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FIŞĂ DE LUCRU
I. Pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos, identificaţi tipul de informaţie contabilă corespunzător.

a) Exprimă tranzacțiile economice şi financiare cu ajutorul etalonului informaţio-
nal corespunzător. Informaţiile sunt: ……………

b) Se referă la operaţiile economice şi financiare care au avut loc şi care sunt folo-
site în analiza activităţii desfăşurate. Informaţiile sunt: ……………

c) Caracterizează operaţiile, procesele şi fenomenele economice produse într-un 
anumit timp şi loc. Informaţiile sunt: ……………

d) Se identifică sub forma: deciziilor, dispoziţiilor, hotărârilor, instrucţiunilor emise 
de către factorii de conducere către executanţi. Informaţiile sunt: ……………

e) Exprimă, din punct de vedere cantitativ şi valoric, tranzacțiile economice şi fi-
nanciare. Informaţiile sunt: ……………

f) Se referă la operaţiile economice şi financiare care se vor efectua în perioade 
viitoare. Informaţiile sunt: ……………

II. Pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos, identificaţi tipul de societate comercială corespunzător
fiecărei descrieri.

III. Completaţi diagrama „păianjen” cu tipurile de utilizatori din punctul de vedere al poziţiei acestora 
în raport cu întreprinderea.

• asociaţii sunt grupaţi în două categorii: comanditaţii şi comanditarii

• asociaţii răspund numai în limita cotei lor sociale

• asociaţii sunt obligaţi să răspundă numai în limita acţiunilor deţinute

• orice hotărâre judecătorească referitoare la activitatea societăţii este opozabilă
fiecărui asociat

• divizarea părţilor comanditarilor în acţiuni, devin titluri de valoare negociabilă
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IV. Scrieți un eseu cu titlul „Circuitul informaţional”, având ca sugestie schema următoare:

V. Prin completarea următorului joc de cuvinte (aritmogrif), veți obţine pe verticală numele
ansamblului organizat şi integrat de principii, metode, mijloace şi procedee folosite într-o en-
titate pentru evidenţierea tranzacțiilor economice şi financiare supuse înregistrării în conta-
bilitate, în concordanţă cu prevederile actelor normative care le reglementează. ( 2 cuvinte)
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1.  Tip de informații care se referă la operaţiile economice şi financiare care au avut loc şi care sunt
folosite în analiza activităţii desfăşurate

2.  Organizație care urmăreşte efectele activităţilor desfăşurate de entități asupra mediului încon-
jurător şi a sănătăţii oamenilor

3. Tip de informații folosite în controlul impozitelor şi a taxelor datorate
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4. Tip de utilizatori reprezentați de manageri
5. Acronimele Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România
6. Tip de comunitate locală
7. Tip de investitori
8. Utilizatori externi interesaţi de stabilitatea relaţiilor comerciale
9. Informații cuprinse în documente, registre

10. Numele generic al creditorilor financiari
11. Utilizatorii  reprezentaţi de manager, administrator, director
12.  Tip de informații care caracterizează operaţiile, procesele şi fenomenele economice produse

într-un anumit timp şi loc
13. Furnizorii sau creditori ...
14. Acronimele primului organism de normalizare contabilă
15.  Locul de organizare a contabilităţii şi de furnizare a informaţiilor economice şi financiare către

toţi utilizatorii interni şi externi
16.  Calitate a informațiilor contabile care satisface nevoile utilizatorilor, oferă posibilitatea să în-

ţeleagă realitatea economică a entității şi conţine date relevante care să influenţeze deciziile
economice ale utilizatorilor

VI. Elevii vor primi o fişă cu o schemă în care trebuie să completeze spațiile libere, răspunzând la
întrebarea: „Care sunt datele economice utilizate de o entitate?”

VII. În coloana A sunt enumerate o serie de noţiuni specifice informaţiilor contabile, iar în coloana
B sunt redate definiţiile acestora. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare din
coloana B.

A B 
1. Inteligibilitate a)  reprezintă calitatea informaţiilor de a fi credibile, să nu conţină erori semnifi-

cative care să denatureze realitatea, să prezinte concret şi în totalitate ceea ce
şi-au propus să reprezinte.

2. Valoare b)  informaţiile să fie redate într-o aşa manieră încât să asigure compararea lor în
timp şi utilizarea acestora în analiza statistică.
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3. Sinceritate c)  semnifică  facilitatea în întelegerea informaţiei; reprezintă calitatea informaţiilor 

de a fi uşor înţelese de utilizatori.
4. Credibilitate d)  să conţină date, obiective adică: reprezentarea loială a realităţii într-un mod

regulat, acesta din urmă presupunând aplicarea unor reguli, principii, metode
contabile şi verificarea informaţiei.

e)  să satisfacă nevoile utilizatorilor, să le ofere posibilitatea să înţeleagă realitatea
economică a entității şi să conţină date relevante care să influenţeze deciziile
economice ale utilizatorilor.
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