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A. (90%) CONTABILITATE  

 

Sectiunea I (6,2p) 

I. (1,3p) 

(a) Determinaţi: valoarea globală a ambelor societăți, numărul de părți sociale emise pentru remunerarea aportului 

primit şi prima de divizare. (0,7p) 

(b) Prezentaţi înregistrările contabile în contabilitatea societății CARO. (0,6p) 
 

II. 

(1) Înregistrarea în contabilitatea financiară a tranzacțiile aferente ultimului trimestru (primele 5 tranzacții). 

(13*0,2=2,6p) 

(2) (2,3p) În legătură cu activitatea de producție din luna decembrie: 

(2.1.) Calcularea costului de producție efectiv al produselor finite obținute; (0,4p) 

(2.2.) Calcularea costul complet al produselor finite obținute; (0,3p) 

(2.3.) Propunerea pentru fiecare produs un preț minim de vânzare; (0,2p) 

(2.4.) Înregistrarea în contabilitatea financiară a obținerii produselor finite la cost standard; (2*0,2=0,4p) 

(2.5.) Înregistrarea în contabilitatea financiară a diferențelor de preț; (2*0,2=0,4p) 

(2.6.) Înregistrarea în contabilitatea financiară a obținerii producției în curs de execuție. (0,2p) 

(2.7.) Determinarea cantității din produsul B pentru obținerea profitului dorit. (0,4p) 

 

Secțiunea II (1p) 

(a) Calcularea costului estimat al produsului PN1; (0,4p) 

(b) Determinarea costului țintă pentru PN1; (0,3p) 

(c) Interpretarea informațiile obținute. (0,3p) 

 

Secțiunea III (1p) 

Contabilizarea corecta a tranzacțiilor. (1p) 

 

Secțiunea IV (0,8p) 

Contabilizarea corecta a tranzacțiilor 0,8p) 

 

1p din oficiu. 

 

B. (10%) ETICĂ PROFESIONIȘTILOR CONTABILI 

Studiu de caz I (3p)  

a) Explicarea deciziei legată de pregătirea şi revizuirea situaţiilor financiare. (1 p) 

b) Identificarea și explicarea a două ameninţări identificate la adresa principiilor fundamentale (sau la adresa 

independenţei). (2 p=2*1p). 

 

Studiu de caz II (3p)  

Prezentarea cerințelor Codului etic și a cel puțin 2 măsuri de protecție pentru tratarea ameninţărilor la adresa 

principiilor fundamentale identificate (3 p)  

 

Studiu de caz III (3p) 

a. Numirea a trei condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o societate pentru a deveni membră a CECCAR, 

potrivit OG nr. 65/1994. (3*0,5p=1,5 p)  

b. Enumerarea a trei exemple de lucrări care pot fi executate de un expert contabil, potrivit nr. OG 65/1994? 

(3*0,5p=1,5 p) 

 

1p din oficiu 
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In cazul în care consideraţi că sunt anumite informaţii pe care nu le aveţi, deşi aţi avea nevoie 

de ele, folosiţi o ipoteză care vi se pare rezonabilă, prezentaţi-o succint şi continuaţi rezolvarea 

bazându-vă pe ea. 


