
SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2006    Proba E 
Probă scrisă la CONTABILITATE 

Filiera: Tehnologică, Profilul: Servicii, Specializările: Economic şi Administrativ 
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 

♦ Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
♦ Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord 

cu ideile şi cu punctajele precizate în barem. 

SUBIECTUL I.         TOTAL: 10p.
1.  a.  2. d.   3. a.   4. b.  5.  d. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 

SUBIECTUL II.         TOTAL: 20p. 
1. (10p.) a. – A;  b. – A;   c. – F;   d. – A;   e. – F. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 
2. (10p.) 1 – c;   2. – d;   3. – e;   4. – b;   5 – a. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 

SUBIECTUL III.         TOTAL: 20p. 
1. (10p.) a. –  413; b. –  5114; c. –  413; d. –  667; e. –  5114. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 
2. (10p.) 
a. (3p.) Modalităţile de evaluare a mărfurilor, în funcţie de tipul de vânzare practicat, sunt: 
- evaluare la cost de achiziţie în cadrul depozitelor (vânzare cu ridicata) 
- evaluare la preţ de vânzare cu ridicata în cadrul depozitelor (vânzare cu ridicata) 
- evaluare la preţ de vânzare cu amănuntul în cadrul magazinelor (vânzare cu amănuntul) 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 
b. (3p.) Modalităţi de ieşire din gestiune a stocurilor de mărfuri: vânzarea; minusul la inventar; donaţia efectuată. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 
c. (4p.)  
(2p.) Coeficientul de repartizare, k, este un raport între adaosul comercial şi valoarea stocului de 
mărfuri, arătând care este ponderea adaosului comercial în valoarea mărfurilor la preţ cu ridicata. 

Adaos comercial iniţial + Adaos comercial aferent cumpărărilor
(2p.)  k = Valoarea stocului iniţial de marfă la preţ de 

vânzare cu ridicata 
+ Valoarea intrărilor de marfă la preţ de 

vânzare cu ridicata 
sau 
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Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 

SUBIECTUL IV.        TOTAL: 40p. 
a. (22p.) 
1. (4p.) Achitarea datoriei faţă de furnizorul de imobilizări: 

  404 “Furnizori de imobilizări” P - D 400 lei 
5121 “Conturi la bănci în lei” A - C 405 lei 
  627 “Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate” A + D                5 lei (2p.) 

 

%   =  5121 405 
404  400 
627      5 (2p.) 

2. (4p.) Încasarea dobânzii aferente disponibilităţilor aflate în contul curent: 
766 “Venituri din dobânzi” P + C     30 lei 
5121 “Conturi la bănci în lei” A + D               30 lei (2p.) 

 

5121 = 766 30 (2p.) 
3. (6p.) Calculul amortizării: 

2400 lei : 10 ani = 240 lei (amortizare anuală)  (1p.) 
  240 lei : 12 luni =  20 lei (amortizare lunară)  (1p.) 

6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” A + D 20 lei 
2813 “Amortizarea instalaţiilor …” P + C 20 lei    (2p.) 

 

6811 = 2813 20 (2p.) 
4. (4p.) închiderea conturilor de cheltuieli 

  121 “Profit şi pierdere” B(A) + D 25 lei 
6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” A - C 20 lei 
  627 “Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate” A - C   5 lei    (2p.) 

Contabilitate, proba E 1 Barem - simulare 
 

Filiera: Tehnologică, Profilul: Servicii, Specializările: Economic şi Administrativ 



121 = % 25 
 6811 20 
 627   5 (2p.) 

(4p.) închiderea conturilor de venituri 
121 “Profit şi pierdere” B(A/P) (-/+) C 30 lei 
766 “Venituri din dobânzi” P - D 30 lei (2p.) 

 

121 = 766 30 (2p.) 
 

b. (10p. = 10 T-uri x 1p.) 
D (-)                     1012                     C (+) 
 S.I.   5.000 
RD =     - RC = - 
TSD =   -  TSC = 5.000 
SFC = 5.000  

Contabilitate, proba E 2 Barem - simulare 

  
D (+)                     2131                     C (-) 
S.I.   2400  
RD =     - RC =   - 
TSD =   2400  TSC = - 
 SFD = 2400 
  
D (-)                     2813                     C (+) 
 S.I.       500 

              20 (3) 
RD =     - RC =     20 
TSD =   -  TSC = 520 
SFC = 520  
 

D (+/-)                    121                  C (-/+) 
(4a) 25 30 (4b) 
RD = 25 RC = 30 
TSD = 25 TSC = 30 
SFC = 5  
 
D (-)                      404                     C (+) 
(1) 400 S.I. 400 
RD =     400 RC = - 
TSD =   400  TSC = 400 
  
 
D (+)                     5121                     C (-) 
S.I.      3000 
  (2)         30               405 (1) 

RD =       30 RC =     405 
TSD = 3030 TSC =   405 
 SFD = 2625 

 
D (+)                      627                      C (-) 
(1) 5 5 (4a)  
RD =  5 RC = 5 
TSD =  5 TSC = 5 
  
 

D (+)                     409                    C (-) 
S.I.   500  
RD = - RC =  - 
TSD = 500 TSC = - 
 SFD = 500 

 
D (+)                      6811                     C (-) 
(3) 20 20 (4)  
RD =  20 RC = 20 
TSD =  20 TSC = 20 
   
 

 
D (+)                     766                     C (-) 
(4) 30 30 (2) 
RD = 30 RC =  30 
TSD = 30 TSC = 30 
  

c. (8p.) 
S.C. “Alpha” SRL    Balanţă de verificare la data de 31.01.2006 

Total sume Solduri finale Simbol cont Denumire cont Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 
1012  - 5.000 - 5000 
121  25 30 - 5 
2131  2400 - 2400 - 
2813  - 520 - 520 
404  400 400 - - 
409  500 - 500 - 
5121  3030 405 2625 - 
627  5 5 - - 
6811  20 20 - - 
766  30 30 - - 

 TOTAL 6410 6410 5525 5525 
 (2p.) (2p.) (2p.) (2p.) 

 
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2p.; pentru fiecare răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 
1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
 
Total test: 90 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 
10 a punctajului obţinut. 
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