
Contabili autorizati 

I. CONTABILITATE 

 

1. (20%). Stocuri-produse finite  

 

Barem 

a) Înregistrarea obținerii de produse finite -3 p 

b) Vânzarea propriu-zisă -3 p 

c) Descărcarea din gestiune-3 p 

Din oficiu: 1p 

 

2. (20%). Decontări cu salariații, cu bugetul de stat și cu bugetul asigurarilor sociale 

 

Barem 

a) Înregistrarea salariilor datorate-4,5 p 

b) Calculul contribuțiilor datorate de angajați: CAS, CASS și impozit pe venit 3p 

c) Înregistrarea reținerilor din salarii- 1,5 p 

Din oficiu: 1p 

 

3. (20%). Credite bancare pe termen lung  

 

Barem 

a) Rambursarea ratei scadente 4,5p 

b) Determinarea cheltuielii cu dobânda, înregistrarea dobânzii datorată și plata acesteia 4,5p 

Din oficiu: 1p 

 

4. (20%). TVA  

 

Barem 

a) Regularizarea TVA 3p 

b) Compensarea TVA 3p 

c) Plata TVA 3p 

Din oficiu: 1p 
 

5. (20%). Capitaluri proprii  

 

Barem 

a) Înregistrarea diminuării capitalului 4,5p 

b) Achitarea datoriei față de acționari privind capitalul de rambursat 4,5p 

Din oficiu: 1p 
 

II. FISCALITATE 

 

1. (20%). Precizarea regimul venitului obținut din dividendele distribuite si determinarea 

rezultatului fiscal 

 

Barem 

Analiza corecta a regimul venitului obținut din dividendele distribuite 3p 

Calculul corect cu prezentarea formulei pentru rezultatul fiscal 6p 

Din oficiu: 1p 
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2. (20%). Impozitul pe pe veniturile microîntreprinderilor 

 

Barem 

Aplicarea cotei corecte si determinarea impozitului pe pe veniturile microîntreprinderilor 4p 

Stabilirea nivelului sponsorizarii ce poate fi scazuta din impozitul pe pe veniturile 

microîntreprinderilor 2p 

Stabilirea nivelului cheltuielii cu casa de marcat ce poate fi scazuta din impozitul pe pe veniturile 

microîntreprinderilor 2p 

Determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 1p 

 

3. (20%). Impozitul pe activitati independete 

 

Barem  

Analiza corecta a cheltuielilor cu casa de marcat 3p 

Identificarea corecta a fiecarui element component al formulei de calcul a impozitului pe venitul 

din activitati independente si determinarea impozitului de plata 6p 

Din oficiu: 1p 

 

4. (20%). Impozitul pe veniturile din salarii 

 

Barem  

Analiza regimului tichetelor cadou acordate 3p 

Calculul corect cu prezentarea formulei pentru venitul net impozabil si determinarea impozitului 

de plata 6p 

Din oficiu: 1p 

 

5. (20%). Taxa pe valoarea adaugata 

 

Barem  

Calculul corect al bazei impozabile si a TVA aferente primei operatiuni 3p 

Calculul corect al bazei impozabile si a TVA aferente celei de a doua operatiuni 3p 

Mentionarea obligatiilor declarative si determinarea TVA de plata 3p 

Din oficiu: 1p 

 

III. DREPT 

 

1. (25%).   Consimțământul  

 

Barem  

a) Definiția 1p 

b) Pentru fiecare condiție corect identificată – 2p x 4=8p. 

Din oficiu: 1p 

 

2. (25%). Persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai ÎI, ÎF 

 

Barem  

Pentru fiecare condiție corect identificată – 2,25p x 4=9p. 
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Din oficiu: 1p 

 

3. (25%). Remunerația directorilor unei societăți pe acțiuni 

 

Barem  

Temeiul juridic - contractul de mandat 4,5 p 

Regimul fiscal – asimilată veniturilor din salarii 4,5p 

Din oficiu: 1p 

 

4. (25%). Concediere pentru motive ce nu țin de persoana salariatului 

 

Barem 

a) Desființarea locului de muncă din motive fără legătură cu persoana salariatului 4p 

b) Desfiinţarea locului de muncă să fie efectivă 2,5p 

Desființarea postului şi să aibă o cauză reală şi serioasă 2,5p 

Din oficiu: 1p 

 

 


