: Rit = i
. Care din afirmațiile de mai jos sunt
Pt −1
adevărate:
a. D i – reprezintă mărimea dobânzii încasata ca urmare a deținerii titlului de plasament
respectiv;
b. P t – reprezintă mărimea profitului net înregistrat de către societatea comerciala in anul
de referința;
c. D i – reprezintă mărimea dividendului titlului i;
d. P t-1 reprezintă mărimea profitului net înregistrat de către societatea comerciala in anul
anterior;
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20. Raționamentul folosit in calculul disponibilităților minime necesare funcționarii unei
societăți comerciale are la baza următoarele elemente:
a. plățile medii zilnice de efectuat de către societatea comerciala si numărul de zile de
întârziere a încasărilor din perioada precedenta;
b. plafonul de casa maxim admis prin reglementările fiscale din Romania;
c. nivelul încasărilor din perioada următoare si respectiv termenele de plata ale
obligațiilor societății comerciale;
d. mărimea creditului comercial acordat;
21. Resursele destinate finanțării curente a activelor circulante privesc:
a. fondul de rulment si amortismentul calculat la nivelul afacerii;
b. creditele bancare pe termen lung si fondul de rulment;
c. fondul de rulment si pasivele din exploatare;
d. creditele bancare pe termen scurt; pasivele din exploatare și fondul de rulment;

22. In sfera pasivelor din exploatare cu termene de plata constante nu sunt cuprinse:
a. obligații către bugetul de stat;
b. plățile de salarii către salariați;
c. plățile pentru consumurile de apa;
d. plățile aprovizionărilor efectuate de societatea comerciala;
23. Pragul de rentabilitate zero al afacerii reprezintă:
a. volumul producției la nivelul căruia se recuperează in totalitate cheltuielile de
producție fără a se obține încă profit;
b. volumul producției la nivelul căruia se obține profitul sperat;
c. volumul vânzărilor la nivelul cărora se obține profitul sperat;
d. nivelul producției proiectata a fi realizata de către societatea comerciala;
24. Profitul impozabil se determina astfel:
a. ca și diferență intre veniturile si cheltuielile de exploatare;
b. in urma scăderii din profitului brut a veniturilor neimpozabile si adăugarea
cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal;
c. ca si diferență între veniturile și cheltuielile totale;
d. in urma scăderii impozitului pe profit datorat de către societatea comerciala;
25. In repartizarea dividendelor acționarilor politica dividendelor reziduue presupune:
a. menținerea dividendelor la nivelul perioadei anterioare;
b. păstrarea unui raport constant intre dividende si profit;
c. reținerea si reinvestirea unei mărimi cat mai mari a profitului in firma;
d. acordarea de dividende ca si subprodus al politici de investire;
II.2 Întrebări care nu sunt însoțite de răspuns:
26. Linia de credit revolving reprezintă:
a. reînnoirea permanenta a creditului pe termen lung in funcție de nevoile trezorerie si
anumite limite stabilite in prealabil;
b. reînnoirea permanenta a creditului pe termen scurt in funcție de nevoile trezorerie si
anumite limite stabilite in prealabil;
c. creditele pe termen scurt contractate in vederea asigurării echilibrului bugetului de
trezorerie al întreprinderii;
d. creditele pe termen scurt constituite ca si o înțelegere intre banca si întreprindere prin
care aceasta din urma se poate împrumuta pana la o limita maxima stabilita;
27. La nivelul unei societăți comerciale care studiază oportunitatea realizării unui proiect
de investiții in valoare de 1000000 RON se cunosc următoarele date: profit brut
înainte de deducerea amortismentelor pe parcursul celor 4 ani de funcționare in
valoare de 260000 ron in anul 1 de funcționare; 280000 in anul doi de funcționare;
270000 in anul trei de funcționare; 250000 in anul patru de funcționare. Știind ca
amortizarea utilizata este liniara; ca valoarea reziduala a investiției este nula si nu in
ultimul rând ca nivelul cotei de impunere este de 16 % stabiliți in urma calculelor care
se impun care din următoarele afirmații sunt adevărate:
a. rata medie de rentabilitate este de 5,04 % iar investiția se va realiza in situația in care
aceasta este mai mare decât nivelul minim acceptat de acționariat;

b. rata de rentabilitate calculata in funcție de rezultatul exercițiului mediu al investiției
este de 1,26 % iar investiția se va realiza in situația in care aceasta este mai mare decât
nivelul minim acceptat de acționariat;
c. rata medie de rentabilitate este de 26,26 % iar investiția se va realiza in situația in care
aceasta este mai mica decât nivelul acceptat de acționariat;
d. investiția nu se va realiza indiferent de condiții;
28. Știind că la nivelul unei afaceri se programează realizarea unei investiții intr-un utilaj
care va avea o valoare de intrare de 400.000 ron si care va intra in funcțiune in 22.03
vă rugăm să programați pe trimestre amortismentul aferent acestui utilaj iar apoi să
precizați care din afirmațiile următoare sunt adevărate știind ca societatea comerciala
folosește sistemul de amortizare liniar iar durata normala de funcționare a utilajului
este de 10 ani:
a. amortismentul calculat pentru trimestrul 1 este nul;
b. amortismentul anual este de 12500 ron;
c. amortismentul repartizat trimestrului patru este de 4000 ron;
d. amortismentul repartizat trimestrului doi este de 3500 ron;
29. Știind ca o afacere programează realizarea unei investiții intr-un utilaj care va avea o
valoare de intrare de 15200 ron si care va intra in funcțiune in data de 10.10 va rugam
sa programați pe trimestre amortismentul aferent acestui utila iar apoi sa precizați care
din afirmațiile următoare sunt adevărate știind ca societatea comerciala folosește
sistemul de amortizare progresiva si ca durata normala de funcționare a motocultorului
este de 5 ani :
a. amortismentul calculat pentru trimestrul 1 este de 152 ron;
b. amortismentul anual este de 5,06 ron;
c. amortismentul repartizat trimestrului patru este de 168,88 ron;
d. amortismentul repartizat trimestrului doi este de 35 ron;
30. La o societate comerciala prețul de vânzare al producției realizate este de 500
ron/bucata. Costurile fixe totale înregistrate sunt de 1500000 ron iar costurile variabile
unitare sunt de 400 ron/bucata. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate.
a. pragul de rentabilitate zero este de 15000 ron;
b. pragul de rentabilitate zero este de 13000 bucăți;
c. pragul de rentabilitate zero este de 15000 bucăți;
d. pragul de rentabilitate zero este de 20000 bucăți;
31. O societate comerciala deține un titlu de valoare care la data de 20.03 avea un curs de
653 ron/acțiune, iar in data de 27.04 cursul titlului era de 647 ron/acțiune. Știind că
dividendele aferente unei acțiuni sunt de 60 ron/acțiune determinați rata rentabilității
titlului respectiv in data de 27.04:
a. rata rentabilității titlului este de 0,826 %;
b. rata rentabilității titlului este de 8,26 %;
c. rata rentabilității titlului este de 9,45 %;
d. rata rentabilității titlului este de 3,75 %;
32. Valorile realizabile pe termen scurt sunt structurate in:
a. creanțe asupra terților si titluri de valoare;

b. creanțe asupra terților si disponibilități bănești;
c. titluri de valoare si disponibilități bănești;
d. creanțe asupra terților;
33. Formula următoare: σ =
a.
b.
c.
d.

∑

n
I =1

( Rit − R) 2 P I se folosește pentru:

a determina riscul titluri i in momentul t;
a calcula profitabilitatea titlului i in momentul t;
a evidenția relația care exista intre titlu i si titlul t;
a determina riscul portofoliului i in momentul t;

34. Care din următoarele afirmații in legătura cu subvențiile bugetare sunt adevărate:
a. subvențiile bugetare reprezinte resurse endogene utilizate in finanțarea investițiilor
b. subvențiile bugetare reprezinte resurse exogene utilizate in finanțarea investițiilor
c. subvențiile bugetare sunt acordate doar regiilor autonome;
d. subvențiile bugetare sunt acordate doar societăților comerciale;
35. In cadrul sistemului de amortizare degresiva cu luarea in considerare a influentei
uzurii morale (varianta AD 2 ):
a. amortizarea integrala a activului imobilizat se realizează înaintea expirării duratei
normale de funcționare;
b. amortizarea integrala a activului imobilizat se realizează in momentul expirării duratei
normale de funcționare;
c. amortizarea integrala a activului imobilizat se realizează după expirarea duratei
normale de funcționare;
d. nici unul din răspunsurile de mai sus;
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Răspunsuri întrebări tip grila
Numărul întrebării Varianta corecta
1.
D
2.
B
3.
A
4.
C
5.
A
6.
C
7.
A
8.
C
9.
B
10.
B
11.
B
12.
A
13.
D
14.
B
15.
A
16.
A
17.
A
18.
B

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
III.

C
A
D
D
A
B
C

CONTABILITATE – opţional

III.1 Întrebări însoţite de răspuns:
1. Care din metodele de evaluare a stocurilor la ieşirea din patrimoniu avantajează
întreprinderea din punct de vedere fiscal în condiţii de inflaţie:
a. metoda LIFO
b. metoda costurilor standard
c. metoda FIFO
d. metoda costului unitar mediu ponderat
2. Dispuneti de următoarele date privind produsele finite la o unitate patrimonială: stoc
existent la începutul lunii 200 bucăţi a 5 lei / bucată cost standard, cost efectiv 5.1 lei / bucata,
intrări în cursul lunii 100 bucăţi la cost standard, ieşiri în cursul lunii 180 bucăţi. Costul
efectiv calculat la sfârşitul lunii este de 4,6 lei / bucată.
Care este formula contabilă şi suma corectă pentru diferenţa de cost aferentă produselor finite
ieşite:
a. 711 = 348 11.97
b. 711 = 345 14.77
c. 348 = 711 11.97
d. 345 = 711 10.67
3. La data ieşirii din patrimoniu sau la darea în consum bunurile se evaluează şi se scad din
gestiune la:
a. valoarea actuala
b. valoarea de intrare
c. valoarea de inventar
d. valoarea de utilitate
4. O unitate patrimonială dispune de următoarele date privind gestiunea stocurilor de materii
prime: stoc iniţial: 2000 bucăţi a 5 lei / bucata, intrări 1000 bucăţi a 8 lei / bucata, ieşiri 1800
bucăţi. Care este valoarea ieşirilor şi a stocului final determinate după metoda costului mediu
ponderat (CMP), FIFO, LIFO.
CMP
FIFO
LIFO
a.
12.000 / 6.000
8.200 / 9.800
9.800 / 8.200
b.
10.000 / 8.000
6.800 / 11.200
11.200 / 6.800
c.
10.800 / 7.200
9.000 / 9.000
12.000 / 6000
d.
13.000 / 5.000
7.500 / 10.500
11.000 / 7.000
5. Fie o unitate patrimonială profilată pe industrializarea laptelui care deţine la 31.12.200 N
următoarele elemente patrimoniale: cisterne pentru transportul laptelui 10.000 lei, hală de
producţie 30.000 lei, cheltuieli de cercetare 1.000 lei, disponibilităţi băneşti în conturi la bănci
25.500 lei, clienţi 10.000 lei, numerar în casierie 500 lei, furnizori 15.000 lei, lapte
achiziţionat pentru prelucrare 15.000 lei, datorii faţă de salariaţi 5.000 lei, împrumuturi
reprezentând credite pe termen scurt 15.000 lei, capital social 57.000 lei. Care este valoarea
activului bilanţier şi rezultatul exerciţiului:

a. 107.000 / +22.000
b. 81.500 / -10.500
c. 92.000 / 0
d. 92.000 / +5.000
6. Care metodă de evidenţă a stocurilor impune inventarierea obligatorie a stocurilor la
sfârşitul lunii:
a. metoda inventarului permanent
b. metoda inventarului intermitent
c. metoda global-valorică
d. nici o varianta nu este corectă
7. Când se folosesc conturile 409 Furnizori-debitori şi 419 Clienţi-creditori în contabilitatea
ambalajelor:
a. la ambalajele a căror valoare este cuprinsă în preţul mărfii
b. la ambalajele nerestituibile a căror produse se facturează distinct
c. la ambalajele care circulă în regim de restituire
d. la ambalajele cu diferenţe la recepţie
8. La sfârşitul lunii se cunosc următoarele date:
- TVA deductibilă : 1550
- TVA colectată: 2000
- TVA de recuperat din luna precedentă: 105
Care sunt înregistrările corecte la sfârşitul lunii pe baza decontului de TVA?
a. 4427 = %
2000
4426
1550
4423
450
4423 = 4424
105
b. 4427 = %
2000
4426
1550
4424
105
4423
345
c. 635 = 4424
105
4427 = %
2000
4426
1550
4423
450
d. 4427 = 4423 2000
635 = 4426
1550
1521 = 4424 105
9. Cunoscând salariul de bază al unui angajat în sumă de 1200 lei, calculaţi reţinerile care se
fac acestuia reprezentând contribuţia la fondul de şomaj, la fondul de asigurări sociale de
sănătate şi contribuţia la asigurările sociale. Precizaţi care din înregistrările contabile
următoare este corectă?
a. 421 = %
198
4312
126
4314
66
4372
6
b. 421 = %
198
4311
126
4381
66
4372
6
c. 421 = %
198
4311
66

4372
6
4313
126
d. 423 = %
198
4312
126
4372
66
4313
6
10. Care este semnificaţia înregistrării?
% = 371
607
378
4428
a. lipsa în gestiunea de mărfuri din cauza calamităţilor naturale
b. vânzare de mărfuri
c. scăderea din gestiune a mărfurilor vândute la prêţ de vânzare cu amănuntul
d. mărfuri trimise la terţi
11. Care din formulele contabile enunţate este în corelaţie cu explicaţia dată:
a. 411 = 701 (livrarare de produse finite la export)
b. 701 = 345 (scăderea din gestiune a produselor finite)
c. 701 = 121 (închiderea contului de venituri din vânzarea produselor finite)
d. a şi c
12. Ce semnificaţie are înregistrarea contabilă?:
472 = 706
a. chirii încasate
b. venituri înregistrate în avans
c. cheltuieli înregistrate în avans
d. venituri înregistrate în avans, aferente perioadei curente
13. Ce semnifică înregistrarea contabilă?:
% = 2133 1500
2813
1000
6583
500
a. amortizarea mijloacelor de transport
b. aport în natură la capital social
c. scăderea din gestiune a mijloacelor de transport parţial amortizate
d. scoaterea din gestiune a mijloacelor de transport casate
14. Indicaţi formula contabilă corectă privind depunerea la banca pentru scontare a unei
cambii în valoare de 10.000 lei, scontul de 10%:
a. 5112 = 411
11000
b. % = 413 11000
5113
10000
665
1000
c. % = 413 10000
5114
9000
667
1000
d. 5113 = 411
11000
15. O societate comercială emite 5.000 de obligaţiuni având valoarea nominală de 2 lei/bucată
şi valoarea de emisiune de 1,8 lei/bucată. Durata împrumutului este de 3 ani, dobânda anuală
de 20%. Care sunt înregistrările contabile specifice acestui împrumut obligatar:
a. % = 161 10.000
461
9.000
169
1.000

b. 461 = 161
10.000
c. 461 = 161
9.000
d. % = 161 10.000
411
9.000
169
1.000
5121 = 461
9.000
16. Indicaţi înregistrarea contabilă corectă privind cumpărarea mărfurilor, conform facturii de
la furnizor, care cuprinde: costul mărfurilor 5.000 lei, cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA
24%. Evidenţa mărfurilor se ţine la cost de achiziţie conform metodei inventarului
permanent:
a. % = 401 7.440
371.1
5.000
371.2
1.000
4426
1.440
b. % = 401 7.440
371
5.000
624
1.000
4426
1.440
c. % = 401 7.440
607
6.000
4426
1.440
d. % = 401 7.440
371
5.000
607
1.000
4426
1.440
17. O societate comercială a recepţionat şi înregistrat fără factură, materii prime al căror prêţ
de cumpărare contractat a fost de 60.000 lei plus TVA 24%. Ulterior primeşte factura
furnizorului din care rezultă un prêţ de 50.000 lei plus TVA 24%. Care sunt înregistrările
contabile făcute la primirea facturii:
a. 408 = 401
62.000
4426 = 4428
12.000
408 = % 12.400
301
10.000
4428
2.400
b. 408 = % 76.880
401
62.000
4428
14.880
c. 408 = % 74.400
401
62.000
301
10.000
4428
2.400
d. 401 = % 74.400
408
62.000
301
10.000
4428
2.400
18. O întreprindere acordă unui furnizor un avans de 2480 lei din care TVA 24%, în vederea
unei prestări servicii. Prestaţia efectuată şi facturata este de 5000 lei plus TVA 24%. Care sunt
înregistrările contabile şi sumele corecte privind acordarea avansului şi decontarea facturii:
a. % = 5121
2.480
409
2.000

4426
480
401 = % 6.200
409
2.000
4426
480
5121
3.720
b. 401 = 5121
2.480
401 = 409
2.480
c. 409 = 5121
2.480
401 = % 6.200
409
2.480
5121
3.720
d. 409 = 5121
2.480
% = 401
6.200
611
5.000
4426
1.200
19. La încheierea exerciţiului financiar există disponibil în contul curent în valută la bancă de
5.000 euro. Cursul la 31.12. este de 4,2 lei /euro. Soldul contului 5124 este de 20.000 lei,
debitor. Ce înregistrări contabile se vor efectua?:
a. 5124 = 5121
1.000
b. 5121 = 5124 1.000
c. 5124 = 765
1.000
d. 665 = 5124
1.000
20. Rezervele legale se caracterizează prin faptul că:
a. se constituie anual din profitul brut în proporţie de 5%, dar să nu depăşească 20% din
capitalul social la societăţile comerciale autohtone şi 25% din capitalul social al societăţilor
comerciale cu participare de capital strain
b. se constitue anual din profitul net în proporţie de 5%
c. sunt prevăzute de lege
d. a şi c
21. Capitalul social constituit al societăţii “X” este de 100.000 lei (5000 de acţiuni, valoare
nominală 20 lei/acţiune). Societatea şi-a constituit rezerve de la înfiinţare în valoare de 20.000
lei. În cazul în care s-ar face emisiune de noi acţiuni, care ar fi valoarea de emisiune?
a. 26 lei
b. 25 lei
c. 20 lei
d. nici un răspuns nu este corect
22. Se vinde un teren, prêţ de vânzare 20.000 lei, TVA 24%, costul de achiziţie fiind de
18.000 lei. Care este formula contabilă corectă:
a. 411 = % 24.800
7583
20.000
4427
4.800
6583 = 211
18.000
b. 411 = % 24.800
7583
20.000
4427
4.800
281 = 211
18.000
c. 461 = % 24.800
7583
20.000
4427
4.800
6583 = 211
18.000

d. 461 = % 24.800
7728
20.000
4427
4.800
6728 = 211
20.000
23. Reflectarea creanţei de 500.000 lei faţă de bugetul statului pentru subvenţia de primit
pentru investiţii se înregistrează astfel:
a. 475 = 445
500.000
b. 5121 = 475
500.000
c. 445 = 475
500.000
d. 475 = 772
500.000
24. Indicaţi înregistrarea corectă privind obţinerea de produse finite, în următoarele condiţii:
cost prestabilit 80 lei; cost efectiv la sfârşitul lunii 85 lei; metoda de contabilizare – inventar
permanent:
a. 345 = 711
80
b. 345 = 711
80
348 = 711
5
c. 345 = 711
80
711 = 348
5
d. 345 = 711
85
25. Preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor este de 29.760 lei. Care este costul de
achiziţie al acestora ştiind că procentul de adaos comercial practicat este de 20%, iar cota de
TVA de 24%:
a. 20.000
b. 20.666
c. 24.800
d. 19.530
III.2 Intrebari care nu sunt insotite de raspuns:
26. Se anulează 20% din acţiunile proprii răscumpărate. În cazul în care valoarea nominală a
acţiunilor coincide cu valoarea de răscumpărare (care este de 10.000 lei), care va fi formula
contabilă corectă?
a. 664 = 109
1.000
b. 149 = 109
2.000
c. 1012 = 109
2.000
d. 471 = 109
2.000
27. Se răscumpără 1.000 de obligaţiuni emise anterior, la valorea totala de 50.000 lei, achitate
din contul bancar. Se anulează obligaţiunile răscumpărate, cunoscând că valoarea nominală a
acestora este de 60.000 lei. Care sunt înregistrările contabile corecte:
a. 505 = 5121
50.000
161 = 505
50.000
b. 505 = 5121
50.000
664 = 505
60.000
c. 505 = 5121
50.000
161 = % 60.000
505
50.000
764
10.000
d. 505 = 5121
60.000
% = 505
60.000
161
50.000
664
10.000
28. Care este modificarea bilanţieră adusă de încasarea creanţelor de la clienţi prin casierie?

a. A+X = P+X
b. A-X = P-X
c. A+X-X = P
d. A = P+X-X
29. Care este preţul de import al mărfii ştiind că: preţul extern este de 1.000 USD, transportul
pe parcurs extern este de 100 USD, comisionul vamal este de 0.5%, taxe vamale 20%, TVA
24% şi cursul valutar este de 3 lei/USD:
a. 3,300
b. 4,483
c. 3,977
d. 4,931
30. Diminuarea capitalului social pe seama pierderii realizate în anii precedenţi se
contabilizează astfel:
a. 1011 = 129
b. 1012 = 117
c. 1012 = 121
d. 1012 = 1011
31. SC “X” SA, client, înregistrează 100 bucăţi ambalaje de transport, restituibile, a 2
lei/bucată, facturate de furnizor. Din ambalajele primite restituie 80 bucăţi, iar 20 bucăţi le
reţine pentru nevoi proprii, comunicând acest lucru furnizorului. Ce înregistrări contabile au
loc la client:
a. 409 = 401
200
401 = 409
160
% = 409
47.6
381
40
4426
7.6
b. 409 = 401
200
401 = 409
160
381 = 409
40
4426 = 401
7.6
c. % = 401 47.6
381
40
4426
7.6
401 = 409
47.6
d. % = 409 47.6
381
40
4426
7.6
32. Scoatearea din gestiune a unei imobilizări necorporale amortizate integral se înregistrează
astfel.
Înlocuiţi contul care lipseşte:
? = 208
5.000
a. 6811
b. 2811
c. 2808
d. 2818
33. Contribuţia angajaţilor pentru asigurări sociale de sănătate se suportă din:
a. impozitul pe salarii
b. impozitul pe venit
c. veniturile nete
d. veniturile brute

34. Precizaţi care element patrimonial nu a fost corect încadrat:
a. avansuri acordate furnizorilor (active circulante în decontare)
b. timbre fiscale şi postale (active circulante băneşti)
c. avansuri primite de la clienţi (active circulante în decontare)
d. avansuri de trezorerie (active circulante băneşti)
35. Creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la:
a. valoarea nominală
b. valoarea contabilă
c. valoarea nominala sau contabilă, după caz
d. utilitatea bunului în unitate şi preţul pieţei
Raspunsuri grila:
Nr intrebare

Varianta corecta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A
C
B
C
C
B
C
A
A
C
D
D
C
C
A
A
A
A
C
D
D
C
C
B
A

