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A. (90%) CONTABILITATE  
Secțiunea I (1,6 p)  
a) Determinarea ANC și a VG, a numărului de acțiuni de emis de către absorbant și calculul valorii matematice 

contabile a unei actiuni-0,6p 
a2) înregistrarea contabilă corectă a preluării acțiunilor  la absorbant -0,2p 
a3) înregistrarea contabilă corectă a scoaterii din evidență a acțiunilor la absorbit -0,2p 
b)  justificarea raționamentului profesional privind neinregistrarea plusurilor si minusurilor din evaluare-0,2p 
c) înregistrarea contabilă corectă a plusului de valoare pe seama fondului comercial la absorbant-0,2p 
d) determinarea rezultatului-0,2p 
 
Secțiunea II (2,4 p)  
1. Prezentarea raționamentului profesional legat de neconstituirea/ constituirea unei datorii contingente-0,4 p 
2. Prezentarea prevederilor din OMFP 1802 legat de neactualizarea avansurilor în valuta  și înregistrarea contabilă 

aferentă actualizarii datoriei fata de furnizori-0,4 p 
3. Inregistrarile contabile corecte de transfer de la imobilizari corporale la investiții imobiliare a valorii brute a 

activului si a amortizării, emiterea facturii de chirie 0,9 p 
4. Inregistrarea corecta a obtinerii produselor finite, a inregistrarii diferentelor de pret și determinarea valorii 

corecte a produselor finite in bilant (0,7 p) 
 

Secțiunea III (2 p)  
a) Prezentarea definiției activului cu ciclu lung de fabricatie pentru ambele referentiale și calculul costului de 
producție-0,6p 
b)  7 Formule contabile*0,2=1,4p 
 
Secțiunea IV (1p)  
Repartizarea cheltuielilor  indirecte de productie, calculul costului de productie efectiv pentru ambele produse-0,6p 
Calculul diferentelor de pret si inregistrarile contabile aferente obtinerii de produse finite si a diferentelor de pret-
0,4p 
 
Secțiunea V (1p)  
Înregistrarea corectă a tranzacțiilor (5FC*0,2p=1p) 
 
Secțiunea VI (1p)  
Înregistrarea corectă a tranzacțiilor (5FC*0,2p=1p) 
 
1p din oficiu. 
 
B. (10%) ETICA PROFESIONIȘTILOR CONTABILI 
 
Studiu de caz 1 (9,0 p) 
Pentru fiecare dintre cele trei aspecte prezentate, explicați succint cum ar trebui să acționeze un profesionist 
contabil independent, identificând aspectele relevante din Codul etic al IFAC. (3p*3 aspecte=9p) 
Pentru fiecare aspect : 
– Identificarea amenintarii (1p) 
– Prezentarea modului corect de acțiune (1p) 
– Argumentarea prin trimiterea la măsuri de reducere a amenințării (1p) 
 
1p din oficiu 
 


