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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 1 
 

 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, oferta de concordat preventiv: 

a) va fi depusă în dosarul constituit ca urmare a introducerii cererii de deschidere a procedurii 

de concordat preventiv şi, pentru opozabilitate faţă de terţi va fi depusă şi la UNPIR 

b) va fi depusă exclusiv la grefa tribunalului, unde va fi înregistrată într-un registru special 

c) va fi depusă în dosarul constituit ca urmare a introducerii cererii de deschidere a procedurii 

de concordat preventiv şi, pentru opozabilitate faţă de terţi va fi depusă la grefa 

tribunalului, unde va fi înregistrată într-un registru special 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, debitorii persoane juridice, care în ultimii 5 ani precedenţi hotărârii 

de deschidere a procedurii au mai fost supuşi unei proceduri de reorganizare judiciară: 

a) nu mai pot fi supuşi reorganizării judiciare 

b) pot fi supuşi reorganizării judiciare doar în anumite condiţii prevăzute expres de lege 

c) pot solicita exclusiv deschiderea procedurii generale de insolvenţă 

 

3. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă: 

a) bunurile aflate în patrimoniul debitorului pot fi evaluate doar individual 

b) valorificarea unui bun mobil al debitorului se va putea încheia doar printr-un act în formă 

autentică 

c) tipul de vânzare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitorului va fi aprobată de 

Adunarea Creditorilor 

 

4. (3 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă raportat la prevederile Legii nr. 85/2014: 

a) titularilor de creanţe din categorii diferite li se vor distribui sumele în mod egal  

b) titularilor de creanţe dintr-o categorie superioară li se vor putea distribui sume doar după 

deplina îndestulare a titularilor de creanţe din categoria ierarhic inferioară 

c)  titularilor de creanţe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume doar după deplina 

îndestulare a titularilor de creanţe din categoria ierarhic superioară, potrivit ordinii 

prevăzute de lege 

 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situaţia financiară întocmită de lichidator după terminarea lichidării 

unei societăţi cu răspundere limitată, poate fi atacată în termen de: 

a) 15 zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare  

b) 20 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare  

c) 30 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare  

 

6. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat radierea societăţii 

dizolvate din registrul comerţului, se comunică:  

a) societăţii, oficiului registrului comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice ANAF – 

administraţia judeţeană/de sector a finanţelor publice 

b) societăţii, Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi Ministerului Finanţelor Publice - 

ANAF - 

c) creditorilor societăţii şi Camerei Judeţene de Comerţ şi Industrie de la sediul principal al 

societăţii 
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7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990 judecătorul-delegat poate fi sesizat pentru constatarea dizolvării unei 

societăţi, la expirarea duratei societăţii menţionată în actul constitutiv: 

a) exclusiv de către administratorul statutar 

b) de către orice persoană interesată 

c) exclusiv de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

 

8. (3 pct.) Neplata taxei anuale pentru societăţile profesionale, în termenul stabilit în Statut atrage: 

a) suspendarea pe o perioadă de 3 luni a asociatului sau a asociaţilor coordonatori 

b) atrage radierea de drept din Tabloul UNPIR  

c) suspendarea pe o perioadă de 30 de zile a activităţii societăţii profesionale (SPRL)  

 

9. (3 pct.) Denumirea societăţii profesionale cu răspundere limitată (SPRL): 

a) poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi, urmată de acronimul SPRL 

b) va cuprinde, în mod obligatoriu o denumire proprie, distinctă de numele asociaţilor, urmată 

de acronimul SPRL 

c) va cuprinde doar numele unuia dintre asociaţi, urmată de acronimul SPRL 

 

10. (3 pct.) Nu poate opune terţilor actele sau faptele neînregistrate în registrul formelor de organizare a 

practicienilor în insolvenţă: 

a) decât persoana care dovedeşte că actele sau faptele respective erau notorii şi trebuiau 

cunoscute 

b) persoana care are obligaţia să solicite o înregistrare a unei menţiuni 

c) persoana care are obligaţia să opereze înregistrarea în Registrul formelor de organizare  

 

11. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în vederea participării la distribuirea sumelor rezultate 

din vânzarea bunurilor urmărite: 

a) toţi creditorii interesaţi vor trebui să depună la sediul executorului judecătoresc, titlurile de 

creanţă doar în original  

b) toţi creditorii interesaţi vor trebui să depună la sediul executorului judecătoresc, titlurile de 

creanţă în original sau în copie certificată 

c) toţi creditorii interesaţi vor trebui să depună la sediul executorului judecătoresc, 

înscrisurile doveditoare ale creanţei chiar şi în copie simplă 

 

12. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în vederea valorificării bunurilor mobile sechestrate în 

cursul executării silite: 

a) executorul judecătoresc va apela la un expert pentru evaluarea bunurilor doar la cererea 

creditorului 

b) acestea vor fi evaluate la valoarea lor de circulaţie, raportată la preţurile medii existente în 

România pentru aceeaşi categorie de bunuri 

c) acestea vor fi evaluate la valoarea lor de circulaţie, raportată la preţurile medii de piaţă din 

localitatea respectivă 

 

13. (3 pct.) În situaţia în care se refuză eliberarea titlului executoriu de către alte organe competente 

potrivit legii şi dacă legea specială nu prevede altfel: 

a) creditorul poate face plângere la judecătoria în circumscripţia căreia se află organul care 

trebuia să emită titlul executoriu 

b) creditorul poate face plângere la tribunalul în circumscripţia căruia se află organul care 

trebuia să emită titlul executoriu 

c) poate face plângere doar executorul judecătoresc, la sesizarea creditorului 

 

14. (3 pct.) Consumarea infracţiunii de gestiune frauduloasă are loc: 

a) în momentul în care se produce rezultatul păgubitor în patrimoniul unei persoane 

b) în momentul în care făptuitorul a luat decizia de a comite infracţiunea 

c) în momentul în care a efectuat actele pregătitoare pentru săvârşirea infracţiunii 
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15. (3 pct.) În cazul în care infracţiunea de bancrută frauduloasă se săvârşeşte prin două sau mai multe 

acţiuni din cele prevăzute de Codul penal: 

a) se aplică un spor de pedeapsă, în mod obligatoriu 

b) sunt aplicabile regulile de la concursul de infracţiuni 

c) nu sunt aplicabile regulile de la concursul de infracţiuni 

 

16. (3 pct.) În cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă, actele pregătitoare: 

a) nu sunt posibile 

b) sunt posibile 

c) sunt posibile, însă doar în forma de bază a infracţiunii 

 

17. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, hotărârile curţii de apel: 

a) sunt irevocabile 

b) sunt definitive 

c) pot fi atacate cu recurs 

 

18. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment a debitorului, 

judecătorul-sindic va dispune şi: 

a) desemnarea unui nou lichidator judiciar, indiferent că s-a dispus deschiderea procedurii 

generale sau simplificate 

b) valorificarea tuturor bunurilor mobile din averea debitorului 

c) ridicarea dreptului de administrare 

 

19. (2 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că, Comitetele Creditorilor desemnate pentru fiecare 

membru al grupului de societăţi supus procedurii insolvenţei: 

a) se vor întâlni cel puţin o dată pe an, cu scopul principal de a verifica stadiul procedurii de 

faliment 

b) se vor întâlni cel puţin trimestial, cu scopul principal de a formula recomandări cu privire 

la activitatea debitorilor şi planurile de reorganizare propuse 

c) se vor întâlni lunar, cu scopul principal de a formula recomandări cu privire la executarea 

planului de reorganizare 

 

20. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăţi prin hotărârea asociaţilor: 

a) aceştia nu vor putea reveni asupra hotărârii luate 

b) aceştia vor putea reveni asupra hotărârii luate atât timp cât nu s-a făcut nicio repartiţie de 

activ 

c) aceştia vor putea reveni asupra hotărârii luate în maximum 15 zile de la începerea 

repartiţiilor din activ 

 

21. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăţi cu răspundere limitată, registrele 

acesteia vor fi păstrate: 

a) timp de 3 ani 

b) timp de 5 ani 

c) timp de 10 ani 

 

22. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societăţii: 

a) vor putea formula contestaţie 

b) vor putea formula opoziţie 

c) nu vor putea formula nicio cale de atac 
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23. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăţi se poate hotărî şi asupra modului 

în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi: 

a) prin votul asociaţilor majoritari 

b) prin votul unanim al asociaţilor 

c) cu acordul administratorului statutar 
 

24. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, o societate profesională cu răspundere limitată este reprezentată 

în raporturile cu terţii: 

a) de către asociatul majoritar 

b) de către asociatul cu cea mai mare vechime 

c) de către asociaţii coordonatori 
 

25. (2 pct.) Un practician în insolvenţă compatibil va putea avea calitatea de asociat: 

a) în două sau mai multe întreprinderi profesionale unipersonale cu răspundere limitată 

b) într-o singură societate profesională sau întreprindere profesională unipersonală cu 

răspundere limitată 

c) în mai multe societăţi profesionale, în funcţie de vechimea în profesie 

 

26. (2 pct.) Neparticiparea de către membrii UNPIR la cursurile de pregătire profesională continuă: 

a) constituie abatere, sancţiunea fiind mustrarea  

b) constituie abatere şi se sancţionează cu suspendarea din activitate 

c) constituie abatere şi se sancţionează cu radierea din Tabloul UNPIR 

 

27. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în cazul urmăririi silite imobiliare: 

a) debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse 

b) debitorul poate licita doar prin persoane interpuse 

c) persoanele care vor să cumpere imobilul scos la licitaţie au obligaţia de a depune o 

garanţie de 5% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv  

 

28. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, competenţa în materia urmăririi silite imobiliare 

aparţine: 

a) executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul aparţinând 

debitorului 

b) executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul / sediul 

creditorului 

c) executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul / sediul 

debitorului 

 

29. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, încheierea prin care executorul judecătoresc dispune 

distribuirea sumelor obţinute din executare: 

a) va cuprinde şi calea şi termenul de atac al încheierii 

b) nu va cuprinde menţiuni cu privire la titlul executoriu în temeiul căruia s-a efectuat 

procedura de executare 

c) nu trebuie să cuprindă numele şi domicliul debitorului 

 

30. (2 pct.) Conform Codului penal, în cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă: 

a) tentativa nu se pedepseşte 

b) actele pregătitoare deşi sunt posibile, nu sunt incriminate şi nu se pedepsesc 

c) actele pregătitoare sunt posibile, însă sunt incriminate doar în forma agravată  

 

31. (2 pct.) În varianta tip de săvârşire a infracţiunii de gestiune frauduloasă, pedeapsa prevăzută de legea 

penală, poate fi: 

a) doar amenda 

b) doar închisoarea 

c) închisoarea sau amenda 
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32. (2 pct.) Falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor unui debitor, în fraudarea creditorilor, 

constituie: 

a) infracţiunea de bancrută simplă 

b) infracţiunea de bancrută frauduloasă 

c) doar un caz de antrenare a răspunderii personale patrimoniale a persoanelor care se fac 

vinovate de apariţia stării de insolvenţă 

 

33. (1 pct.) Conciliatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat, desemnat să exercite 

atribuţiile prevăzute de lege sau stablite de instanţa de judecată: 

a) în cadrul procedurii de concordat preventiv 

b) în cadrul procedurii de mandat ad-hoc 

c) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară 

 

34. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua procedura de inventariere a 

bunurilor din averea debitorului în termen de: 

a) 60 de zile de la data deschiderii procedurii 

b) 90 de zile de la data deschiderii procedurii 

c) 120 de zile de la data deschiderii procedurii  

 

35. (1 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 pentru lichidarea unei societăţi: 

a) poate fi prelungit de către oficiul registrului comerţului, pentru motive temeinice 

b) poate fi prelungit de către tribunal, indiferent de motiv 

c) nu poate fi prelungit 

 

36. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt supuse urmăririi silite imobiliare: 

a) bunurile mobile 

b) bunurile imobile 

c) sumele de bani 

 

37. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, constituie titluri executorii: 

a) hotărârile cu executare provizorie 

b) hotărârile nedefinitive 

c) hotărârile neexecutorii 

 

38. (1 pct.) În cadrul procedurilor de insolvenţă, operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură 

emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) se efectuează cu titlu gratuit 

b) se efectuează cu titlu oneros 

c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte 

 

39. (1 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen 

de: 

a) 2 ani, dacă legea nu prevede altfel 

b) 3 ani, dacă legea nu prevede altfel 

c) 5 ani, dacă legea nu prevede altfel 

 

40. (1 pct.) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare: 

a) se stabilesc prin legea insolvenţei 

b) se stabilesc prin Statut 

c) se stabilesc de către Preşedintele UNPIR 
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41. (1 pct.) În situaţia în care majoritatea cerută de Legea nr. 31/1990 pentru numirea unui lichidator al 

unei societăţi în comandită pe acţiuni nu se întruneşte, numirea lichidatorului se va face: 

a) de către acţionarul majoritar 

b) de către consiliul de administraţie 

c) de către tribunal 

 

42. (1 pct.) În cazul contestaţiei la titlu, când obiectul contestaţiei la executare îl reprezintă lămurirea 

înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa aparţine: 

a) instanţei de executare 

b) instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută silit 

c) tribunalului arbitral, întotdeauna 

 

43. (1 pct.) Subiectul activ al infracţiunii de bancrută simplă este: 

a) doar debitorul persoană fizică 

b) doar reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

c) debitorul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

 

44. (1 pct.) Poate avea calitatea de debitor în cadrul executării silite: 

a) orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat 

b) orice terţ 

c) orice persoană cu care creditorul are relaţii contractuale 

 

45. (1 pct.) În urma vânzării unui imobil în cursul executării silite, actul de adjudecare va fi întocmit de 

către: 

a) instanţa de executare 

b) executorul judecătoresc 

c) creditorul urmăritor 

 

46. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă sunt obligaţi să depună un jurământ scris: 

a) după promovarea examenului de admitere în profesie 

b) după înscrierea în Registrul Formelor de organizare  

c) după înscrierea în Tabloul UNPIR    

 

47. (1 pct.) În cazul aprobării de către adunarea creditorilor a propunerii administratorului judiciar de 

intrare în faliment a debitorului, judecătorul-sindic va dispune aceasta: 

a) prin sentinţă 

b) prin decizie 

c) prin încheiere 

 

48. (1 pct.) Săvârşirea infracţiunii de bancrută simplă este sancţionată: 

a) cu detenţiunea pe viaţă 

b) şi cu închisoarea 

c) cu avertisment 

 

49. 
(3p) 

Pe data de 03.12.N, societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a înregistrat 

o datorie faţă de un furnizor extern de materii prime în valoare de 2.000 euro, cursul de schimb 

valabil la această dată fiind de 1 euro = 4,65 lei. Pe data de 15.12.N, societatea X a plătit 

furnizorului extern suma de 1.000 euro, cursul de schimb valabil în momentul plăţii fiind de  1 euro 

= 4,62 lei. Cursul de schimb valabil pentru închiderea exerciţiului financiar (care este la 

31.12.N)este de 4,64 lei. 

Care dintre următoarele afirmaţii este incorectă? 



 7 

a)în momentul contabilizării plăţii celor 1.000 de euro faţă de furnizorul extern, se recunoaşte o cheltuială 

financiară în valoare de 30 de lei; 

b)în momentul contabilizării plăţii celor 1.000 de euro faţă de furnizorul extern, se recunoaşte un venit 

financiar în valoare de  30 de lei; 

c)în bilanţul întocmit la 31.12.N, datoria faţă de furnizorul extern este evaluată la 4.640 de lei. 

 

50. 
(3p)

Codul fiscal precizează că la stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare 

veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice. Potrivit acestor norme, nu sunt 

elemente similare veniturilor: 

a)rezervele din reevaluarea imobilizărilor necorporale; 

b)primele de emisiune; 

c)diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, 

înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile. 

 

51. 
(3p)

Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X: 

 
Valori (lei) 

Clienţi 

Ajustari pentru deprecierea creanţelor clienţi 

Capital subscris şi vărsat (capitalul subscris şi vărsat este 

reprezentat, în totalitate, de contribuţia asociaţilor persoane fizice) 

12.000 

(1.000) 

11.000 

Se încasează întreaga creanţă de la clienţi şi se anulează ajustarea pentru deprecierea creanţelor 

clienţi. Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi (provizionul pentru 

deprecierea creanţelor clienţi) a fost deductibilă (deductibil) fiscal pentru întreaga valoare. 

Pierderea fiscală a societăţii înainte de efectuarea operaţiilor de lichidare este zero. Cota de impozit 

pe profit este de 16%. 

Care este valoarea rezultatului fiscal rezultat în urma lichidării? 

a)1.000 lei (profit); 

b)1.000 lei (pierdere); 

c)        0 lei. 

 

52. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este rezultatul brut generat de vânzarea produselor finite, dacă evaluarea acestora la ieşire se 

efectuează pe baza metodei ultimul intrat-primul ieşit (LIFO)? 

a)40 de lei; 

b)50 de lei; 

c)60 de  lei. 

 

53. 
(3p)

Lichidatorul societăţii X a vândut mărfuri la preţul de vânzare de 35.700 lei (inclusiv TVA 19 

%). Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 28.000 lei. Pentru aceste mărfuri a fost 

înregistrată în contabilitate o ajustare pentru depreciere în valoare de 5.000 lei. Deoarece mărfurile 

au fost vândute, ajustarea pentru deprecierea mărfurilor trebuie să fie anulată. De asemenea, 

precizăm că societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, iar ajustarea pentru deprecierea 

mărfurilor este supusă tratementului fiscal prevăzut de Codul fiscal.  

Care este rezultatul fiscal (profitul impozabil) obţinut de societatea X, în urma vânzării mărfurilor 

şi anulării ajustării pentru deprecierea mărfurilor? 
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a)5.000 lei; 

b)2.000 lei; 

c)7.000 lei. 

 

54. 
(3p)

Pe baza bilanţului întocmit înainte de fuziune, se determină activul net contabil, potrivit 

formulei: 

a)Activ net contabil = Total active - Capitaluri proprii; 

b)Activ net contabil =Total active - Total datorii pe termen lung; 

c)Activ net contabil = Total active -Total datorii. 

 

55. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru un mijloc fix se cunosc următoarele 

informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 de lei; 

-durata normală de funcţionare conform catalogului: 10 ani; 

-metoda de amortizare este cea degresivă. 

Care este valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârşitul primului an de utilizare, 

potrivit Codului fiscal? 

a)80.000 de lei; 

b)90.000 de lei; 

c)75.000 de lei. 

 

56. 
(3p)

Despre un stoc de mărfuri se cunosc următoarele informaţii, la închiderea exerciţiului 

financiar: 

-preţ de vânzare cu amănuntul: 2.380.000 de lei; 

-taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (aferentă preţului de vânzare cu amănuntul): 380.000 de lei; 

-adaos comercial: 300.000 de lei; 

Dacă se au în vedere Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şisituaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, stocul de mărfuri este evaluat 

(prezentat) înbilanţul, întocmit cu ocazia închiderii exerciţiului financiar, la valoarea de: 

a)1.700.000 de lei; 

b)2.000.000 de lei; 

c)2.380.000 de lei. 

 

57. 
(3p)

Pe data de 01.07.N, societatea X (cu sediul în România) achiziţionează de pe piaţa 

reglementată 2.000 de acţiuni ale societăţii Y (cu sediul în România) la preţul de 5 lei/acţiunne. 

Aceste acţiuni reprezintă 3% din capitalul social al societăţii Y. Pe data de 10.11.N, societatea Y 

comunică societăţii X faptul că, în coformitate cu hotărârea adunării generale a acţionarilor, se 

majorează capitalul social al societăţii prin incorporarea rezultatului exerciţiului N-1. Drept 

urmare, societatea X primeşte de la societatea Y 1.000 de acţiuni a căror valoare nominală este de 3 

lei/acţiune. 

Potrivit Codului fiscal, în anul N, la societatea X, valoarea nominală a acţiunilor primite de la 

societatea X reprezintă: 

a)venituri neimpozabile, urmând ca acestea să se impoziteze atunci când ele vor fi vândute de societatea 

X; 

b)venituri impozabile şi se impozitează cu 16%, în anul N; 

c)venituri impozabile şi se impozitează cu 10%, în anul N. 

 

58. 
(3p)

Asociaţii societăţii X, persoane fizice, au hotărât dizolvarea acesteia. Înainte de începerea 

operaţiilor de lichidare, se cunosc următoarele informaţii despre această societate: imobilizări 

(valori brute) 70.000 lei, amortizarea imobilizărilor 50.000 lei, mărfuri 20.000 lei, disponibilităţi 

10.000 lei, capital subscris vărsat 40.000 lei, furnizori 10.000 lei.
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Lichidatorul vinde imobilizările la preţul de 30.000 lei (exclusiv TVA 19 %), iar mărfurile la preţul 

de 20.000 lei (exclusiv TVA 19 %). De asemenea, încasează contravaloarea vânzărilor şi plăteşte 

datoriile faţă de bugetul statului şi furnizori. În plus, se precizează: 

-toate veniturile şi cheltuielile sunt deductibile fiscal; 

-nu există o pierdere fiscală nerecuperată (reportată) din exerciţiile precedente; 

-cota de impozit pe profit este de 16%. 

Care este valoarea impozitului pe profit ce se plăteşte la bugetul statului, în urma operaţiilor de 

lichidare? 

a)1.600 de lei; 

b)1.904 de lei; 

c)0 (zero) de lei. 

 

59. 
(3p)

Societatea X patricipă la capitalul social al societăţii Y cu un teren a cărui valoare contabilă 

este de 100.000 de lei (valoarea contabilă a terenului este reprezentată de costul de achiziţie al 

acestuia). Valoarea de aport (valoarea justă) a terenului, stabilită de un evaluator independent, este 

de 105.000 de lei. În schimbul aportului, societatea X primeşte părţi sociale ale societăţii Y. La 

societatea X, titlurile Y se evaluează la valoarea de 105.000 de lei. 

Atât societatea X, cat şi societatea Y, Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

La societatea X, diferenţa dintre valoarea titlurilor Y, recunoscute sub formă de imobilizări 

financiare, şi valoarea contabilă a terenului se înregistrează pe seama: 

a)veniturilor (contul 768 "Alte venituri financiare"); 

b)rezervelor (contul 1068 "Alte rezerve"); 

c)rezultatului reportat (contul 117 "Rezultat reportat"). 

 

60. 
(2p)

Încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale 

altor entităţi şi din vânzarea de interese în asocierile în participaţie (altele decât încasările pentru 

instrumentele considerate a fi echivalente de numerar şi pentru cele păstrate în vederea plasării sau 

tranzacţionării) sunt prezentate în tabloul fluxurilor de trezorerie în categoria fluxurilor generate 

de activităţile de: 

a)investiţii; 

b)exploatare; 

c)finanţare. 

 

61. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)este deductibilă taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru toate achiziţiile de băuturi 

alcoolice şi produse din tutun, indiferent dacă aceste bunuri sunt sau nu sunt destinate revânzării; 

b)nu este deductibilă taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi alcoolice 

şi produse din tutun, cu excepţia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi 

utilizate pentru prestări de servicii; 

c)nu este deductibilă taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi alcoolice 

şi produse din tutun, indiferent dacă aceste bunui sunt sau nu sunt destinate revânzării. 

 

62. 
(2p)

 Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale se 

contabilizează sub formă de: 

a)subvenţii pentru investiţii; 

b)venituri financiare; 

c)venituri din exploatare. 
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63. 
(2p)

Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare, achiziţionează de la societatea B, care, la 

rândul său aplică sistemul de TVA la încasare, materii prime la preţul de 1.000 de lei plus TVA 

19%. Prin contract este stabilit ca societatea A să plătească societăţii B în natură (sub formă de 

bunuri) contrapartida materiilor prime achiziţionate. Societatea A, recepţionează materiile prime 

achiziţionate de la societatea B pe data de 15 mai. Factura de vânzare este emisă de societatea B pe 

data de 5 iunie şi este primită de societatea A pe data de 6 iunie. Societatea A livrează societăţii B 

contrapatida in natură sub formă de bunuri pe data de 10 iunie. Portivit Codului fiscal, pentru 

societatea A, momentul exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată intervine pe data de: 

a)5 iunie; 

b)6 iunie; 

c)10 iunie. 

 

64. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că acţiunile şi alte imobilizări financiare 

primite fără plată, potrivit legii, se evidenţiază în:  

a)conturile de active şi venituri (contul 768 "Alte venituri financiare"); 

b)conturile de active şi rezerve (contul 106 "Rezerve"); 

c)conturile de active şi rezultat reportat (contul 117 "Rezultat reportat"). 

 

65. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, elementele direct legate de evaluarea poziţiei financiare 

sunt: 

 

a)activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile şi fluxurile de trezorerie; 

b)activele, datoriile şi capitalurile proprii; 

c)activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile şi cheltuielile; 

 

66. 
(2p)

În cursul anului N, societatea X SA, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, îşi 

răscumpără 1.000 de acţiuni proprii, la preţul de 1 leu/acţiune.  Ulterior, aceste acţiuni sunt 

vândute salariaţilor la preţul de 0,98 lei/acţiune. 

Pierderea generată de vânzarea acţiunilor proprii salariaţilor, în valoare de 20 de lei, este 

recunoscută (contabilizată), în momentul vânzării: 

a)în contul de profit şi pierdere sub formă de cheltuială; 

b)ca o diminuare de capital social; 

c)distinct în capitalurile proprii. 

 

67. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul persoanelor care aplică TVA la încasare, exigibilitatea taxei 

pe valoarea adăugată întrvine: 

a)la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii; 

b)la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor; 

c)la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, dar nu 

mai târziu de 90 de zile de la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor. 
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68. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este 

transmis în cursul unui an fiscal; 

a)impozitul pe cladire va fi datorat de persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra clădirii 

începând cu data de 1 a trimestrului următor celui în care dobândeşte bunul; 

b)impozitul pe cladire va fi datorat de persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra clădirii 

începând cu data de 1 a semestrului următor celui în care dobândeşte bunul; 

c)impozitul pe cladire va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 

31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

 

69. 
(2p)

Aşa cum precizează normele metodologice de aplicare a Codului fiscal,  perioada impozabilă 

a unei microîntreprinderi se încheie, în cazul dizolvării urmate de lichidare: 

a)la data depunerii situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit legii, înfiinţarea 

persoanei juridice respective; 

b)la fârşitut trimestrului în care sunt plătite toate obligaţiile faţă de asociaţi; 

c)la sfârşitul semestrului în care se depun situaţiile financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit 

legii, înfiinţarea persoanei juridice respective. 

 

70. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor 

financiare precedente se efectuează pe seama: 

a)rezervelor facultative; 

b)veniturilor sau a cheltuielilor exerciţiului în care are lor corectatrea erorilor; 

c)rezultatului reportat. 

 

71. 
(1p)

 Potrivit Codului fiscal, în vederea determinării impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor care 

aparţin persoanelor juridice faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanţare a 

procedurii falimentului: 

a)valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii 

întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 

la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă; 

b)nu este necesară o actualizare a valorii impozabile a clădirii pe parcursul perioadei de lichidare, 

indiferent de durata  perioadei; 

c)valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii 

întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 

la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. 

 

72. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, nu reprezintă mijloace fixe amortizabile: 

a)fondul comercial; 

b)investiţiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locaţie 

de gestiune, asociere în participaţiune şi altele asemenea; 

c)investiţiile efectuate pentru descopertă în vederea valorificării de substanţe minerale utile, precum şi 

pentru lucrările de deschidere şi pregătire a extracţiei în subteran şi la suprafaţă;  

 

73. 
(1p)

În cazul societăţilor comerciale care aplică  Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în 

capitalurile proprii nu se regăsesc: 

a)primele de capital; 

b)creditele bancare pe termen lung; 

c)rezervele din reevaluare. 
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74. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, sunt venituri impozabile: 

a)veniturile din impozitul pe profit amânat; 

b)veniturile din provizioanele pentru litigii; 

c)veniturile din vânzarea mărfurilor. 

 

75. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi  

Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, stocurile se evaluează (prezintă) în 

bilanţ la: 

a)valoarea cea mai mare dintre preţul de vânzare şi cost; 

b)la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă; 

c)valoarea cea mai mică dintre preţul de vânzare şi valoarea realizabilă netă. 

 

76. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, o microîntreprindere este o persoană juridică română care 

îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. Una 

dintre aceste condiţii se refără la: 

a)deţinerea statului şi autorităţilor locale în capitalul social al acesteia să nu depăşească 20%;; 

b)capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-

teritoriale; 

c)a realizat venituri din consultanţă şi management, în proporţie mai mică de 20% din  veniturile de 

totale. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014: 

a)bunurile luate în administrare, concesiune sau cu chirie se reflectă în conturi de imobilizări necorporale 

şi sunt prezentate în bilanţ; 

b)bunurile luate în administrare, concesiune sau cu chirie se reflectă în conturi de imobilizări corporale şi 

sunt prezentate în bilanţ; 

c)bunurile luate în administrare, concesiune sau cu chirie se reflectă în conturi în afara bilanţului, fără să 

fie prezentate în bilanţ. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe 

presoane juridice române: 

a)veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, conform prevederilor contractului de 

asociere;  

b)veniturile şi cheltuielile determinate de operaţiunile asocierii sunt luate în calcul la determinarea 

profitului impozabil la asociatul care ţine evidenţa asocierii; 

c)veniturile şi cheltuielile determinate de operaţiunile asocierii sunt luate în calcul la determinarea 

profitului impozabil doar la unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere. 

 

79. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la calculul rezultatului fiscal, sunt impozabile: 

a)veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere; 

b)veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere; 

c)veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. 

 

80. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, un activ, printre altele, se clasifică ca activ circulant 

atunci când: 

a)este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată; 

b)se aşteaptă ca acesta să fie realizat în termen mai mare de 12 luni de la data bilanţului; 

c)nu este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării. 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 2 
 

 

1. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, debitorul aflat în procedura insolvenţei: 

a) nu poate fi împiedicat să participe la licitaţii publice pentru motivul deschiderii procedurii 

b) este împiedicat în mod expres să participe la licitaţii publice 

c) poate fi împiedicat să participe la licitaţii publice doar prin dispoziţiile date de judecătorul-

sindic 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, concordatul preventiv, aprobat de creditori şi omologat de 

judecătorul-sindic prin încheiere: 

a) se comunică către UNPIR 

b) se comunică creditorilor care l-au aprobat şi se publică pe site-ul UNPIR 

c) se comunică creditorilor prin intermediul administratorului concordatar şi se menţionează 

în registrul în care este înregistrat debitorul  

 

3. (3 pct.) Notificarea privind intrarea debitorului în faliment în procedură generală va cuprinde: 

a) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a  tabelului suplimentar, care 

nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a cererilor de admitere a 

creanţelor 

b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a  tabelului suplimentar, care 

nu va depăşi 10 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a cererilor de admitere a 

creanţelor 

c) termenul în care urmează să fie valorificat activul debitorului 

 

4. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar desemnat pentru oricare dintre membrii 

grupului: 

a) va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare doar în cadrul procedurii 

în care a fost desemnat 

b) va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare în cadrul 

procedurii/procedurilor celorlalţi membri  

c) nu va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare 

 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentinţa prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăţi în 

comandită simplă, ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor asociaţilor, poate fi atacată: 

a) în termen de 15 zile de la comunicare 

b) în termen de 15 zile de la pronunţare 

c) în termen de 20 de zile de la pronunţare 

 

6. (3 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată raportat la prevederile Legii nr. 

31/1990: 

a) hotărârea de radiere a unei societăţi poate fi atacată de orice persoană interesată 

b) hotărârea de radiere a unei societăţi poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare 

c) hotărarea de radiere a unei societăţi nu poate fi atacată 

 

7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea unei societăţi poate avea loc fără lichidare: 

a) în cazul divizării totale a societăţii 

b) doar în cazul dizolvării prin hotărâre a adunării generale a asociaţilor 

c) doar în cazul dizolvării ca urmare a declarării nulităţii societăţii   
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8. (3 pct.) Congresul UNPIR se consituie din: 

a) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale 

filialelor UNPIR, instanţelor de disciplină, precum şi din câte un reprezentant la 20 de 

membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală   

b) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, preşedintele UNPIR, preşedinţii 

filialelor, membrii instanţelor de disciplină, precum şi din câte un reprezentant la 20 de 

membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală   

c) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, preşedintele UNPIR, preşedinţii 

filialelor, conducerea INPPI , precum şi din câte un reprezentant la 20 de membri din 

fiecare filială, desemnat de adunarea generală   

 

9. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, transmiterea către terţi a părţilor sociale pe care un asociat al unei 

societăţi profesionale cu răspundere limitată le deţine, se poate face: 

a) fără îndeplinirea vreunei condiţii, asociatul fiind liber sa dispună de părţile sale sociale 

b) doar cu acordul unanim al celorlalti asociati 

c) oricând dacă există acordul unanim al celorlalţi asociaţi 

 

10. (3 pct.) Patrimoniul cabinetului individual: 

a) nu este afectat exclusiv activităţii profesionale a practicianului 

b) este supus gajului general al creditorilor personali ai practicianului în insolvenţă 

c) are regimul patrimoniului profesional de afecţiune  

 

11. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, titlul executoriu: 

a) se întocmeşte doar de către executorul judecătoresc anterior demarării procedurii de 

executare silită 

b) nu poate consta într-o hotărâre cu executare provizorie 

c) poate consta şi într-un cec sau cambie, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de legea 

specială 

 

12. (3 pct.) Au dreptul de a interveni în executarea silită efectuată de alţi creditori pentru a lua parte la 

executare sau la distribuirea sumelor obţinute din urmărirea silită a bunurilor debitorului: 

a) debitorii urmăritori  

b) creditorii neurmăritori  

c) terţii ale căror drepturi au fost vătămate 

 

13. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, salariile şi alte venituri ale debitorului pot fi urmărite: 

a) până la o treime din venitul net lunar pentru sumele datorate cu titlu de alocaţie pentru 

copii 

b) până la o treime din venitul net lunar pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de 

întreţinere 

c) până la o treime din venitul net lunar pentru orice alte datorii care nu reprezintă obligaţie 

de întreţinere sau alocaţie pentru copii 

 

14. (3 pct.) Înfracţiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor: 

a) nu are deloc obiect material 

b) are obiect material, indiferent de modalitatea în care este săvârşită 

c) are sau nu obiect material în funcţie de modalitatea în care este săvârşită  
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15. (3 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă prin raportare la dispoziţiile Codului 

penal:  

a) infracţiunea de bancrută simplă are întotdeauna obiect material 

b) subiectul activ al infracţiunii de bancrută simplă este calificat, acesta putând fi doar 

debitorul persoană fizică 

c) subiectul activ al infracţiunii de bancrută simplă este calificat, acesta putând fi şi 

reprezentantul legal al persoanei juridice 

 

16. (3 pct.) Pedeapsa prevăzută de legea penală pentru săvârşirea infracţiunii de gestiune frauduloasă în 

prima variantă agravată, este: 

a) închisoarea de la 1 la 5 ani 

b) închisoarea de la 2 la 5 ani 

c) închisoarea de la 3 la 5 ani 

 

17. (2 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede drept condiţie pentru antrenarea răspunderii membrilor organelor 

de conducere sau a directorilor/coordonatorilor cu atribuţii de control intern, din cadrul instituţiilor de 

credit: 

a) deţinerea funcţiei respective în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, dacă au contribuit 

la ajungerea acesteia în stare se insolvenţă 

b) deţinerea funcţiei respective în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, dacă au contribuit 

la ajungerea acesteia în stare se insolvenţă 

c) deţinerea funcţiei respective cel puţin un an anterior deschiderii procedurii, dacă au 

contribuit la ajungerea acesteia în stare se insolvenţă 

 

18. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, încetarea mandatului ad-hoc va fi constatată: 

a) de către Preşedintele Tribunalului, prin încheiere definitivă 

b) de către judecătorul-sindic, prin sentinţă definitivă 

c) de către mandatarul ad-hoc 

 

19. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI 

a tabelului preliminar de creanţe: 

a) poate fi prelungit de către judecătorul-sindic pentru motive temeinice, cu maximum 10 zile 

b) poate fi prelungit de către judecătorul-sindic pentru motive temeinice, cu maximum 30 zile 

c) nu poate fi prelungit 

 

20. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, la data la care hotărârea judecătorească de dizolvare rămâne 

definitivă: 

a) persoana juridică se radiază 

b) persoana juridică întră în lichidare 

c) persoana juridică îşi pierde integral personalitatea juridică 

 

21. (2 pct.) Legea nr. 31/1990, prevede faptul că în cazul societăţilor pe acţiuni organizate potrivit 

sistemului dualist, lichidatorii: 

a) îşi îndeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere 

b) îşi îndeplinesc mandatul sub controlul consiliului de administraţie 

c) îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor 

 

22. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situaţia financiară finală întocmită de lichidatorul unei societăţi pe 

acţiuni, poate fi atacată: 

a) cu  apel 

b) cu recurs 

c) cu opoziţie 
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23. (2 pct.) Calea de atac prevăzută de Legea nr. 31/1990 împotriva sentinţei prin care s-a dispus numirea 

lichidatorului unei societăţi în comandită simplă, ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor 

asociaţilor, poate fi exercitată: 

a) de orice persoană interesată 

b) de către oficiul registrului comerţului 

c) de către asociaţi sau administratori 

 

24. (2 pct.) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată:   

a) la tribunalele la care rudele sau afinii până la gradul al IV-lea îndeplinesc funcţia de 

judecător-sindic 

b) la tribunalele la care rudele sau afinii până la gradul al III-lea îndeplinesc funcţia de 

judecător-sindic 

c) de persoanele care în ultimii 5 ani au deţinut funcţii în cadrul Autorităţii de Valorificare a 

Activelor Statului 

 

25. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, un practician în insolvenţă: 

a) îşi poate schimba forma de exercitare a profesiei, cu acordul UNPIR 

b) îşi poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei 

c) îşi poate schimba forma de exercitare a profesiei, cu acordul Consiliului naţional de 

conducere al UNPIR 

 

26. (2 pct.) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului 

Economic European unde exercită în mod legal activitatea de practician în insolvenţă: 

a) se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România, fiind 

recunoscută în mod automat calitatea de practician în insolvenţă dobândită în statul de 

origine 

b) se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România, după 

promovarea unui examen organizat în condiţiile O.U.G. nr. 86/2006 

c) nu se pot înscrie în Tabloul UNPIR 

 

27. (2 pct.) În cazul în care predarea silită a unui bun a devenit imposibilă din cauza distrugerii acestuia, 

executorul judecătoresc: 

a) va consemna aceasta într-un proces verbal şi va dispune, prin încheiere, încetarea 

executării silite 

b) va consemna aceasta într-un proces verbal şi va dispune prin încheiere continuarea 

executării asupra altor bunuri similare 

c) va dispune printr-o rezoluţie încetarea executării silite 

 

28. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt hotărâri definitive şi constituie titluri executorii: 

a) hotărârile supuse apelului 

b) hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii 

c) hotărârile supuse apelului şi recursului 

 

29. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă: 

a) contestaţia la executare trebuie să îndeplinească condiţiile de formă prevăzute pentru 

cererea de chemare în judecată 

b) contestaţia la executare are un regim special şi nu va trebui să îndeplinească toate 

condiţiile de formă prevăzute pentru cererea de chemare în judecată 

c) în cazul contestaţiei la executare, întâmpinarea nu este obligatorie 
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30. (2 pct.) În cazul infracţiunii de bancrută simplă, urmarea imediată: 

a) nu există 

b) constă în crearea unei stări de pericol pentru interesele debitorilor 

c) constă în crearea unei stări de pericol pentru patrimoniul oricărei persoane, fizice sau 

juridice, ale cărei interese ar putea fi afectate prin neintroducerea cererii de deschidere a 

procedurii insolvenţei 

 

31. (2 pct.) Conform Codului penal, constituie infracţiunea de gestiune frauduloasă: 

a) fapta unei persoane de a sustrage sau distruge evidenţele contabile ale debitorului 

b) fapta reprezentantului legal al debitorului de a prezenta în registrele acestuia sau în situaţia 

financiară sume nedatorate 

c) pricinuirea de pagube unei persoane cu ocazia administrării sau conservării bunurilor 

acesteia, de către cel care avea această grijă  

 

32. (2 pct.) Înfracţiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor se comite cu: 

a) intenţie 

b) culpă 

c) praeterintenţie 

 

33. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, raportul de evaluare a bunurilor din averea debitorului: 

a) va fi depus la dosarul cauzei 

b) va fi publicat integral în BPI 

c) va fi comunicat debitorului  

 

34. (1 pct.) În situaţia în care o societate pe acţiuni aflată în curs de lichidare potrivit Legii nr. 31/1990, 

este în stare de insolvenţă: 

a) lichidatorul va notifica instituţiile statului si le va pune în vedere că au obligaţia să ceară 

deschiderea procedurii insolvenţei 

b) lichidatorul va solicita radierea societăţii 

c) lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei 

 

35. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu: 

a) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior economic 

b) exercitarea calităţii de notar public   

c) calitatea de evaluator 
 

36. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii: 

a) va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI 

b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 

c) va fi afişată la uşa instanţei  
 

37. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile de mandatar ad-hoc 

b) să exercite atribuţiile de conciliator 

c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 

 

38. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă răspund, în desfăşurarea activităţii lor: 

a) exclusiv disciplinar  

b) exclusiv civil 

c) inclusiv civil sau penal, după caz 

 

39. (1 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 pentru lichidarea unei societăţi: 

a) poate fi prelungit de către oficiul registrului comerţului, pentru motive temeinice 

b) poate fi prelungit de către tribunal, indiferent de motiv 

c) nu poate fi prelungit 
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40. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare: 

a) dreptul de uzufruct asupra unui imobil 

b) dreptul de abitaţie asupra unui imobil 

c) sumele de bani 

 

41. (1 pct.) În cazul contestaţiei la titlu, când obiectul contestaţiei la executare îl reprezintă lămurirea 

înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa aparţine: 

a) instanţei de executare 

b) instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută silit 

c) tribunalului arbitral, întotdeauna 

 

42. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după deschiderea procedurii falimentului, înstrăinarea acţiunilor 

deţinute la instituţia de credit debitoare se poate face: 

a) doar cu acordul judecătorului-sindic 

b) doar cu acordul lichidatorului judiciar 

c) doar cu acordul administratorului special 

 

43. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă sunt obligaţi să depună un jurământ scris: 

a) după promovarea examenului de admitere în profesie 

b) după înscrierea în Registrul Formelor de organizare  

c) după înscrierea în Tabloul UNPIR    

 

44. (1 pct.) Rolul activ al executorului judecătoresc: 

a) constă în utilizarea tuturor mijloacelor legale pentru realizarea integrală şi cu celeritate a 

obligaţiei prevăzute în titlul executoriu 

b) nu constă în a cere lămuriri debitorului cu privire la veniturile pe care le realizează sau 

bunurile pe care le deţine 

c) nu există pe tot parcursul executării 

 

45. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua procedura de inventariere a 

bunurilor din averea debitorului în termen de: 

a) 60 de zile de la data deschiderii procedurii 

b) 90 de zile de la data deschiderii procedurii 

c) 120 de zile de la data deschiderii procedurii  

 

46. (1 pct.) Subiectul activ al infracţiunii de bancrută simplă este: 

a) doar debitorul persoană fizică 

b) doar reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

c) debitorul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

 

47. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stablite de instanţa de judecată în procedura 

generală de insolvenţă 

b) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 

c) să conducă activitatea debitorul pe durata procedurii de reorganizare judiciară  

 

48. (1 pct.) Executarea silită poate porni numai la cererea:  

a) debitorului 

b) creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel 

c) debitorului şi creditorului 
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49. 
(3p)

În luna decembrie anul N, societatea X, care aplică Reglementările contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, a încheiat cu societatea Y un contract de 

închiriere a unui spaţiu comercial, pentru perioada 1 ianuarie N+1-31 decembrie N+1. În contract 

se menţionează că societatea X va încasa în primele 10 luni ale anului N+1 o sumă lunară de 1.200 

de lei. În schimb, pentru lunile noiembrie şi decembrie N+1, societatea Y beneficiază de o facilitate 

şi este scutită de plata chiriei? 

Care exte valoarea veniturilor din chirii ce se vor recunoaşte (contabiliza) la societatea X, în luna  

ianuarie N+1? 

a)0 (zero) lei; 

b)1.200 de lei; 

c)1.000 de lei. 

 

50. 
(3p)

După efectuarea inventarierii, la sfârşitul exerciţiului N, în contabilitatea societăţii X se 

regăsesc următoarele informaţii: investiţii imobiliare 25.000 lei, amortizarea investiţiilor imobiliare 

15.000 lei, utilaje 35.000 lei, amortizarea utilajelor 25.000 lei, materii prime 5.000 lei, mărfuri 

10.000 lei, ajustări pentru deprecierea materiilor prime 2.000 lei, debitori diverşi 2.000 lei, clienţi 

incerti 8.000 lei, ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 3.000 lei, conturi la bănci în lei 5.000 

lei, cheltuieli în avans 5.000 lei, furnizori 5.000 lei, creditori diverşi 15.000 lei, credite bancare pe 

termen scurt 5.000 lei, provizioane  pentru litigii 500 lei, venituri în avans 4.500 lei, capital subscris 

şi vărsat 15.000 lei, rezerve facultative 7.000 lei, prime de capital 8.000 lei, rezultat reportat 

(pierdere) 10.000 lei. 

Dacă se ţine cont de prevederile Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care este valoarea bilanţieră a 

creanţelor societăţii X? 

a)8.000 de lei; 

b)9.000 de lei; 

c)7.000 de lei. 

 

51. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) al(a) acestei societăţi se cunosc următoarele 

informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 lei; 

-data achiziţionării şi punerii în funcţiune: 01.06.2016; 

-durata normală de funcţionare conform catalogului: 5 ani; 

-metoda de amortizare utilizată este cea accelerată (în primul an de utilizare se amortizează 50% 

din valoarea de intrare). 

Care este valoarea cheltuielii cu amortizarea în anul 2018, potrivit Codului fiscal? 

a)20.000 de lei; 

b)12.500 de lei; 

c)5.000 de lei. 

 

52. 
(3p)

Despre societatea X aplică sistemul de TVA la incasare se cunosc următoarele informaţii: 

-pe data de 15 mai, anul N, încasează de la un client un avans în valoare de 11.900 de lei (inclusiv 

TVA 19%); 

-pe data de 5 iunie, anul N, întocmeşte factura pentru avansul încasat; 

-pe data de 5 iulie, anul N, livrează mărfuri, clientului de la care a încasat avansul, în valoare de 

11.900 de lei (inclusiv TVA). 

Dacă se au în vedere prevederile Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 
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a)în luna mai, anul N, societatea X nu recunoaşte (contabilizează) TVA  neexigibilă în valoare de 1.900 

de lei; 

b)în luna iunie, anul N, societatea X recunoaşte (contabilizează) TVA colectată  în valoare de 1.900 de 

lei; 

c)în luna iulie, anul N, societatea X recunoaşte (contabilizează) TVA colectată  în valoare de 1.900 de lei. 

 

53. 
(3p)

Societatea X (absorbant) fuzionează cu societatea Y (absorbit). În urma inventarierii şi 

evaluării activelor şi datoriilor societăţii X, se cunosc următoarele informaţii despre valorile 

bilanţiere ale activelor şi datoriilor: imobilizări corporale (construcţii) 200.000 lei, stocuri 20.000 

lei, disponibilităţi în contul curent la bancă 30.000 lei, furnizori 50.000 lei, credite bancare pe 

termen scurt 20.000 lei.  

Care este valoarea activului net contabil (capitalurilor proprii) al (ale) societăţii X? 

a)230.000 de lei;  

b)200.000 de lei; 

c)180.000 de lei. 

 

54. 
(3p)

Pe data de 25.07.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, pune în folosinţă un 

echipament al cărui cost este de 75.000 de lei. Durata de utilizare economică a utilajului este de 12 

ani, iar pentru acestă investitie, a cărei sursă de finanţare reprezintă profitul anului N reinvestit, 

societatea X, aşa cum precizează Codului fiscal,  beneficiază de scutire de impozit pe profit. Pe data 

de 25.09.N+9, societatea X, care se află în procedura falimentului, potrivit legii, vinde acest 

echipament. Potrivit Codului fiscal: 

a)pentru suma de 75.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; de asemenea, societatea X are 

obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

b)pentru suma de 75.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; însă, societatea X nu are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

c)pentru suma de 75.000 de lei nu se recalculează impozit pe profit şi nu se percep creanţe fiscale. 

 

55. 
(3p)

Asociaţii societăţii X, persoane fizice, au hotărât dizolvarea acesteia. Înainte de începerea 

operaţiilor de lichidare, se cunosc următoarele informaţii despre această societate: imobilizări 

(valori brute) 70.000 lei, amortizarea imobilizărilor 50.000 lei, mărfuri 20.000 lei, disponibilităţi 

10.000 lei, capital subscris vărsat 40.000 lei, furnizori 10.000 lei.
 

Lichidatorul vinde imobilizările la preţul de 30.000 lei (exclusiv TVA 19 %), iar mărfurile la preţul 

de 20.000 lei (exclusiv TVA 19 %). De asemenea, încasează contravaloarea vânzărilor şi plăteşte 

datoriile faţă de bugetul statului şi furnizori. În plus, se precizează: 

-toate veniturile şi cheltuielile sunt deductibile fiscal; 

-nu există o pierdere fiscală nerecuperată (reportată) din exerciţiile precedente; 

-capitalul social reprezintă, în totalitate, contribuţia asociaţilor persoane fizice; 

-cota de impozit pe profit este de 16%. 

-cota de impozit pe veniturile obţinute din lichidarea unei persoane juridice de asociaţii persoane 

fizice este de 10%. 

Care este suma de bani pe care o primesc asociaţii persoane fizice de la lichidator, după plata 

datoriei faţă de furnizori şi a tuturor impozitelor? 

a)40.000 de lei; 

b)47.560 de lei; 

c)48.400 de lei. 
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56. 
(3p)

Codului fiscal precizează că la stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente 

similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice. Potrivit acestor norme, nu sunt 

elemente similare veniturilor: 

a)rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe; 

b)câştigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate; 

c)rezervele statutare constituite din rezultatul net. 

 

57. 
(3p) 

Se prezintă următoarele informaţii despre o societate care aplică Reglementările contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare:  reduceri comerciale acordate (contabilizate cu ajutorul contului 709) 300 lei, reduceri 

comerciale primite (contabilizate cu ajutorul contului 609) 150 lei, venituri din vânzarea produselor 

reziduale 4.000 lei, venituri din vânzarea semifabricatelor 2.000 lei, venituri din producţia de 

imobilizări corporale 500 lei. 

Care este valoarea cifrei de afaceri netă? 

a)5.850 de lei; 

b)5.700 de lei; 

c)7.700 de lei. 

 

58. 
(3p)

Societatea X, care aplică Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a achiziţionat în cursul anului N: 

-100.000 acţiuni ale societăţii B, la costul de 1 leu/acţiune; aceste acţiuni au fost achiziţionate cu 

intenţia de a fi deţiunte pe termen lung (o perioadă mai mare de un an) şi, în consecinţă, au fost 

recunoscute în categoria imobilizărilor financiare; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată, iar, în cursul anului N, au fost tranzacţionate, ultima dată, la cursul de 0,9 

lei/acţiune; 

-50.000 de acţiuni al societăţii C, la costul de 1,5 lei acţine; aceste acţiuni au fost achiziţionate cu 

intenţia de a fi deţiunte pe termen lung (o perioadă mai mare de un an)  şi, în consecinţă, au fost 

recunoscute în categoria imobilizărilor financiare; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată, iar, în cursul anului N, au fost tranzacţionate, ultima dată, la cursul de 1,6 

lei/acţiune; 

La ce valoare sunt prezentate în bianţul întocmit de societatea X, la 31.12.N, acţiunile societăţilor B 

şi C? 

a)acţiunile societăţii B la valoarea de 100.000 de lei (100.000 de acţiuni x 1 leu/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 80.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,6 lei /acţiune); 

b)acţiunile societăţii B la valoarea de 90.000 de lei (100.000 de acţiuni x 0,9 lei/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 75.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,5 lei /acţiune); 

c)acţiunile societăţii B la valoarea de 90.000 de lei (100.000 de acţiuni x 0,9 lei/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 80.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,6 lei /acţiune). 

 

59. 
(3p)

Societatea X, societate cu răspundere limitată, la al cărei capital social au participat doi 

asociaţi persoane fizice, se lichidează. După ce se rambursează toate datoriile şi se plăteşte 

impozitul pe profitul rezultat în urma lichidării, în contabilitatea societăţii X se regăseşte 

următoarea situaţie: 

-disponibil la bancă: 20.000 lei; 

-capital social: 15.000 lei; capitalul subscris şi vărsat este reprezentat, în totalitate, de contribuţia 

asociaţilor persoane fizice; 

-rezultat reportat (pierdere): 5.000 lei; 

-profitul net rezultat din lichidare: 10.000 lei. 

Care este suma de bani pe care o primesc asociaţii persoane fizice în urma lichidării societăţii X? 

a)20.000 de lei; 

b)19.000 de lei; 

c)19.500 de lei. 
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60. 
(2p)

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, care dintre următoarele 

afirmaţii este incorectă? 

a)nu sunt cheltuieli deductibile cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvenţiilor primite, potrivit 

legii, de la Guvern, agenţii guvernamentale şi late instituţii naţionale şi internaţionale; 

b)sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile generate de evaluarea 

ulterioară şi executarea instrumentelor financiare derivate, înregistrate potrivit reglementărilor contabile; 

c)sunt cheltuieli deductibile cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale 

efectuate potrivit legislaţiei specifice; 

 

61. 
(2p)

Potrivit legii contabilităţii (Legea nr. 82∕1991, cu modificările şi completările ulterioare), 

statele de salarii se păstrează:   
a)timp de 50 de ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost 

întocmite; 

b)timp de 40 de ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost 

întocmite; 

c)timp de 30 de ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost 

întocmite. 

 

62. 
(2p)

Societatea X, care este în lichidare, are o creanţă înregistrată la clienţii incerţi în valoare de 

20.000 lei. Pentru această creanţă incertă a fost înregistrată în contabilitate o ajustare pentru 

depreciere în valoare de 10.000 lei. Deoarece creanţa incertă este încasată în totalitate, ajustarea 

pentru deprecierea creanţelor clienţi este anulată. Cheltuiala înregistrată în contabilitatea societăţii 

X, în momentul contabilizării ajustarii pentru deprecierea creanţelor clienţi, a fost deductibilă 

fiscal pentru suma de 2.000 lei. De asemenea, precizăm că societatea X este plătitoare de impozit pe 

profit. 

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este valoarea venitului rezultat în urma anulării ajustării 

pentru deprecierea creanţelor clienţi care nu se ia în calcul la determinarea profitului impozabil 

rezultat cu ocazia lichidării ? 

a)10.000 de lei; 

b)2.000 de lei; 

c)8.000 de lei. 

 

63. 
(2p)

 Despre un stoc de mărfuri se cunosc următoarele informaţii, la închiderea exerciţiului 

financiar: 

-cost de achiziţie: 30.000 de lei; 

-ajustare pentru deprecierea stocului de mărfuri: 5.000 de lei. 

Dacă se au în vedere Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, stocul de mărfuri este evaluat 

(prezentat) în bilanţul, întocmit cu ocazia închiderii exerciţiului financiar, la valoarea de: 

a)30.000 de lei; 

b)25.000 de lei; 

c)35.000 de lei. 

 

64. 
(2p)

PotrivitReglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, pentru tranzacţiile în valută, în cazul bunurilor însoţite 

de factură, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data:  

a)recepţiei bunurilor; 

b)întocmirii avizului de însoţire a mărfii; 

c)întocmirii facturii.  
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65. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri 

mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit: 

a)începând cu semestrul următor celui în care s-a depâşit acestă limită; 

b)începând cu trimestrul în care s-a depâşit acestă limită;  

c)începând cu trimestrul următor celui în care s-a depăşit această limită. 

 

66. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că acţiunile primite de entitate ca urmare a 

încorporării rezervelor sau a primelor de capital, în capitalul social al societăţii la care sunt 

deţinute participaţiile, se evidenţiază în contabilitate pe seama: 

a)conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv rezultat reportat (contul 117 

"Rezultat reportat"); 

b)conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv venituri (contul 768 "Alte 

venituri financiare"); 

c)conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv de rezerve (contul 106 

"Rezerve"). 

 

67. 
(2p)

În iunie N, se constată, la societatea X, că o factură de o valoare seminificativă, emisă de un 

furnizor în noiembrie N-1, nu a fost înregistrată în contabilitate? 

Care dintre următoarele afirmaţii este incorectă, dacă se au în vedere atât prevederile 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, cât şi cele ale Codului fiscal? 

a)înregistrarea facturii în contabilitate nu afectează profitul sau pierderea anului N; 

b)înregistrarea facturii în contabilitate nu afectează rezultatul reportat; 

c)societatea X trebuie să depună o declaraţie de impozit pe profit rectificativă, pentru anul N-1. 

 

68. 
(2p)

Aşa cum precizează Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, creanţele preluate prin cesionare se evidenţiază în contabilitate la: 

a)costul de achiziţie (articol contabil 461 "Debitori diverşi" = 462 "Creditori diverşi");  

b)la costul de achiziţie 462 "Creditori diverşi" = 461 "Debitori diverşi"); 

c)la valoarea nominală (articol contabil 461 "Debitori diverşi" = 462 "Creditori diverşi"). 

 

69. 
(2p)

În cursul exerciţiului N,  la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe 

profit, se contabilizează (recunosc) următoarele cheltuieli: 

-cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de mărfuri, în valoare de 50.000 de lei; 

-cheltuieli cu  ajustările pentru deprecierea stocurilor de produselor finite, în valoare de 10.000 de 

lei; 

Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, care dintre următoarele afirmaţii este 

corectă? 

a)atât cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de mărfuri, cât şi cheltuielile cu ajustările 

pentru deprecierea stocurilor de produse finite sunt cheltuieli deductibile; 

b)atât cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de mărfuri, cât şi cheltuielile cu ajustările 

pentru deprecierea stocurilor de produse finite sunt cheltuieli nedeductibile; 

c)cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de mărfuri sunt deductibile, în timp ce  

cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de produse finite sunt nedeductibile. 
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70. 
(1p)

 Potrivit Codului fiscal, la calculul rezultatului fiscal, sunt impozabile: 

a)veniturile din anularea sau reducerea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere; 

b)veniturile reprezentând creşteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, 

imobilizărilor necorporale, după caz, care compensează cheltuielile cu descreşterile anterioare aferente 

aceleiaşi imobilizări;  

c)veniturile din impozitul pe profit amânat determinat şi înregistrat de către contribuabilii care aplică 

reglementările contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară. 

 
71. 

(1p)
Plata în valută a unui avans către un furnizor extern se înregistrează în contabilitate la:  

a)cursul de schimb valutar al băncii prin intermediul căreia s-a efectuat plata; 

b)cursul de schimb valutar, comunicat de Banaca Naţională a României, la sfârşitul lunii în care a  avut 

loc plata; 

c)cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data efectuării plăţii. 

 
72. 

(1p)
Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, în cifra de afaceri a unei entităţi se includ: 

a)veniturile din subvenţii pentru investiţii; 

b)veniturile din vânzarea produselor agricole; 

c)veniturile din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital. 

 
73. 

(1p)
Potrivit Codului fiscal, o microîntreprindere este o persoană juridică română care 

îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. Una 

dintre aceste condiţii se refără la: 

a)a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din 

veniturile totale. 

b)nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele 

judecătoreşti, potrivit legii; 

c)deţinerea statului şi autorităţilor locale în capitalul social al acesteia să nu depăşească 50%; 

 
74. 

(1p)
Potrivit Codului fiscal, nu reprezintă mijloace fixe amortizabile: 

a)terenurile, inclusiv cele împădurite; 

b)investiţiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul 

îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, prin 

majorarea valorii mijlocului fix;  

c)investiţiile efectuate din surse proprii, concretizate în bunuri noi, de natura celor aparţinând domeniului 

public, precum şi în dezvoltări şi modernizări ale bunurilor aflate în proprietate publică. 

 
75. 

(1p)
Potrivit Codului fiscal, pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor 

neîncasate sunt nedeductibile la determinarea profitului impozabil atunci când:  

a)creanţa nu a fost încasată într-o peroadă mai mică de un an de la scadenţă, iar pentru aceasta nu a fost 

constituită ajustare pentru depreciere; 

b)procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti; 

c)acestea (pierderile) rezultă în urma punerii în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o 

sentinţă judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014.  
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76. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)în cazul leasingului financiar, achiziţiile de către locatar de bunuri imobile şi mobile sunt tratate ca şi 

investiţii financiare; 

b)în cazul leasingului operaţional, bunurile sunt supuse amortizării de către locatar, pe o bază consecventă 

cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia; 

c)înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului de leasing se efectuează, 

în cazul leasingului operaţional, de către locator/finanţator. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până 

la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 20%, stabilită prin hotărâre a 

consiliului local; la nivelul municipiului Bucureşti, această  atribuţie revine Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

b)pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până 

la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a 

consiliului local; la nivelul municipiului Bucureşti, această  atribuţie revine Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

c)pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până 

la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 5%, stabilită prin hotărâre a 

consiliului local; la nivelul municipiului Bucureşti, această  atribuţie revine Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, sunt venituri impozabile: 

a)veniturile din provizioanele pentru impozite; 

b)veniturile din vânzarea produselor finite; 

c)veniturile din provizioanele pentru terminarea contractului de muncă; 

 

79. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost 

întocmită factură reprezintă: 

a)active circulante; 

b)imobilizări; 

c)datorii. 

 

80. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)schimbarea conducătorilor entităţii nu justifică modificarea politicilor contabile; 

b)dacă efectul modificării politicii contabile este imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, 

modificarea politicilor contabile nu se mai efectuează; 

c)în cazul modificării politicilor contabile pentru o perioadă anterioară, entităţile nu trebuie să ia în 

considerare efectele fiscale.  
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 3 
 

 

1. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 

asupra averii debitorului este de: 

a) maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii 

b) maximum 45 de zile de la data primirii notificării de deschidere a procedurii 

c) maximum 45 de zile de la publicarea în BPI a hotărârii de deschidere a procedurii 

 

2. (3 pct.) În urma deschiderii procedurii falimentului împotriva unei instituţii de asigurare/reasigurare, 

Legea nr. 85/2014 interzice, sub sancţiunea nulităţii, acţionarilor semnificativi ai societăţii de 

asigurare/reasigurare debitoare să înstrăineze acţiunile deţine la respectiva societate de 

asigurare/reasigurare debitoare: 

a) fără acordul administratorului judiciar 

b) fără confirmarea judecătorului-sindic 

c) fără avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi fără aprobarea 

judecătorului-sindic 

 

3. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar: 

a) poate fi tras la şi răspundere administrativă 

b) poate fi tras doar la răspundere civilă 

c) poate fi tras la răspundere penală doar în ceea ce priveşte conţinutul înscrisurilor întocmite 

în cadrul procedurii 

 

4. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în perioada concordatului preventiv omologat: 

a) nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor 

b) se poate deschide doar procedura falimentului faţă de debitor 

c) se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor, doar în condiţiile prevăzute de lege 

 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazul în care: 

a) societatea nu şi-a achitat impozitele anuale în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de 

întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare 

b) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii 

c) societatea şi-a încetat temporar activitatea şi nu a mai reluat-o într-un termen de cel mult 

doi ani de la data înscrierii în registrul comerţului 

 

6. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dacă lichidatorul a achitat din fonduri personale datoriile unei 

societăţi: 

a) acesta îşi va putea recupera sumele respective doar cu aprobarea instanţei de judecată 

b) acesta nu va putea exercita împotriva asociaţilor/administratorilor statutuari ai societăţii 

drepturi mai mari decât acelea ce aparţineau creditorilor plătiţi 

c) acesta nu va putea exercita împotriva societăţii drepturi mai mari decât acelea care 

aparţineau creditorilor plătiţi 

 

7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentinţa prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăţi cu 

răspundere limitată, ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor asociaţilor, poate fi atacată: 

a) în termen de 20 de zile de la comunicare 

b) în termen de 15 zile de la pronunţare 

c) în termen de 20 de zile de la pronunţare 
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8. (3 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, Comisia de cenzori a UNPIR: 

a) nu are atribuţii în ceea ce priveşte modul de gestionare a fondului de lichidare 

b) are ca principală atribuţie supravegherea modului de gestionare a fondului de lichidare 

c) are ca principală atribuţie aprobarea distribuirii sumelor din fondul de lichidare către 

filialele UNPIR 
 

9. (3 pct.) Pot deţine calitatea de asociaţi ai unei societăţi profesionale cu răspundere limitată   (SPRL): 

a) unul sau mai multi practicieni în insolvenţă definitivi compatibili, împreună cu unul sau 

mai mulţi practiciani în insolvenţă stagiari, compatibili 

b) 2 sau mai mulţi practicieni în insolvenţă definitivi compatibili 

c) 2 sau mai mulţi practicieni în insolvenţă, indiferent daca sunt definitivi sau stagiari   

 

10. (3 pct.) Din Adunarea reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR fac parte: 

a) membrii din conducerea filialelor UNPIR 

b) exclusiv membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR 

c) şi preşedinţii consiliilor de conducere aleşi ai filialelor UNPIR      

 

11. (3 pct.) În cazul în care instanţa de judecată dispune suspendarea provizorie a executării silite până la 

soluţionarea cererii de suspendare: 

a) aceasta se va pronunţa prin încheiere şi fără citarea părţilor 

b) aceasta se va pronunţa printr-o sentinţă 

c) aceasta se va pronunţa printr-o încheiere care poate fi atacată în condiţiile legii 

 

12. (3 pct.) Dacă în cursul executării silite un imobil a fost vândut cu plata preţului în rate, un exemplar de 

pe actul de adjudecare întocmit de executorul judecătoresc: 

a) se va preda oricărei persoane interesate 

b) se va preda creditorului urmăritor spre a-i servi ca titlu executoriu împotriva 

adjudecatarului, dacă acesta nu plăteşte diferenţa de preţ 

c) se va comunica exclusiv debitorului 

 

13. (3 pct.) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale, debitorul: 

a) nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut 

opune în cursul judecăţii în prima instanţă 

b) va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut 

opune în cursul judecăţii în prima instanţă 

c) va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut 

opune într-o cale de atac de i-a fost deschisă 

 

14. (3 pct.) Tentativa la infracţiunea de gestiune frauduloasă: 

a) nu este posibilă 

b) este posibilă, însă doar în forma agravată a infracţiunii 

c) nu este pedepsită de legiuitor 

 

15. (3 pct.) Conform Codului penal, fapta persoanei care, în frauda creditorilor, înfăţişează datorii 

inexistente: 

a) se sancţionează cu aceeaşi pedeapsă prevăzută de lege ca şi pentru fapta persoanei care, în 

frauda creditorilor, prezintă în registrele debitorului sume nedatorate 

b) constituie infracţiunea de bancrută simplă 

c) va răspunde doar cu averea personală pentru acoperirea masei pasive a debitorului în 

temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 

 

16. (3 pct.) Conform Codului penal, identificaţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: 

a) acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate în cazul 

săvârşirii infracţiunii de bancrută simplă 
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b) acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a procurorului în cazul săvârşirii 

infracţiunii de bancrută frauduloasă 

c) acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a oricărui terţ în cazul săvârşirii 

infracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

 

17. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, ca regulă: 

a) contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii procedurii 

b) contractele în derulare se consideră desfiinţate la data deschiderii procedurii 

c) contractele în derulare sunt denunţate din oficiu, de administratorul judiciar / lichidatorul 

judiciar  

 

18. (2 pct.) Debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 

alin. (1) din Legea nr. 85/2014: 

a) în termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii 

b) în termen de 15 zile de la deschiderea procedurii  

c) în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii 

 

19. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul depunerii unei cereri comune de deschidere a procedurii 

insolvenţei, instanţa competentă să soluţioneze cererea de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva 

unor membri ai grupului de societăţi este: 

a) de regulă, tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul societatea-mamă 

b) judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul societatea-mamă 

c) exclusiv tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul societatea cu cea mai 

mare cifră de afaceri 

 

20. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăţi cu răspundere limitată va fi 

făcută: 

a) doar de instanţa de judecată  

b) de toţi asociaţii, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel 

c) de toţi asociaţii, în toate cazurile 

 

21. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, pentru a se evita dizolvarea unei societăţi ca urmare a expirării 

duratei societăţii stabilită prin actul constitutiv, asociaţii vor fi consultaţi cu privire la o eventuală 

prelungire a duratei societăţii: 

a) cu cel puţin 2 luni înainte de expirare 

b) cu cel puţin 3 luni înainte de expirare 

c) cu cel puţin 6 luni înainte de expirare 

 

22. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, bunurile rămase din patrimoniul societăţii radiate din registrul 

comerţului: 

a) revin asociaţilor/acţionarilor 

b) trec în proprietatea statului 

c) revin asociaţilor/acţionarilor şi lichidatorului 

 

23. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăţi pe acţiuni se face: 

a) de instanţa competentă, în toate cazurile 

b) de oficiul naţional al registrului comerţului, în toate cazurile 

c) de adunarea generală care hotărăşte lichidarea, dacă prin actul constitutiv nu se prevede 

altfel 

 

24. (2 pct.) Hotărârile Congresului UNPIR sunt valabil adoptate cu votul:  

a) majorităţii membrilor săi, fără a fi permisă reprezentarea 

b) majorităţii membrilor săi  

c) majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi 
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25. (2 pct.) Pentru hotărârile Adunării Asociaţilor unei societăţi profesionale cu răspundere limitată 

(SPRL), având ca obiect modificarea contractului de societate:  

a) este necesar votul asociaţilor reprezentând majoritatea 

b) este necesar votul tuturor asociaţilor, exceptând cazul în care în contractul de societate sunt 

alte prevederi 

c) este necesar votul asociaţilor prezenţi la adunare, exceptând cazul în care în contractul de 

societate sunt alte prevederi  

 

26. (2 pct.) Un cabinet individual se constituie: 

a) pe baza deciziei filialei UNPIR din care va face parte cabinetul 

b) pe baza deciziei practicianului în insolvenţă compatibil 

c) pe baza deciziei UNPIR  

 

27. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, contestaţia privind lămurirea aplicării titlului executoriu 

se poate face: 

a) doar în termen de  30 de zile de la data emiterii titlului respectiv 

b) oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită 

c) în termenul stabilit de instanţa de judecată chiar în cuprinsul titlului executoriu 

 

28. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pentru realizarea creanţei sale, creditorul: 

a) poate urmări doar bunurile mobile aflate în posesia debitorului 

b) nu poate urmări bunurile mobile ale debitorului aflate în posesia altor persoane 

c) poate urmări bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane 

 

29. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru 

depunerea titlurilor de creanţă de către creditorii interesaţi să participe la distribuirea sumelor rezultate 

din vânzarea bunurilor urmărite, executorul judecătoresc va întocmi: 

a) actul de adjudecare 

b) proiectul de distribuire a sumelor 

c) încheierea de distribuire a sumelor 

 

30. (2 pct.) Fapta debitorului persoană fizică de a introduce tardiv cererea de deschidere a procedurii 

insolvenţei, cu mai mult de 6 luni peste termenul prevăzut de lege de la apariţia stării de insolvenţă, 

constituie: 

a) infracţiunea de înşelăciune 

b) infracţiunea de bancrută simplă 

c) infracţiunea de bancrută frauduloasă 
 

31. (2 pct.) Potrivit Codului penal, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate: 

a) în cazul săvârşirii infracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

b) doar în cazul săvârşirii infracţiunii de bancrută frauduloasă 

c) în cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă săvârşită doar în forma agravată 

 

32. (2 pct.) În cazul săvârşirii infracţiunii de bancrută frauduloasă, acţiunea penală: 

a) se pune în mişcare doar din oficiu 

b) se pune în mişcare doar la solicitarea expresă a practicianului în insolvenţă 

c) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate 

 

33. (1 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, judecătorul-sindic va respinge cererea de deschidere a procedurii 

insolvenţei în una dintre următoarele situaţii: 

a) debitorul nu se află în stare de insolvenţă 

b) debitorul are o datorie certă, lichidă şi exigibilă faţă de creditorul care a formula cererea 

c) este îndeplinită condiţia stabilită de lege în ceea ce priveşte cuantumul valorii-prag 
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34. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu: 

a) calitatea de arbitru 

b) calitatea de mediator 

c) exercitarea calităţii de executor judecătoresc   

 

35. (1 pct.) În cazul aprobării de către adunarea creditorilor a propunerii administratorului judiciar de 

intrare în faliment a debitorului, judecătorul-sindic va dispune aceasta: 

a) prin sentinţă 

b) prin decizie 

c) prin încheiere 
 

36. (1 pct.) În urma vânzării unui imobil în cursul executării silite, actul de adjudecare va fi întocmit de 

către: 

a) instanţa de executare 

b) executorul judecătoresc 

c) creditorul urmăritor 

 

37. (1 pct.) În cazul contestaţiei la titlu, când obiectul contestaţiei la executare îl reprezintă lămurirea 

înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa aparţine: 

a) instanţei de executare 

b) instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută silit 

c) tribunalului arbitral, întotdeauna 
 

38. (1 pct.) Atribuţiile legale ale practicianului în insolvenţă, precum şi cele stabilite exclusiv în sarcina sa 

de către judecătorul sindic: 

a) pot fi exercitate prin reprezentare 

b) nu pot fi exercitate prin reprezentare 

c) pot fi exercitate şi prin reprezentare de către avocaţi 
 

39. (1 pct.) Instanţa de executare poate dispune înlocuirea executorului judecătoresc şi continuarea 

executării silite de un alt executor judecătoresc: 

a) la cererea creditorului, pentru motive temeinice 

b) la cererea creditorului şi a debitorului  

c) la cererea debitorului 

 

40. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile de mandatar ad-hoc 

b) să exercite atribuţiile de conciliator 

c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 
 

41. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după deschiderea procedurii falimentului, înstrăinarea acţiunilor 

deţinute la instituţia de credit debitoare se poate face: 

a) doar cu acordul judecătorului-sindic 

b) doar cu acordul lichidatorului judiciar 

c) doar cu acordul administratorului special 

 

42. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii: 

a) va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI 

b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 

c) va fi afişată la uşa instanţei  
 

43. (1 pct.) După comunicarea încheierii de încuviinţare a executării şi notarea în cartea funciară a 

urmăririi silite, executorul judecătoresc va întocmi: 

a) o încheiere 

b) un proces-verbal de situaţie 

c) o rezoluţie 
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44. (1 pct.) Săvârşirea infracţiunii de bancrută simplă este sancţionată: 

a) cu detenţiunea pe viaţă 

b) şi cu închisoarea 

c) cu avertisment 

 

45. (1 pct.) Societăţile profesionale de practicieni în insolvenţă, membre ale UNPIR au obligaţia să 

comunice toate schimbările intervenite în componenţa colaboratorilor săi: 

a) către filialele UNPIR 

b) către Oficiul Registrului Comerţului 

c) către UNPIR  

 

46. (1 pct.) Are competenţa în soluţionarea contestaţiei la executarea propriu-zise:  

a) instanţa de executare 

b) instanţa arbitrală 

c) instanţa de contencios administrativ 

 

47. (1 pct.) În situaţia în care majoritatea cerută de Legea nr. 31/1990 pentru numirea unui lichidator al 

unei societăţi în comandită pe acţiuni nu se întruneşte, numirea lichidatorului se va face: 

a) de către acţionarul majoritar 

b) de către consiliul de administraţie 

c) de către tribunal 

 

48. (1 pct.) În cadrul procedurilor de insolvenţă, operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură 

emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) se efectuează cu titlu gratuit 

b) se efectuează cu titlu oneros 

c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte 

 

49. 
(3p) 

Societatea A absoarbe societatea B. Înainte de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele 

informaţii despre cele două societăţi: 

 Societatea A Societatea B 

Total active 1.200.000 lei 450.000 lei 

Datorii 400.000 lei 250.000 lei 

Număr de acţiuni 200.000 100.000 

Valoarea nominală a unei 

acţiuni 

1 leu 1 leu 

Care este valoarea contabilă a unei acţiuni a celor două societăţi? 

a) 10 lei (societatea A)/3,5 lei (societatea B); 

b)   2 lei (societatea A)/1,5 lei (societatea B);  

c)   4 lei (societatea A)/ 2 lei (societatea B). 

 

50. 
(3p)

Societatea X, care aplică Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a achiziţionat în cursul anului N: 

-100.000 acţiuni ale societăţii B, la costul de 1 leu/acţiune; aceste acţiuni au fost achiziţionate cu 

intenţia de a fi deţiunte pe o perioadă scură de timp şi, în consecinţă, au fost recunoscute în 

categoria investiţiilor financiare pe termen scurt; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată, iar, în cursul anului N, au fost tranzacţionate, ultima dată, la cursul de 0,9 

lei/acţiune; 

-50.000 de acţiuni al societăţii C, la costul de 1,5 lei acţine; aceste acţiuni au fost achiziţionate cu 

intenţia de a fi deţiunte pe o perioadă scurtă de timp şi, în consecinţă, au fost recunoscute în 

categoria investiţiilor financiare pe termen scurt; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o 
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piaţă reglementată, iar, în cursul anului N, au fost tranzacţionate, ultima dată, la cursul de 1,6 

lei/acţiune; 

La ce valoare sunt prezentate în bianţul întocmit de societatea X, la 31.12.N, acţiunile societăţilor B 

şi C? 

a)acţiunile societăţii B la valoarea de 100.000 de lei (100.000 de acţiuni x 1 leu/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 80.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,6 lei /acţiune); 

b)acţiunile societăţii B la valoarea de 90.000 de lei (100.000 de acţiuni x 0,9 lei/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 75.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,5 lei /acţiune); 

c)acţiunile societăţii B la valoarea de 90.000 de lei (100.000 de acţiuni x 0,9 lei/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 80.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,6 lei /acţiune). 

 

51. 
(3p)

Codului fiscal precizează că la stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente 

similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice. Potrivit acestor norme,nu sunt 

elemente similare cheltuielilor: 

a)diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, 

înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile; 

b)valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare care a fost înregistrată în rezultatul reportat.  

c)pierderile din anularea titlurilor de participare proprii, reprezentând diferenţa dintre valoarea de 

răscumpărare a titlurilor de participare proprii anulate şi valoarea lor nominală. 

 

52. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este valoarea stocului de de produse finite, după efectuarea operaţiunii de vânzare, dacă 

evaluarea acestora la ieşire se efectuează pe baza metodei costului mediu ponderat (CMP)? 

a)82 de lei; 

b)72 de lei; 

c)75 de lei. 

 

53. 
(3p)

Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X, ai cărei 

asociaţi sunt persoane fizice: 

 
Valori (lei) 

Clienti 

Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti 

Capital subscris şi vărsat (capitalul subscris şi vărsat este 

reprezentat, în totalitate, de contribuţia asociaţilor persoane 

fizice) 

12.000 

(1.000) 

11.000 

Se încasează întreaga creanţă de la clienţi şi se anulează ajustarea pentru deprecierea creanţelor 

clienţi. Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi (provizionul pentru 

deprecierea creanţelor clienţi) a fost deductibilă (deductibil) fiscal pentru întreaga valoare. 

Pierderea fiscală a societăţii înainte de efectuarea operaţiilor de lichidare este zero. Cota de impozit 

pe profit este de 16%. De asemenea, capitalul social reprezintă, în totalitate, contribuţia asociaţilor 

persoane fizice. 

Care este impozitul pe profit ce se plăteşte la bugetul statului, în urma lichidării? 

 

a)0(zero) lei; 

b)  160 lei; 

c)1.920 de lei. 
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54. 
(3p)

Pe data de 25.07.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, pune în folosinţă un 

echipament al cărui cost este de 75.000 de lei. Durata de utilizare economică a utilajului este de 12 

ani, iar pentru acestă investitie, a cărei sursă de finanţare reprezintă profitul anului N reinvestit, 

societatea X, aşa cum precizează Codului fiscal,  beneficiază de scutire de impozit pe profit. Pe data 

de 25.09.N+8, societatea X transmite societăţii Y echipamentul în cadrul unei fuziuni prin 

absorbţie, în care societatea X este societatea absorbită.  Potrivit Codului fiscal: 

a)pentru suma de 75.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; de asemenea, societatea X are 

obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

b)pentru suma de 75.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; însă, societatea X nu are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

c)pentru suma de 75.000 de lei nu se recalculează impozit pe profit şi nu se percep creanţe fiscale. 

 

55. 
(3p)

Potrivit Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, pentru determinarea 

rezultatului fiscal, erorile înregistrate în contabilitate se corectează astfel: 

a)erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustara 

rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea şi depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile 

prevăzute de Codul de procedură fiscală; 

b)erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustara 

rezultatului fiscal al anului în care are loc corectarea de eroare, fără să se depună o declaraţie retificativă 

în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală; 

c)erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit şi pierdere sunt 

luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal al anului la care se referă, dar cu depunerea unei 

declaraţii rectificative pentru exerciţiul la care se referă această corectarea de eroare.  

 

56. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este costul de producţie al produselor finite vândute, dacă evaluarea la ieşire se efectuează pe 

baza metodei primul intrat-primul ieşit (FIFO)? 

a)285 de lei; 

b)340 de lei; 

c)300 de lei. 

 

57. 
(3p)

Asociaţii societăţii X, persoane fizice, au hotărât dizolvarea acesteia. Înainte de începerea 

operaţiilor de lichidare, se cunosc următoarele informaţii despre această societate: imobilizări 

(valori brute) 70.000 lei, amortizarea imobilizărilor 50.000 lei, mărfuri 20.000 lei, disponibilităţi 

10.000 lei, capital subscris vărsat 40.000 lei, furnizori 10.000 lei. Se menţionează că valorile 

contabile ale activelor societăţii coincid cu valorile fiscale. 

Lichidatorul vinde imobilizările la preţul de 30.000 lei (exclusiv TVA 19 %), iar mărfurile la preţul 

de 20.000 lei (exclusiv TVA 19 %). De asemenea, încasează contravaloarea vânzărilor şi plăteşte 

datoriile faţă de bugetul statului şi furnizori. În plus, se precizează că: 

-toate veniturile şi cheltuielile sunt deductibile fiscal; 

-nu există o pierdere fiscală nerecuperată (reportată) din exerciţiile precedente; 

Care este valoarea rezultatului fiscal obţinut în urma operaţiilor de lichidare? 

a)11.900 de lei (profit); 

b)10.000 de lei (profit). 

c)0 (zero) lei. 
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58. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) 

al(a) acestei societăţi se cunosc următoarele informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 de lei; 

-durata normală de funcţionare conform catalogului: 10 ani; 

-metoda de amortizare este cea degresivă  

Care este valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârşitul celui de al doilea an de utilizare, 

potrivit Codului fiscal? 

a)80.000 de lei; 

b)64.000 de lei; 

c)72.000 de lei. 

 

59. 
(3p) 

Pe data de 20.12.N,  societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a înregistrat 

o creanţă faţă de un client extern în valoare de 2.000 euro, cursul de schimb valabil la această dată 

fiind de 1 euro = 4,65 lei. Până la data de 31.12.N, societatea X nu a încasat creanţa de la clientul 

extern. Cursul de schimb valabil la închiderea exerciţiului financiar, 31.12.N, este de 1 euro = 4,60 

lei.   

Care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)evaluarea crenţei faţă de clientul extern, la 31.12.N, generează un venit financiar de 100 de lei; 

b)creanţa faţă de clientul extern este evaluată, în bilanţul întocmit la 31.12.N, la valoarea de 9.200 de lei; 

c)creanţa faţă de clientul extern este evaluată, în bilanţul întocmit la 31.12.N, la valoarea de 9.300 de lei. 

 

60. 
(2p)

În cursul anului N, societatea X SA, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, îşi 

răscumpără 1.000 de acţiuni proprii, la preţul de 1 leu/acţiune.  Ulterior, aceste acţiuni sunt 

vândute salariaţilor la preţul de 1,02 lei/acţiune. 

Câştigul generat de vânzarea acţiunilor proprii salariaţilor, în valoare de 20 de lei, este recunoscut 

(contabilizat), în momentul vânzării: 

a)în contul de profit şi pierdere sub formă de venit; 

b)ca o majorare de capital social; 

c)distinct în capitalurile proprii. 

 

61. 
(2p)

Societatea Y, care este plătitoare de TVA, achiziţionează de la societatea X, plătitoare de 

TVA, materii prime. În factura primită la la societatea X, se regăsesc următoarele informaţii: 

-preţ: 2.100 de lei (fără TVA); 

-reducere financiară sub formă de scont: 100 de lei; 

-cota de TVA este de 19%; 

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă, dacă niciuna dintre societăţi 

nu aplică sistemul de TVA la încasare? 

a)la societatea Y, se  recunoaşte (contabilizează) TVA deductibilă în valoare de 380 de lei; 

b)la societatea Y, se recunoaşte (contabilizează) TVA deductibilă în valoare de 399 de lei; 

c)la societatea Y, se recunoaşte (contabilizează) TVA colectată de 380 de lei. 

 

62. 
(2p)

Încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte veniturisunt 

prezentate în tabloul fluxurilor de trezorerie în categoria fluxurilor generate de activităţile de: 

a)exploatare; 

b)finanţare; 

c)investiţii. 
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63. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)subvenţiile pentru active trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve; 

b)subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în 

contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat; 

c)subvenţiile pentru active trebuie recunoscute direct în profitul sau pierderea exerciţiului financiar în 

care s-au încasat. 
 

64. 
(2p)

Partajul capitalului propriu (activului net) rezultat din lichidarea unei societăţi comerciale se 

efectuează în funcţie de: 

a)criteriile stabilite de consiliul de administraţie al societăţii; 

b)criteriile stabilite de lichidatorul societăţii; 

c)hotărârea adunarii generale a acţionarilor sau a asociaţilor, consemnată în registrul şedinţelor adunării 

generale. 
 

65. 
(2p)

 Societatea X (ce nu se află în lichidare) este microîntreprindere din punct de vedere fiscal. În 

primul trimestru din 2018, acesta a realizat următoarele venituri: 

-venituri din vânzarea mărfurilor: 200.000 de lei; 

-venituri din ajustările pentru deprecierea mărfurilor: 10.000 de lei (ajustările au fost constituite 

când societatea X era microîntreprindere din punct de vedere fiscal); 

-venituri din dobânzi: 1.000 de lei; 

-veniturile din despăgubiri primite de la o societate de asigurare pentru mărfurile proprii distruse 

într-un incendiu: 20.000 de lei; 

-venituri din reducerile comerciale primite pentru mărfurile ahiziţionate de la furnizori: 10.000 de 

lei. 

De asemenea, atât în anul 2017, cât si în anul 2018, societatea X a avut 3 salariaţi.  

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este impozitul pe veniturilor microîntreprinderilor pe 

care-l datorează societatea X pentru  trimestrul doi al anului 2018? 

a)2.210 de lei; 

b)2.110 de lei; 

c)2.010 de lei. 
 

66. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, entităţile mici întocmesc situaţii financiare anuale care 

cuprind obligatoriu: 
a)bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor 

capitalului propriu şi notele explicative la situaţiile financiare anuale; 

b)bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere şi notele explicative la situaţiile financiare anuale. 

c)bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere, balanţa de verificare şi notele explicative la situaţiile 

financiare anuale; 
 

67. 
(2p)

Partajul capitalului propriu (activului net) rezultat din lichidarea unei societăţi comerciale se 

efectuează în funcţie de: 

a)criteriile stabilite de administratorul judiciar al societăţii; 

b)prevederile statutului şi ∕sau ale contractului de societate; 

c)criteriile stabilite de consiliul de administraţie al societăţii. 
 

68. 
(2p)

Potrivit legii contabilităţii (Legea nr. 82∕1991, cu modificările şi completările ulterioare), 

a)perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel precedent, dacă perioada 

de lichidare este mai mare de 3 ani; 

b)perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel precedent, dacă perioada 

de lichidare este mai mică de 5ani; 

c)perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel precedent, indiferent de 

durata sa. 
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69. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că: 

a)sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" trebuie clarificate  de 

către entitate într-un termen de cel mult 6 luni luni de la data constatării; 

b)sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" trebuie clarificate  de 

către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării; 

c)sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" trebuie clarificate  de 

către entitate într-un termen de cel mult un an de la data constatării. 

 

70. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile plătite/de plătit în exerciţiul financiar curent, 

care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate la: 

a)cheltuieli anticipate; 

b)cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii. 

c)cheltuieli în avans; 

 

71. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, nu sunt mijloace fixe amortizabile: 

a)imobilizările necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor 

contabile; 

b)amenajările de terenuri;  

c)activele biologice, înregistrate de către contribuabili potrivit reglementărilor contabile aplicabile;  

 

72. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la calculul rezultatului fiscal, sunt neimpozabile veniturile obţinute de 

o persoană juridică română: 

a)din lichidarea unei alte persoane juridice române, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 50% din capitalul social al 

persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare; 

b)din lichidarea unei alte persoane juridice române, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al 

persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare; 

c)din lichidarea unei alte persoane juridice române, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an cel puţin  25% din capitalul social al 

persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare. 

 

73. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal,la determinarea impozitului pe profit, sunt venituri neimpozabile: 

a)veniturile din vânzarea semifabricatelor; 

b)veniturile din studii şi cercetări; 

c)veniturile din ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale. 

 

74. 
(1p)

Potrivit Codul fiscal: 

a)impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior; 

b)în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să 

depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la 

sfârşitul lunii în care dobândeşte clădirea şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor; 

c)în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să 

depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la 

sfârşitul trimestrului în care dobândeşte clădirea şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor. 
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75. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)activul contingent este prezentat în bilanţ în actegoria imobilizărilor financiare; 

b)activul contingent este prezentat în bilanţ în categoria activelor circulante; 

c)activul contingent nu este prezentat în bilanţ. 

 

76. 
(1p)

Activul net (capitalul propriu) rezultat în urma lichidării nu poate cuprinde (include): 

a)capitalul subscris şi vărsat; 

b)rezultatul reportat (pierdere); 

c)creditele bancare pe termen lung. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, un contract de leasing financiar este orice contract de leasing care 

îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

a)contractul de leasing nu prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face 

obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;  

b)riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt 

transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;  

c)perioada de leasing depăşeşte 70% din durata normală de funcţionare maximă a bunului care face 

obiectul leasingului; în înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing include orice perioadă pentru care 

contractul de leasing poate fi prelungit. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, încasarea în valută a unei sume în avans de la un client 

extern se înregistrează în contabilitate la: 

a)cursul de schimb valutar al băncii prin intermediul căreia s-a efectuat încasarea; 

b)cursul de schimb valutar, comunicat de Banaca Naţională a României, la sfârşitul lunii în care a  avut 

loc încasarea; 

c)cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data efectuării 

încasarii. 

 

79. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor: 

a)se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se calculează 

impozitul; 

b)se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului pentru care se 

calculează impozitul; 

c)se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se 

calculează impozitul. 

 

80. 
(1p)

Potrivit OMFP 897/2015, din punct de vedere contabil, operaţiunile efectuate cu ocazia 

reorganizării sub formă de divizare corespund uneia din următoarele două metode, în funcţie de 

modul de evaluare a elementelor bilanţiere: 

a)metoda activului net contabil sau metoda evaluării globale; 

b)metoda activului net contabil sau metoda valorilor comparative; 

c)metoda evaluării globale sau metoda bazată pe utilizarea fluxurilor de trezorerie. 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 4 
 

 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, o procedură de reorganizare pe bază de plan va fi închisă: 

a) în baza unui raport al administratorului judiciar care constată îndeplinirea tuturor 

obligaţiilor de plată asumate prin planul confirmat, precum şi plata creanţelor curente 

scadente 

b) în baza solicitării comitetului creditorilor 

c) în baza tuturor rapoartele de activitate intocmite de administratorul judiciar prin care se 

constată toate demersurile efectuate de-a lungul procedurii 

 

2. (3 pct.) În cazul în care debitorul are calitatea de consumator captiv, furnizorul de utilităţi nu are 

dreptul să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu, către debitor:  

a) în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare 

b) doar în perioada de reorganizare 

c) în cursul procedurii de faliment 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, Fondul de Garantare a depozitelor în sistemul bancar va face parte 

din Comitetul Creditorilor, în mod obligatoriu: 

a) atunci când s-a deschis procedura falimentului împotriva unei instituţii de credit 

b) doar atunci când s-a deschis procedura falimentului împotriva unei societăţi de reasigurare 

c) doar atunci când s-a deschis procedura falimentului împotriva unui membru al grupului de 

societăţi  

 

4. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare: 

a) fără nicio excepţie 

b) cu excepţia creanţelor bugetare, indiferent de modul în care au fost constatate 

c) cu excepţia creanţelor constatate prin hotărâri arbitrale/judecătoreşti executorii 

 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situaţia financiară întocmită de lichidator după terminarea lichidării 

unei societăţi în comandită simplă, poate fi atacată în termen de: 

a) 15 zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare 

b) 25 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare 

c) 30 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, societăţile în nume colectiv se dizolvă: 

a) exclusiv prin faliment 

b) exclusiv prin incapacitatea sau decesul unuia dintre asociaţi 

c) prin faliment, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati când 

datorită acestor cauze, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur 

 

7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat radierea societăţii 

dizolvate din registrul comerţului, se publică: 

a) pe pagina de internet a societăţii şi pe portalul de servicii on-line al Camerei de Comerţ şi 

Industrie a României 

b) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a  

c) pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de 

servicii on-line al acestuia 
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8. (3 pct.) Capitalul social al unei societăţi profesionale cu răspundere limitată   (SPRL): 

a) nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei 

b) este cel mult suma de 3.500 lei 

c) este o suma fixă, pentru fiecare asociat în parte, dar care să nu depăşească în total suma de 

3.500 lei   
 

9. (3 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, contractul de societate al unei societăţi profesionale cu răspundere 

limitată: 

a) nu poate cuprinde şi reguli privind transmiterea părţilor sociale 

b) va cuprinde data dobândirii calităţii de practician în insolvenţă şi data definitivării în 

profesie a asociaţilor 

c) nu poate cuprinde şi reguli privind condiţiile de retragere a asociaţilor 
 

10. (3 pct.) Printre obiectivele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă se numără: 

a) administrarea fondului de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu prevederile 

Statutului 

b) stabilirea şi menţinerea cadrului reglementar necesar devoltării activităţii practicienilor în 

insolvenţă    

c) colaborarea cu asociaţiile profesionale din ţară şi din străinătate 
 

11. (3 pct.) În cazul executării silite, creditorul: 

a) poate urmări concomitent, în limita creanţei şi a accesoriilor acesteia, şi bunurile terţilor 

care au garantat plata datoriilor debitorului 

b) poate urmări doar separat, în limita creanţei şi a accesoriilor acesteia, şi bunurile terţilor 

care au garantat plata datoriilor debitorului 

c) nu poate urmări şi bunurile terţilor care au garantat plata datoriilor debitorului 
 

12. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, executorul judecătoresc va proceda la valorificarea 

bunurilor mobile sechestrate în cursul executării silite: 

a) doar după împlinirea unui termen de 15 zile de la data aplicării sechestrului 

b) după împlinirea unui termen de 30 zile dacă debitorul nu a achitat suma datorată, toate 

accesoriile şi cheltuielile de executare  

c) de îndată, dacă bunurile sunt supuse pieririi, degradării sau alterării 
 

13. (3 pct.) Codul de procedură civilă stabileşte faptul că: 

a) nu pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constau în încredinţarea minorului 

b) pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constau în stabilirea locuinţei minorului 

c) nu pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constau în desfiinţarea unei plantaţii 
 

14. (3 pct.) Conform Codului penal, în cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă: 

a) actele pregătitoare nu sunt posibile 

b) tentativa nu este posibilă  

c) tentativa este posibilă, dar nu este incriminată 

 

15. (3 pct.) Conform Codului penal, fapta debitorului de a invoca datorii fictive în scopul fraudării 

creditorilor: 

a) se sancţionează doar cu închisoarea 

b) se sancţionează doar cu amendă  

c) se sancţionează cu aceeaşi pedeapsă ca şi fapta persoanei care, ştiind că nu va putea plăti, 

achiziţionează bunuri sau servicii producând astfel o pagubă creditorului 

 

16. (3 pct.) În cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă, obiectul material constă: 

a) într-o universalitate de bunuri, care reprezintă patrimoniul persoanei fizice sau juridice, 

încredinţat făptuitorului spre administrare sau conservare 

b) doar într-un bun imobil sau o universalitate de bunuri imobile 

c) doar în bunuri necorporale 



 3 

17. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, la cererea de admitere a creanţei vor fi anexate: 

a) documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă 

b) documentele pe care creditorul le apreciază necesare în dovedirea creanţei 

c) exclusiv actele de constituire de cauze de preferinţă, în original 
 

18. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, hotărârea judecătorească prin care s-a dispus antrenarea răspunderii 

patrimoniale a administratorului statutar: 

a) va fi comunică administratorului judiciar / lichidatorului judiciar pentru a o pune în 

executare silită 

b) va fi comunicată către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din oficiu 

c) va fi comunicată exclusiv pârâtului 

 

19. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, “tabelul preliminar” cuprinde: 

a) doar creanţele scadente sau sub condiţie, născute înainte de data deschiderii procedurii, 

acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora 

b) toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data 

deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării 

acestora 

c) doar creanţele garantate, bugetare si chirografare 

 

20. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul societăţii în nume colectiv, transmiterea dreptului de 

proprietate către asociaţi asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc: 

a) la data stabilită de comun acord de către asociaţi 

b) la data prevăzută în actul constitutiv  

c) la data radierii societăţii din registrului comerţului 

 

21. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, lichidatorii: 

a) nu vor putea fi persoane fizice 

b) vor putea fi doar persoane juridice  

c) vor putea fi şi persoane juridice 

 

22. (2 pct.) Lichidatorul unei societăţi în comandită simplă este liberat potrivit Legii nr. 31/1990, atunci 

când: 

a) acesta a declarat că a efectuat toate demersurile pentru lichidarea societăţii 

b) administratorul statutar îşi exprimă acordul în acest sens 

c) hotărârea asupra opoziţiei formulată împotriva situaţiei financiare de lichidare şi a 

proiectului de repartizare a activului între asociaţi a rămas definitivă 
 

23. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentinţa civilă prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei 

societăţi în comandită simplă, ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor asociaţilor, poate fi atacată: 

a) cu contestaţie în anulare 

b) cu recurs 

c) cu apel 
 

24. (2 pct.) Cabinetele individuale: 

a) se pot asocia doar cu întreprinderi profesionale unipersonale 

b) se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei 

c) nu se pot asocia 

 

25. (2 pct.) Fiecare membru al UNPIR: 

a) este obligat să se asigure profesional, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile, în 

termen de 10 zile de la admiterea în UNPIR 

b) este obligat să se asigure profesional, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile, în 

termen de 30 zile de la admiterea în UNPIR 

c) nu este obligat să se asigure profesional 
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26. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, constituie sancţiune disciplinară care se poate aplica 

practicianului în insolvenţă: 

a) excluderea provizorie din UNPIR, pe o perioadă de maximum 3 ani 

b) avertismentul scris 

c) suspendarea pe o perioadă de maximum 3 ani 

 

27. (2 pct.) Dispoziţiile Codului de procedură civilă în materia executării silite: 

a) constituie dreptul comun, indiferent de natura sau izvorul obligaţiei cuprinsă în titlul 

executoriu 

b) se aplică doar anumitor categorii de persoane, în funcţie de calitatea juridică a acestora 

c) se aplică doar obligaţiilor constatate prin anumite titluri executorii  

 

28. (2 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată cu privire la urmărirea silită 

imobiliară: 

a) creditorii urmăritori nu au posibilitatea de a adjudeca bunurile oferite spre vânzare, în nicio 

situaţie 

b) licitaţia publică va începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a 

ofertelor primite până la acea dată 

c) debitorul poate licita doar prin persoane interpuse 

 

29. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, executarea silită: 

a) se face doar cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor interesate 

b) se face doar cu respectarea drepturilor părţilor 

c) se face cu respectarea dispoziţiilor legale 

 

30. (2 pct.) Conform Codului penal, fapta persoanei care, ştiind că nu va putea plăti, achiziţionează bunuri 

producând o pagubă creditorului: 

a) se sancţionează doar prin prisma dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 

b) nu se sancţionează 

c) se sancţionează cu închisoarea sau amendă 

 

31. (2 pct.) Potrivit Codului penal, subiectul pasiv al infracţiunii de gestiune frauduloasă: 

a) este persoana căreia îi aparţin bunurile încredinţate făptuitorului spre administare sau 

conservare 

b) poate fi orice persoană 

c) poate fi doar administratorul judiciar/lichidatorul judiciar  

 

32. (2 pct.) Referitor la elementul material al infracţiunii de gestiune frauduloasă, acesta poate consta: 

a) exclusiv într-o acţiune 

b) exclusiv într-o inacţiune 

c) în orice acţiune sau inacţiune generatoare de pagube pentru proprietarul bunului sau 

bunurilor  

 

33. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stablite de instanţa de judecată în procedura 

generală de insolvenţă 

b) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 

c) să conducă activitatea debitorul pe durata procedurii de reorganizare judiciară  

 

34. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă sunt obligaţi să depună un jurământ scris: 

a) după promovarea examenului de admitere în profesie 

b) după înscrierea în Registrul Formelor de organizare  

c) după înscrierea în Tabloul UNPIR    
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35. (1 pct.) Legea nr. 85/2014 dispune că, distribuirea sumelor obţinute din vânzarea bunurilor se face de 

către: 

a) creditorul majoritar 

b) judecătorul-sindic 

c) lichidatorul judiciar 

 

36. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua procedura de inventariere a 

bunurilor din averea debitorului în termen de: 

a) 60 de zile de la data deschiderii procedurii 

b) 90 de zile de la data deschiderii procedurii 

c) 120 de zile de la data deschiderii procedurii  

 

37. (1 pct.) În situaţia în care majoritatea cerută de Legea nr. 31/1990 pentru numirea unui lichidator al 

unei societăţi în comandită pe acţiuni nu se întruneşte, numirea lichidatorului se va face: 

a) de către acţionarul majoritar 

b) de către consiliul de administraţie 

c) de către tribunal 

 

38. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare: 

a) dreptul de uzufruct asupra unui imobil 

b) dreptul de abitaţie asupra unui imobil 

c) sumele de bani 

 

39. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, nu sunt supuse urmăririi silite: 

a) bunurile imobile ale debitorului, constând în terenuri şi clădiri 

b) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului 

c) veniturile debitorului 

 

40. (1 pct.) În cadrul procedurilor de insolvenţă, operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură 

emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) se efectuează cu titlu gratuit 

b) se efectuează cu titlu oneros 

c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte 

 

41. (1 pct.) Adjudecarea unui imobil la licitaţie publică în cadrul executării silite are drept efect: 

a) transmiterea dreptului de proprietate de la debitor la adjudecatar 

b) imposibilitatea dobândirii de către adjudecatar a fructelor şi veniturilor acelui imobil 

c) grevarea cu sarcini a acelui imobil 

 

42. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, raportul de evaluare a bunurilor din averea debitorului: 

a) va fi depus la dosarul cauzei 

b) va fi publicat integral în BPI 

c) va fi comunicat debitorului  

 

43. (1 pct.) Executarea silită poate porni numai la cererea:  

a) debitorului 

b) creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel 

c) debitorului şi creditorului 

 

44. (1 pct.) Semnarea bilanţului final de lichidare poate fi efectuată: 

a) de către judecătorul-sindic 

b) exlusiv de către practicianul în insolvenţă   

c) de către practicianul în insolvenţă sau de către reprezentantul acestuia 
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45. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu: 

a) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior economic 

b) exercitarea calităţii de notar public   

c) calitatea de evaluator 

 

46. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile de mandatar ad-hoc 

b) să exercite atribuţiile de conciliator 

c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 

 

47. (1 pct.) În situaţia în care o societate pe acţiuni aflată în curs de lichidare potrivit Legii nr. 31/1990, 

este în stare de insolvenţă: 

a) lichidatorul va notifica instituţiile statului si le va pune în vedere că au obligaţia să ceară 

deschiderea procedurii insolvenţei 

b) lichidatorul va solicita radierea societăţii 

c) lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei 

 

48. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii: 

a) va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI 

b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 

c) va fi afişată la uşa instanţei  

 

49. 
(3p)

Pe data de 01.07.N, societatea X  (cu sediul în România) achiziţionează de pe piaţa 

reglementată 2.000 de acţiuni ale societăţii Y (cu sediul în România) la preţul de 5 lei/acţiunne. 

Aceste acţiuni reprezintă 3% din capitalul social al societăţii Y. În cursul anului N, societatea Y 

comunică societăţii X faptul că, în coformitate cu hotărârea adunării generale a acţionarilor, se 

majorează capitalul social al societăţii prin incorporarea rezultatului exerciţiului N-1. Drept 

urmare, societatea X primeşte de la societatea Y 1.000 de acţiuni a căror valoare nominală este de 3 

lei/acţiune. Pe data de 01.02.N+1, societatea X vinde cele 3.000 de acţiuni Y la preţul de 5 

lei/acţiune. 

Potrivit Codului fiscal, în anul N+1, la societatea X, rezultatul impozabil (profit sau pierdere) 

generat de vânzarea acţiunilor este de: 

a)5.000 de lei (pierdere); 

b)0 lei (zero); 

c)5.000 de lei (profit). 

 

50. 
(3p)

Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)în cazul creantelor, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi 

valoarea contabilă a acestora se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea 

creanţelor; 

b)în cazul creantelor, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi 

valoarea contabilă a acestora se înregistrează în contabilitate pe seama provizioanelor pentru riscuri si 

cheltuieli; 

c)în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, stocurile în curs de execuţie nu sunt inventariate şi 

evaluate. 

 

51. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) 

al(a) acestei societăţi cunosc următoarele informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 lei; 

-data achiziţionării şi punerii în funcţiune: 01.06.2017; 
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-durata normală de funcţionare conform catalogului: 5 ani; 

-metoda de amortizare utilizată este cea liniară. 

Care este valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârşitul anului 2017, potrivit Codului 

fiscal? 

a)90.000 lei; 

b)80.000 lei; 

c)95.000 lei. 
 

52. 
(3p)

Societatea A absoarbe societatea B. Înainte de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele 

informaţii despre cele două societăţi: 

 Societatea A Societatea B 

Total active 1.200.000 lei 450.000 lei 

Datorii 400.000 lei 250.000 lei 

Număr de acţiuni 200.000 100.000 

Valoarea nominală a unei 

acţiuni 

1 leu 1 leu 

Care este aportul net al fiecărei societăţi în cadrul opraţiunii de fuziune? 

a)1.200.000 de lei (societatea A)/450.000 de lei (societatea B); 

b)400.000 de lei (societatea A)/250.000 de lei (societatea B);  

c)800.000 de lei (societatea A)/200.000 de lei (societatea B). 

 

53. 
(3p)

La 31.12.2017, se cunosc următoarele informaţii despre un teren al societăţii X, care nu 

aplică standardele internaţionale de raportare financiară: 

-cost de achiziţie: 200.000 de lei; 

-la 31.12.2015, terenul a fost reevaluat pentru prima dată la valoarea justă de 210.000 de lei; 

-la 31.12.2016, terenul a fost reevaluat pentru a doua oară la valoarea justă de 195.000 de lei. 

Potrivit  Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, care este valoarea fiscală a 

terenului la  31.12.2017? 

a)210.000 de lei; 

b)200.000 de lei; 

c)195.000 de lei. 
 

54. 
(3p) 

Se prezintă următoarele informaţii despre o societate care aplică Reglementările contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare: venituri aferente costurilor stocurilor de produse 5.000 lei, venituri servicii prestate 

1.000 lei, venituri din redevente, locaţii de gestiune şi chirii 2.000 lei, venituri aferente costurilor 

serviciilor în curs de execuţie 2.000 lei, venituri din producţia de investiţii imobiliare 5.000 lei.  

Care este valoarea cifrei de afaceri netă? 

a)3.000 de lei; 

b)10.000 de lei; 

c)15.000 de lei. 
 

55. 
(3p)

Societatea X, plătitoare de TVA, livrează şi facturează mărfuri socităţii Y, la rândul său, 

plătitoare de TVA, în următoarele condiţii: 

-preţ: 2.100 de lei (fără TVA); 

-reducere financiară sub formă de scont: 100 de lei; 

-cota de TVA este de 19%; 

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă, dacă niciuna dintre societăţi 

nu aplică sistemul de TVA la încasare? 

a)la societatea X, în momentul livrării, se  recunoaşte (contabilizează) TVA colectată în valoare de 380 de 

lei; 

b)la societatea X, în momentul livrării, se recunoaşte (contabilizează) TVA neexigibilă în valoare de 380 

lei; 

c)la societatea X, în momentul livrării, se recunoaşte (contabilizează) TVA deductibilă de 380 de lei. 
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56. 
(3p)

Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X, ai cărei 

asociaţi sunt persoane fizice: 

 
Valori (lei) 

Clienti 

Ajustari pentru deprecierea creanţelor clienti 

Capital subscris şi vărsat 

(capitalul subscris şi vărsat este reprezentat, în totalitate, de 

contribuţia asociaţilor persoane fizice) 

12.000 

(1.000) 

11.000 

Se încasează întreaga creanţă de la clienţi şi se anulează ajustarea pentru deprecierea creanţelor 

clienţi. Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi (provizionul pentru 

deprecierea creanţelor clienţi) a fost deductibilă (deductibil) fiscal pentru întreaga valoare. 

Pierderea fiscală a societăţii înainte de efectuarea operaţiilor de lichidare este zero. Cota de impozit 

pe profit este de 16%, iar cota de impozit pe veniturile obţinute din lichidarea unei persoane 

juridice de asociaţii persoane fizice este de 10%. 

Care este valoarea impozitului pe veniturile obţinute din lichidarea societăţii X datorat de asociaţii 

persoanei fizice? 

a) 100 de lei; 

b) 160 de lei; 

c)   84 de lei. 

 

57. 
(3p)

Codului fiscal precizează că la stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente 

similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice. Potrivit acestor norme, sunt 

elemente similare cheltuielilor: 

a)pierderile înregistrată la data vânzării titlurilor de participare proprii reprezentând diferenţa dintre preţul 

de vânzare al titlurilor de participare proprii şi valoarea lor de dobândire/răscumpărare; 

b)pierderile generate de vânzarea imobilizărilor corporale şi necorporale; 

c)pierderile generate de vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt sub formă de acţiuni emise de 

alte entităţi. 

 

58. 
(3p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că ajustările pentru deprecierea fondului 

comercial: 
a)corectează valoarea acestuia (articol contabil fiind 6817 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările 

pentru deprecierea fondului comercial" = 2071 "Fond comercial pozitiv"), fără a fi reluate ulterior la 

venituri; 

b)corectează valoarea acestuia (articol contabil fiind 2071 "Fond comercial pozitiv" = 6817 "Cheltuieli de 

exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial"), fără a fi reluate ulterior la venituri; 

c)corectează valoarea acestuia (articol contabil fiind 2071 "Fond comercial pozitiv" = 2907 "Ajustări 

pentru deprecierea fondului comercial"), fără a fi reluate ulterior la venituri; 

 

59. 
(3p)

Societatea B absoarbe societatea A. Înainte de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele 

informaţii despre cele două societăţi: 

 Societatea A Societatea B 

Total active 1.200.000 lei 450.000 lei 

Datorii 400.000 lei 250.000 lei 

Număr de acţiuni 200.000 100.000 

Valoarea nominală a unei 

acţiuni 

1 leu 1 leu 

Care este numărul de acţiuni pe care trebuie să le emită societatea B pentru a remunera aportul net 

al societăţii A? 
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a)200.000 de acţiuni; 

b)600.000 de acţiuni; 

c)400.000 de acţiuni. 

 

60. 
(2p)

Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare, având perioada fiscală luna 

calendaristică, emite către societatea B,în data de 14 mai 2018,o factură pentru o livrare de bunuri 

în valoare de 3.000 lei plus TVA 19% TVA.În data de 5 iunie 2018, societatea B plăteşte societăţii A 

parţial prin virament bancar suma de 1.190 de lei lei. Potrivit Codului fiscal, pentru luna mai, la 

societatea A, se recunoaşte: 

a)TVA neexigibilă în valoare de 570 de lei; 

b)TVA colectată în valoare de 570 de lei; 

c)TVA de plată în valoare de 570 de lei. 

 

61. 
(2p) 

Societatea Z aflată în lichidare vinde un mijloc fix despre care se cunosc următoarele 

informaţii: 

-cost 100.000 lei; 

-preţ de vânzare fără TVA 70.000 lei; 

-amortizare contabilă cumulată: 30.000 lei; 

-amortizare fiscală cumulată: 35.000 lei. 

 Care este valoarea rezultatului fiscal generat de vânzarea mijlocului fix? 

a)5.000 lei (profit); 

b)0 lei; 

c)30.000 lei (profit). 

 

62. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la 

care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de 

protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor 

titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;  

b)cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil din 

care se scad  cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de 

protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor 

titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;  

c)cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil din care se scad  

cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ şi 

cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru 

cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 500 lei. 

 

63. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele ulterioare bilanţului sunt acele evenimente: 

a)favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care sunt publicate situaţiile 

financiare anuale; 

b)favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale 

depuse la ANAF; 

c)favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale 

sunt autorizate pentru emitere. 

 

64. 
(2p)

Societatea X, care este în lichidare, are o creanţă înregistrată la clienţii incerţi în valoare de 

20.000 lei. Pentru această creanţă incertă a fost înregistrată în contabilitate o ajustare pentru 

depreciere în valoare de 10.000 lei. Deoarece creanţa incertă este încasată în totalitate, ajustarea 

pentru deprecierea creanţelor clienţi trebuie să fie anulată. Cheltuiala înregistrată în contabilitatea 

societăţii X, în momentul contabilizării ajustarii pentru deprecierea creanţelor clienţi, a fost 
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deductibilă fiscal pentru suma de 1.000 lei. De asemenea, precizăm că societatea X este plătitoare de 

impozit pe profit. 

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este valoarea venitului rezultat în urma anulării ajustării 

pentru deprecierea creanţelor clienţi ce se ia în calcul la determinarea profitului impozabil rezultat 

cu ocazia lichidării ? 

a)10.000 de lei; 

b)9.000 de lei; 

c)1.000 de lei. 

 

65. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing 

financiar, pe întreaga durată a contactului de leasing: 

a)impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care a fost încheiat contractul; 

b)impozitul pe clădiri se datorează de locator sau de către locatar, în funcţie de clauzele contractului de 

leasing, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul; 

c)impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care a fost încheiat contractul. 

 

66. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că diferenţa dintre valoarea imobilizărilor 

financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul 

participării în natură la capitalul altor entităţi se înregistrează pe seama: 

a)veniturilor (contul 768 "Alte venituri financiare"); 

b)rezervelor (contul 1068 "Alte rezerve"); 

c)rezultatului reportat (contul 117 "Rezultat reportat"). 

 

67. 
(2p)

Potrivit Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, orice persoană 

care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile: 

a)are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, imediat de la constatare, conducătorului entităţii 

(administratorului entităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 

entităţii respective) situaţia constatată; 

b)are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, în termen de 48 de ore de la constatare, conducătorului 

entităţii (administratorului entităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia 

gestionării entităţii respective) situaţia constatată; 

c)are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, conducătorului 

entităţii (administratorului entităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia 

gestionării entităţii respective) situaţia constatată. 

 

68. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică 

organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor:  

a)până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor; 

b)până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile 

microântreprinderilor; 

c)pînă pe data de 25 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor. 
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69. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul unei livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă, 

exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine: 

a)la data emiterii facturii sau, după caz, la emiterea autofacturii ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare 

celei în care a intervenit faptul generator, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data 

respectivă; 

b)în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, chiar dacă anterior a fost 

emisă o factură sau o autofactură; 

c)la data emiterii facturii, chiar dacă aceasta este întocmită după cea de a 15-a zi a lunii următoare celei în 

care a intervenit faptul generator. 

 

70. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit 

prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea 

entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel 

puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând: 

a)15% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat 

cheltuielile respective; 

b)10% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat 

cheltuielile respective; 

c)20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat 

cheltuielile respective. 

 

71. 
(1p)

În modelul de bilanţ întocmit de entităţile mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes 

public, prezentat de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se regăseşte următoarea rubrică: 

a)cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii; 

b)cheltuieli în avans; 

c)cheltuieli de cercetare. 

 

72. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, sunt venituri neimpozabile: 

a)veniturile din serviciile prestate; 

b)veniturile din vânzarea semifabricatelor; 

c)veniturile din ajustările pentru deprecierea stocurilor de materii prime. 

 

73. 
(1p)

Conform Codului fiscal, pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor 

neîncasate sunt nedeductibile la determinarea profitului impozabil atunci când:  

a)debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără 

succesor;  

b)debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul; 

c)creanţa nu a fost încasată într-o perioadă mai mare de 270 de zile de la scadenţă, iar pentru acestea nu 

au fost constituite ajustări pentru depreciere. 

 

74. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, în bilanţ: 

a)titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare; 

b)titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată  se evaluează la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare; 

c)titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată , totdeauna, se evaluează la costul istoric. 
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75. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la calculul rezultatului fiscal, sunt neimpozabile: 

a)veniturile din lichidarea unei sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are 

încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin doi ani minimum 20% din capitalul 

social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare; 

b)veniturile din lichidarea unei sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are 

încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an cel puţin 20% din capitalul social al 

persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare. 

c)veniturile din lichidarea unei sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are 

încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al 

persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare. 

 

76. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, amortizarea construcţiilor se calculează prin folosirea: 

a)metodei de amortizare liniară; 

b)metodei de amortizare liniară sau degresivă; 

c)metodei de amortizare liniară sau degresivă sau accelerată. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, nu se consideră redevenţă: 

a)plăţile pentru dreptul de folosinţă al unui brevet, al unei invenţii sau al unei inovaţii; 

b)plăţile pentru dreptul de folosinţă al unei mărci de comerţ sau de fabrică; 

c)plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru 

instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul imobilizarilor necorporale, printre altele, se 

cuprind: 

a)concesiunile, cheltuielile de dezvoltare, licentele şi fondul comercial negativ; 

b)concesiunile, brevetele, licentele şi cheltuielile de dezvoltare; 

c)cheltuielile de cercetare, fondul comercial pozitiv si activele necorporale de explorare si evaluare a 

resurselor minerale. 

 

79. 
(1p)

PotrivitReglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşterea provizioanelor are la bază o obligaţie 

curentă, care, la rândul său, poate fi: legală sau implicită. O obligaţie implicită rezultă, printre 

altele: 

a)din legislaţie; 

b)dintr-un contract; 

c)dintr-o declaraţie suficient de specifică a entităţii prin care aceasta  a indicat partenerilor săi că îşi 

asumă anumite responsabilităţi şi, ca rezultat, entitatea le-a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele 

responsabilităţi. 

 

80. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)în contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de 

imobilizări corporale; 

b)în contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de 

imobilizări necorporale; 

c)în contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de evidenţă 

din afara bilanţului. 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 5 

 

 

1. (3 pct.) În cazul anulării unui transfer patrimonial, terţul dobânditor de bună-credinţă care a restituit 

debitorului bunul sau valoarea bunului transferat de debitor: 

a) nu va fi înscris în tabelele de creanţe  

b) va avea împotriva averii debitorului o creanţă egală cu preţul plătit, fără a beneficia de alte 

sporuri 

c) va avea împotriva averii debitorului o creanţă egală cu preţul plătit, la care se poate adăuga 

cel mult sporul de valoare a bunului determinat, în anumite condiţii 
 

2. (3 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că, fondurile nereclamate de către persoanele îndreptăţite la 

acestea conform planului de distribuire: 

a) vor fi depuse în contul de lichidare prevăzut la art. 39 alin. (4) din lege 

b) vor fi păstrate în contul de insolvenţă al debitorului, pe o perioadă de 2 ani de la data 

închiderii procedurii de faliment, la dispoziţia persoanei respective 

c) vor fi repartizate către creditori conform ordinii de preferinţă stabilită de lege 

 

3. (3 pct.) Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor 

sale conferite de Legea nr. 85/2014: 

a) sunt dobândite libere de orice sarcini, fără nicio excepţie 

b) sunt dobândite cu privilegiile şi ipotecile aferente, dacă acestea există 

c) sunt dobândite libere de orice sarcini, cu excepţia măsurilor asigurătorii dispuse în 

procesul penal în vederea confiscării speciale şi/sau confiscării extinse 

 

4. (3 pct.) Citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură prevăzute de Legea nr. 

85/2014, se efectuează: 

a) în condiţiile Codului de procedură civilă corroborate cu prevederile Regulamentului (CE) 

nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă 

b) prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

c) în condiţiile Codului de procedură civilă  
 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentinţa prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăţi în 

nume colectiv, ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor asociaţilor, poate fi atacată: 

a) în termen de 10 zile de la comunicare 

b) în termen de 10 zile de la pronunţare 

c) în termen de 15 zile de la pronunţare 
 

6. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, atunci când un asociat răspunde în limitele aportului la capitalul 

social pentru obligaţiile societăţii pe durata funcţionării acesteia: 

a) răspunderea sa nu va fi limitată la acest aport 

b) răspunderea sa va fi limitată la acest aport şi în situaţia lichidării societăţii 

c) răspunderea sa va fi limitată la acest aport doar în situaţia dizolvării societăţii 

 

7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, prin moment al dizolvării se întelege: 

a) ziua expirării termenului fixat pentru durata societăţii ori data la care dizolvarea a fost 

hotărâtă la adunarea generală sau declarată prin hotărâre judecătorească 

b) ziua expirării termenului fixat pentru durata societăţii ori ziua în care hotărârea de 

dizolvare luată de adunarea generală sau hotărârea judecătorească privind dizolvarea a fost 

comunicată tuturor asociaţilor 

c) doar ziua în care hotărârea judecătorească de dizolvare a rămas definitivă 
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8. (3 pct.) Preşedintele INPPI este şi: 

a) preşedintele Consiliului de conducere al INPPI 

b) directorul executiv al INPPI 

a) preşedintele Consiliului naţional de conducere al UNPIR 

 

9. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, limitele sancţiunilor aplicabile abaterilor disciplinare săvârşite de 

practicianul în insolvenţă: 

a) se regăsesc în cuprinsul Titlului IV – Sancţiuni din Legea nr. 85/2014 

b) se stabilesc de către Adunarea reprezentanţilor permanenţi 

c) se stabilesc prin Statut 

 

10. (3 pct.) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată:   

a) la tribunale, tribunalele specializate şi curţile de apel, nici la parchetele de pe lângă aceste 

instanţe la care soţul practicianului în insolvenţă îndeplineşte funcţia de judecător sau 

procuror 

b) la judecătoriile la care soţul practicianului în insolvenţă îndeplineşte funcţia de judecător 

c) la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la care soţul practicianului în insolvenţă, ruda sau 

afinul până la gradul al III-lea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător 

 

11. (3 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă având în vedere dispoziţiile care 

reglementează materia executării silite: 

a) sunt supuse urmăririi silite mobiliare şi bunurile incorporale ale debitorului 

b) nu sunt supuse urmăririi silite mobiliare şi bunurile incorporale ale debitorului 

c) sunt supune urmăririi silite mobiliare doar bunurile debitorului aflate în posesia acestuia 

 

12. (3 pct.) Încheierea prin care executorul judecătoresc refuză motivat deschiderea procedurii de 

executare:  

a) poate fi atacată de creditor cu contestaţie 

b) poate fi atacată de creditor cu plângere la instanţa de executare, în termen de 15 zile de la 

data comunicării încheierii 

c) nu poate fi atacată de creditor, întrucât nu îi este recunoscut acest drept  

 

13. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, atunci când prezenţa martorilor asistenţi este 

obligatorie la efectuarea unui act de executare silită: 

a) numărul acestora trebuie să fie de cel puţin 2 

b) numărul acestora va fi stabilit de către executorul judecătoresc, în toate cazurile 

c) aceştia pot fi inclusiv persoane aflate în legătură de rudenie de gradul al doilea cu debitorul 
 

14. (3 pct.) Potrivit Codului penal, subiectul activ al infracţiunii de bancrută frauduloasă: 

a) este calificat, în sensul că el poate fi doar administratorul statutar al debitorului 

b) este, de regulă, o persoană care îndeplineşte o funcţie în cadrul societăţii debitorului  

c) poate fi şi un client al societăţii debitoare 

 

15. (3 pct.) Conform Codului penal, pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia conservării bunurilor 

acesteia, de către cel care avea sau trebuia să aibă grija conservării acelor bunuri: 

a) constituie infracţiune doar dacă fapta a fost săvârsită în scopul de a dobândi un folos 

patrimonial 

b) se pedepseşte şi cu amendă 

c) constituie infracţiune doar dacă fapta a fost săvârşită de administratorul judiciar 
 

16. (3 pct.) Elementul material al infracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, se poate 

realiza: 

a) printr-o inacţiune 

b) printr-o acţiune sau înacţiune 

c) prin mai multe acţiuni alternative 
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17. (2 pct.) Concordatul preventiv se consideră aprobat de creditori dacă sunt întrunite voturile 

creditorilor care reprezintă: 

a) cel puţin 50% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate 

b) cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate 

c) cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate, contestate sau necontestate 

 

18. (2 pct.) Nerespectarea termenului prevăzut de Legea nr. 85/2014 pentru propunerea unui plan de 

reorganizare: 

a) conduce la decăderea părţilor respective din acest drept 

b) nu are niciun efect deoarece termenul poate fi prelungit 

c) conduce la impunerea unor condiţii mai restrictive pentru depunerea planului de 

reorganizare 

 

19. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, procedura falimentului instituţiilor de credit începe pe baza unei 

cereri introduse: 

a) exclusiv de către Banca Naţională a României 

b) exclusiv de către creditorii instituţiei de credit 

c) de către instituţia de credit debitoare, creditorii acesteia ori de Banca Naţională a României 

 

20. (2 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată având în vedere dispoziţiile Legii nr. 

31/1990: 

a) lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii 

b) lichidatorii nu au aceeaşi răspundere ca şi administratorii 

c) lichidatorii au aceeaşi răspundere ca asociatul majoritar 

 

21. (2 pct.) În cazul în care lichidatorul are obligaţia de a introduce cererea de deschidere a procedurii de 

faliment, iar acesta nu se conformează acestei obligaţii în termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990, acesta: 

a) va fi decăzut din acest drept 

b) va fi sancţionat cu o amendă şi înlocuit din funcţie 

c) va fi sancţionat cu amendă de la 50 lei la 100 lei 

 

22. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăţi în comandită pe acţiuni: 

a) vor fi păstrate doar registrele cu regim special, pe o perioadă de 3 ani 

b) registrele acesteia vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani 

c) registrele acesteia vor fi păstrate pe o perioadă de cel puţin 10 ani 

 

23. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea societăţilor trebuie înscrisă în: 

a) registrul persoanelor juridice de la judecătoria sediului principal al societăţii dizolvate 

b) registrul comerţului 

c) registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

 

24. (2 pct.) Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România: 

a) este o persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ 

b) este o instituţie permanentă, fără personalitate juridică 

c) este o persoană juridică, cu scop lucrativ şi autonomă  

 

25. (2 pct.) Neparticiparea fără motive temeinice a membrilor adunărilor generale ale filialelor la două 

adunări generale succesive la care au fost convocaţi constituie: 

a) un dezinteres faţă de profesie, care însă nu poate fi sancţionat    

b) o sancţiune disciplinară 

c) o abatere disciplinară 
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26. (2 pct.) Practicienii în insolvenţă compatibili, autorizaţi în condiţiile legii: 

a) pot îndeplini, pe teritoriul României, calitatea de administrator judiciar sau lichidator 

judiciar 

b) pot îndeplini, calitatea de administrator judiciar sau lichidator judiciar, doar pe raza filialei 

UNPIR din care fac parte 

c) pot îndeplini, calitatea de administrator judiciar sau lichidator judiciar, doar în 

circumscripţia curţii de apel de la sediul acestora 

 

27. (2 pct.) Conform Codului de procedură, contestaţia la executare: 

a) se judecă după procedura prevăzută la judecata în primă instanţă 

b) este supusă regulilor privind verificarea şi regularizarea cererii  

c) se judecă fără citarea părţilor 

 

28. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul vânzării silite a unui imobil la licitaţie publică: 

a) există posibilitatea atacării vânzării pentru leziune 

b) există garanţie contra viciilor ascunse 

c) nu există garanţie contra viciilor ascunse 

 

29. (2 pct.) În cazul executării silite, hotărârea pronunţată cu privire la validarea popririi este supusă: 

a) numai apelului 

b) numai recursului 

c) numai contestaţiei 

 

30. (2 pct.) Conform Codului penal, pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării 

bunurilor acesteia, de către cel care avea grija administrării acelor bunuri: 

a) nu se pedepseşte 

b) constituie infracţiunea de delapidare 

c) constituie infracţiunea de gestiune frauduloasă 

 

31. (2 pct.) Infracţiunea de bancrută simplă: 

a) nu are obiect material deoarece fapta nu este îndreptată spre un anumit bun 

b) are întotdeauna obiect material 

c) are obiect material doar în anumite situaţii 

 

32. (2 pct.) Constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă: 

a) fapta practicianului în insolvenţă de a nu achita creanţele creditorilor 

b) fapta debitorului de a nu-şi declara starea de insolvenţă în termenul legal 

c) fapta persoanei care, în frauda creditorilor, înstrăinează în caz de insolvenţă a debitorului, 

o parte din active  

 

33. (1 pct.) În situaţia în care majoritatea cerută de Legea nr. 31/1990 pentru numirea unui lichidator al 

unei societăţi în comandită pe acţiuni nu se întruneşte, numirea lichidatorului se va face: 

a) de către acţionarul majoritar 

b) de către consiliul de administraţie 

c) de către tribunal 

 

34. (1 pct.) În cadrul procedurilor de insolvenţă, operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură 

emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) se efectuează cu titlu gratuit 

b) se efectuează cu titlu oneros 

c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte 
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35. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu: 

a) calitatea de avocat 

b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei   

c) calitatea de arbitru 

 

36. (1 pct.) Fapta debitorului de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor: 

a) nu constituie infracţiune 

b) constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă 

c) constituie infracţiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

 

37. (1 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen 

de: 

a) 2 ani, dacă legea nu prevede altfel 

b) 3 ani, dacă legea nu prevede altfel 

c) 5 ani, dacă legea nu prevede altfel 

 

38. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, raportul de evaluare a bunurilor din averea debitorului: 

a) va fi depus la dosarul cauzei 

b) va fi publicat integral în BPI 

c) va fi comunicat debitorului  

 

39. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după deschiderea procedurii falimentului, înstrăinarea acţiunilor 

deţinute la instituţia de credit debitoare se poate face: 

a) doar cu acordul judecătorului-sindic 

b) doar cu acordul lichidatorului judiciar 

c) doar cu acordul administratorului special 

 

40. (1 pct.) Societăţile profesionale de practicieni în insolvenţă, membre ale UNPIR au obligaţia să 

comunice toate schimbările intervenite în componenţa colaboratorilor săi: 

a) către filialele UNPIR 

b) către Oficiul Registrului Comerţului 

c) către UNPIR  

 

41. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii: 

a) va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI 

b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 

c) va fi afişată la uşa instanţei  

 

42. (1 pct.) În urma vânzării unui imobil în cursul executării silite, actul de adjudecare va fi întocmit de 

către: 

a) instanţa de executare 

b) executorul judecătoresc 

c) creditorul urmăritor 

 

43. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt supuse urmăririi silite imobiliare: 

a) bunurile mobile 

b) bunurile imobile 

c) sumele de bani 

 

44. (1 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 pentru lichidarea unei societăţi: 

a) poate fi prelungit de către oficiul registrului comerţului, pentru motive temeinice 

b) poate fi prelungit de către tribunal, indiferent de motiv 

c) nu poate fi prelungit 
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45. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile de mandatar ad-hoc 

b) să exercite atribuţiile de conciliator 

c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 
 

46. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare: 

a) dreptul de uzufruct asupra unui imobil 

b) dreptul de abitaţie asupra unui imobil 

c) sumele de bani 
 

47. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă răspund, în desfăşurarea activităţii lor: 

a) exclusiv disciplinar  

b) exclusiv civil 

c) inclusiv civil sau penal, după caz 

 

48. (1 pct.) În cazul contestaţiei la titlu, când obiectul contestaţiei la executare îl reprezintă lămurirea 

înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa aparţine: 

a) instanţei de executare 

b) instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută silit 

c) tribunalului arbitral, întotdeauna 

 

49. 
(3p)

În cazul fuziunii, valoarea contabilă a unei acţiuni/părţi sociale  se poate determina pe baza 

următoarei relaţii (formule): 

a)Valoarea contabilă = Total active imobilizate/Numarul de actiuni; 

b)Valoarea contabilă = Aportul net (Capitaluri proprii)/ Numarul de actiuni; 

c)Valoarea contabilă = Total active circulante/Numarul de actiuni. 

 

50. 
(3p)

Despre societatea X aplică sistemul de TVA la incasare se cunosc următoarele informaţii: 

-pe data de 15 mai, anul N, încasează de la un client un avans în valoare de 11.900 de lei (inclusiv 

TVA 19%); 

-pe data de 5 iunie, anul N, întocmeşte factura pentru avansul încasat; 

-pe data de 5 iulie, anul N, livrează mărfuri, clientului de la care a încasat avansul, în valoare de 

11.900 de lei (inclusiv TVA). 

Dacă se ţine cont de prevederile actuale ale Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este 

corectă? 

a)în luna mai, anul N, la societatea X se recunoaşte (contabilizează) TVA neexigibilă în valoare de 1.900 

de lei; 

b)în luna mai, anul N, la societatea X se recunoaşte (contabilizează) TVA colectată în valoare de 1.900 de 

lei; 

c)în luna mai, anul N, la societatea X se recunoaşte (contabilizează) TVA deductibilă în valoare de 1.900 

de lei. 

 

51. 
(3p)

Pe data de 25.06.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, pune în folosinţă un utilaj al 

cărui cost este de 50.000 de lei. Durata de utilizare economică a utilajului este de 6 ani, iar pentru 

acestă investitie, a cărei sursă de finanţare reprezintă profitul anului N reinvestit, societatea X, aşa 

cum precizează Codului fiscal,  beneficiază de scutire de impozit pe profit. Pe data de 25.09.N+1, 

societatea X, care este în continuare plătitor de impozit pe profit şi care nu se află în procedura de 

lichidare sau faliment, potrivit legii, vinde acest utilaj. Potrivit Codului fiscal: 

a)pentru suma de 50.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; de asemenea, societatea X are 

obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

b)pentru suma de 50.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; însă, societatea X nu are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

c)pentru suma de 50.000 de lei nu se recalculează impozit pe profit şi nu se percep creanţe fiscale. 
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52. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este costul de producţie al produselor finite vândute, dacă evaluarea la ieşire se efectuează pe 

baza metodei ultimul intrat-primul ieşit (LIFO) ? 

a)340 de lei; 

b)290 de lei; 

c)300 de lei. 

 

53. 
(3p)

Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X, ai cărei 

asociaţi sunt persoane fizice: 

 
Valori (lei) 

Clienti 

Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 

Capital subscris şi vărsat 

(capitalul subscris şi vărsat este reprezentat, în totalitate, de 

contribuţia asociaţilor persoane fizice) 

12.000 

(1.000) 

11.000 

Se încasează întreaga creanţă de la clienţi şi se anulează ajustarea pentru deprecierea creanţelor 

clienţi. Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi (provizionul pentru 

deprecierea creanţelor clienţi) a fost deductibilă (deductibil) fiscal pentru întreaga valoare. 

Pierderea fiscală a societăţii înainte de efectuarea operaţiilor de lichidare este zero. Cota de impozit 

pe profit este de 16%, iar cota de impozit pe veniturile obţinute din lichidarea unei persoane 

juridice de asociaţii persoane fizice este de 10%. 

Care este suma pe care o încasează asociaţii persoane fizice în urma lichidării societăţii X? 

a)11.840 de lei; 

b)11.840 de lei; 

c)11.756 de lei. 

 

54. 
(3p)

Societatea A absoarbe societatea B. Înainte de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele 

informaţii despre cele două societăţi: 

 Societatea A Societatea B 

Total active 1.200.000 lei 450.000 lei 

Datorii 400.000 lei 250.000 lei 

Număr de acţiuni 200.000 100.000 

Valoarea nominală a unei 

acţiuni 

1 leu 1 leu 

Care este raportul de schimb al acţiunilor delor două societăţi? 

a)2 acţiuni A pentru 2 acţiuni B; 

b)o acţiune A pentru o acţiune B; 

c)o acţiune A pentru 2 acţiuni B. 

 

55. 
(3p)

Societatea X, plătitoare de impozit pe profit, transferă societăţii Y, la rândul său, plătitoare 

de impozit pe profit, o ramură de activitate. În schimbul ramurii de activitate transferată,  

societatea X primeşte titluri (acţiuni) emise de societatea Y. Activele şi datoriile ramurii de 

activitate, la societatea X, au următoarele valori contabile: 

-active: 500.000 de lei; 

-datorii: 100.000 de lei. 

De asemenea, la societatea X, valorile contabile ale activelor şi datoriilor sunt egale cu valorile 

fiscale. 
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Ramura de activitate este evaluată de un evaluator, valoarea de piaţă a acesteia fiind de 450.000 de 

lei. 

Conform codului fiscal, care este valoarea fiscală a acţiunilor Y pe care le primeşte societatea X, în 

schimbul transferării ramurii de activitate? 

a)500.000 de lei; 

b)450.000 de lei. 

c)400.000 de lei; 

 

56. 
(3p)

Asociaţii societăţii X, persoane fizice, au hotărât dizolvarea acesteia. Înainte de începerea 

operaţiilor de lichidare, se cunosc următoarele informaţii despre această societate: imobilizări 

(valori brute) 70.000 lei, amortizarea imobilizărilor 50.000 lei, mărfuri 20.000 lei, disponibilităţi 

10.000 lei, capital subscris vărsat 40.000 lei, furnizori 10.000 lei. 

Lichidatorul vinde imobilizările la preţul de 30.000 lei (exclusiv TVA 19 %), iar mărfurile la preţul 

de 20.000 lei (exclusiv TVA 19 %). De asemenea, încasează contravaloarea vânzărilor şi plăteşte 

datoriile faţă de bugetul statului şi furnizori. În plus, se precizează: 

-toate veniturile şi cheltuielile sunt deductibile fiscal; 

-nu există o pierdere fiscală nerecuperată (reportată) din exerciţiile precedente; 

-capitalul social reprezintă, în totalitate, contribuţia asociaţilor persoane fizice; 

-cota de impozit pe profit este de 16%; 

-cota de impozit pe veniturile obţinute din lichidarea unei persoane juridice de asociaţii persoane 

fizice este de 10%. 

Care este valoarea impozitului pe veniturile obţinute din lichidarea societăţii X datorat de asociaţii 

persoane fizice? 

a)1.000de lei; 

b)   840 de lei: 

c)2.000 de lei. 

 

57. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală)  

al(a) acestei societăţi cunosc următoarele informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 lei; 

-data achiziţionării şi punerii în funcţiune: 01.06.2016; 

-durata normală de funcţionare conform catalogului: 5 ani; 

-metoda de amortizare utilizată este cea liniară. 

Care este valoarea amortizării cumulate la sfârşitul anului 2018? 

a)40.000 lei; 

b)50.000 lei; 

c)60.000 lei. 

 

58. 
(3p)

 Pe data de 03.12.N,  societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a înregistrat 

în contabilitate o creanţă  faţă de un client extern în valoare de 4.000 euro, cursul de schimb valabil 

la această dată fiind de 1 euro = 4,63 lei. Pe data de 15.12.N,  societatea X încasează de la clientul 

extern 2.000 euro, cursul de schimb valabil în momentul încasării fiind de 1 euro = 4,62 lei. Cursul 

de schimb valabil pentru închiderea exerciţiului financiar (care este la 31.12.N) este de 1 euro = 

4,65 lei. 

Care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)în bilanţul întocmit la 31.12.N, creanţa faţă de clientul extern este evaluată la 9.240 de lei; 

b)în bilanţul întocmit la 31.12.N, creanţa faţă de clientul extern este evaluată la 9.300 de lei; 

c)în momentul încasării celor 2.000 de euro de la clientul extern, se contabilizează un venit financiar de 

20de lei. 
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59. 
(3p)

În cursul exerciţiului N,  la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe 

profit, se contabilizează (recunosc) următoarele venituri: 

-venituri din dividende, primite de la o persoană juridică română, în valoare de 10.000 de lei; 

-venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale, în valoare de 100.000 de lei. 

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)atât veniturile din dividende, cât şi veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt venituri 

impozabile; 

b)atât veniturile din dividende, cât şi veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt venituri 

neimpozabile; 

c)veniturile din dividende sunt neimpozabile, iar veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt 

venituri impozabile. 

 

60. 
(2p)

Potrivit legii contabilităţii (Legea nr. 82∕1991, cu modificările şi completările ulterioare),  

a)exerciţiulfinanciar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii 

exerciţiului financiar anterior şi se încheie la sfârşitul anului când începe lichidarea; 

b)exerciţiulfinanciar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii 

exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când se termină lichidarea. 

c)exerciţiulfinanciar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii 

exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea; 

 

61. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată: 

a)persoana impozabilă trebuie să emită o factură pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare 

de bunuri/prestare de servicii cel târziu până în cea de-a 25-a zi a lunii următoare celei în care a încasat 

avansurile, cu excepţia cazului în care factura a fost deja emisă. 

b)persoana impozabilă trebuie să emită o factură pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare 

de bunuri/prestare de servicii cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat 

avansurile, cu excepţia cazului în care factura a fost deja emisă; 

c)persoana impozabilă trebuie să emită o factură pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare 

de bunuri/prestare de servicii cel târziu până la sfârşitul lunii în care ia naştere faptul generator al taxei, cu 

excepţia cazului în care factura a fost deja emisă. 

 

62. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)o entitate trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au 

natură şi utilizare similare; 

b)o entitate trebuie să utilizeze aceeaşi metodă de determinare a costului pentru toate stocurile pe care le 

are, indiferent de natura şi utilizarea acestora;  

c)o entitate poate să utilizeze metode diferite de determinare a costului  pentru stocuri care au natură şi 

utilizări similare.  

 

63. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de 

bunuri şi prestările de servicii efectuate în interiorul ţării, printre altele, cuprinde şi: 

a)impozitele şi taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată; 

b)rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ, acordate de furnizori direct clienţilor 

la data exigibilităţii taxei; 

c)valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi, prin schimb, fără facturare. 
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64. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 3%, aplicată asupra valorii 

cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii; 

b)cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii 

cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii; 

c)cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii 

cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. 

 

65. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că: 
a)onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung se 

recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate în avans, iar cheltuielile în avans urmează să se recunoască la 

cheltuieli curente eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective; 

b)onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen scurt se 

recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate în avans, iar cheltuielile în avans urmează să se recunoască la 

cheltuieli curente eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective; 

c)onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung se 

recunosc la cheltuieli curente în exerciţiul în care s-a contractat împrumutul pe termen lung. 

 

66. 
(2p)

 Societatea X (ce nu se află în lichidare) este microîntreprindere din punct de vedere fiscal. În 

primul trimestru din 2018, aceasta a realizat următoarele venituri: 

-venituri din vânzarea produselor finite: 100.000 de lei; 

-venituri din chirii: 10.000 de lei; 

-venituri aferente costurilor stocurilor de produse: 5.000 de lei; 

-venituri din ajustarea activelor circulante: 5.000 de lei (ajustările au fost constituite când 

societatea X era microîntreprindere din punct de vedere fiscal); 

De asemenea, atât în anul 2017, cât si în anul 2018, societatea X a avut 5 salariaţi.  

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este impozitul pe veniturilor microîntreprinderilor pe 

care-l datorează societatea X pentru primul trimestru al anului 2018? 

a)1.150 de lei. 

b)1.100 de lei; 

c)1.200 de lei; 

 

67. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

precizează că diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu active pe 

termen scurt (creanţe) la capitalul altor entităţi şi valoarea activelor (creanţe) care fac obiectul 

participaţiei se înregistrează pe seama: 

a)veniturilor (contul 768 "Alte venituri financiare"); 

b)rezervelor (1068 "Alte rezerve"); 

c)rezultatului reportat (117 "Rezultat reportat"). 

 

68. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul impozitului pe clădirile care aparţin persoanelor juridice faţă 

de care nu este pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului, atunci 

când proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori 

anului de referinţă: 

a)cota impozitului pe clădiri este de 1,5%; 

b)cota impozitului pe clădiri este de 2,5%; 

c)cota impozitului pe clădiri este de 5%. 
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69. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, costul de achiziţie al bunurilor, printre altele, nu 

cuprinde: 

a)costurile de desfacere;  

b)preţul de cumpărare; 

c)taxele de import şi alte taxe pe care persoana juridică nu le poate recupera de la autorităţile fiscale. 

 

70. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi 

se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le utilizează; 

b)amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi 

se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate; 

c)fondul comercial recunoscut sub formă de activ nu se amortizează.  

 

71. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligată să aplice 

sistemul respectiv cel puţin pe parcursul a doi ani calendaristici, cu excepţia situaţiei în care în cursul 

anului depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale 

următoare celei în care plafonul a fost depăşit; 

b)orice persoană impozabilă care a optat în anul precedent pentru aplicarea sistemului TVA la încasare şi 

care în cursul anului curent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei nu poate renunţa la aplicarea acestui 

sistem; 

c)persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligată să aplice 

sistemul respectiv cel puţin până la sfârşitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea 

sistemului, cu excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an cifra de afaceri depăşeşte plafonul de 

2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care 

plafonul a fost depăşit.  

 

72. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, în vederea determinării amortizării echipamentelor tehnologice, 

contribuabilii pot opta: 

a)numai pentru metoda liniară; 

b)numai pentru metoda liniară sau metoda degresivă; 

c)pentru metoda liniară, degresivă sau accelerată. 

 

73. 
(1p)

Potrivit Codului Fiscal: 

a)o distribuire de prime de emisiune, proporţional cu partea ce îi revine fiecărui participant, reprezintă 

dividend; 

b)o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare 

existente, ca urmare a unei operaţiuni de majorare  a capitalului social, potrivit legii, nu reprezintă 

dividend; 

c)o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii, 

reprezintă dividend. 

 

74. 
(1p)

Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, în cifra de afaceri a unei entităţi nu se includ: 

a)veniturile din serviciile prestate; 

b)veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; 

c)veniturile din studii şi cercetări. 
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75. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal,persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, în cursul 

aceluiaşi an în care a început lichidarea au obligaţia să depună declaraţia de impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor şi să plătească impozitul aferent până la data: 

a)de 31 a lunii în care se încheie lichidarea; 

b)de 25 a trimestrului următor celui în care se incheie lichidarea; 

c)depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.  

 

76. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale 

reprezintă venituri: 

a)extraordinare; 

b)din exploatare; 

c)financiare. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)taxa pe valoarea adăugată dedusă reprezintă taxa aferentă tuturor cumpărărilor, indiferent dacă plata 

acestora s-a efectuat sau  nu; 

b)taxa pe valoarea adăugată deductibilă reprezintă taxa aferentă vânzărilor de bunuri şi/sau prestărilor de 

servicii taxabile, efectuate de persoana impozabilă, precum şi taxa aferentă operaţiunilor pentru care 

acesta a efectuat încasarea taxei; 

c)taxa pe valoarea adăugată deductibilă reprezintă suma totală a taxei datorate sau achitate de către o 

persoană impozabilă pentru achiziţiile efectuate sau care urmează să fie efectuate. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, care dintre următoarele 

afirmaţii este incorectă? 

a)sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile pentru protejarea 

mediului şi conservarea resurselor; 

b)nu sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile reprezentând dobânzi 

penalizatoare, penalităţi şi daune-interese, stabilite în cadrul contractelor încheiate, în derularea activităţii 

economice, cu persoane rezidente/nerezidente, pe măsura înregistrării lor; 

c)sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile pentru marketing, 

studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de 

afaceri, editarea de materiale informative proprii; 

 

79. 
(1p)

În modelul de bilanţ întocmit de entităţile mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes 

public, prezentat de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se regăseşte următoarea rubrică: 

a)venituri în avans. 

b)cheltuieli anticipate; 

c)venituri anticipate; 

 

80. 
(1p)

Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, în cazul lichidării unei persoane 

juridice, la transmiterea universală a patrimoniului societăţii către asociaţi/acţionari persoane 

fizice, activele din situaţiile financiare sunt evaluate: 

a)la valoarea din contabilitate; 

b)la valoarea istorică; 

c)la valoarea justă, respectiv preţul de piaţă. 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 6 

 

 

1. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, se poate cere anularea concordatului preventiv: 

a) în termen de 10 zile de la data omologării acestuia 

b) în termen de 15 zile de la data omologării acestuia 

c) în termen de 30 zile de la data omologării acestuia 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, sumele de distribuit între creditorii în acelaşi rang de prioritate vor fi 

acordate: 

a) în ordine descrescătoare, începând cu creanţa cea mai mare până la acoperirea ei intregală şi 

continuând până la creanţa cea mai mică 

b) în ordine crescătoare, începând cu creanţa cea mai mică până la acoperirea ei intregală şi 

continuând până la creanţa cea mai mare 

c) proporţional cu suma alocată pentru fiecare creanţă, prin tabelul definitiv consolidat 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în cazul procedurii de faliment deschisă împotriva instituţiei de 

credit, cererea de ofertă privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive se transmite instituţiilor de 

credit ofertante, de către lichidatorul judiciar: 

a) în regim confidenţial 

b) în regim public 

c) cu acordul judecătorului-sindic 

 

4. (3 pct.) În cazul în care judecătorul-sindic admite opoziţia la cererea de deschidere a procedurii 

insolvenţei formulată de debitor, acesta: 

a) va anula sentinţa de deschidere a procedurii 

b) va dispune respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei prin sentinţă 

c) va revoca încheierea de deschidere a procedurii 

 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în caz de dizolvare a societăţii prin hotărâre a asociaţilor: 

a) aceştia nu vor putea reveni asupra hotărârii luate 

b) aceştia vor putea reveni asupra hotărârii luate chiar dacă s-a făcut o repartiţie din activ 

c) aceştia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, asupra 

hotărârii luate, doar dacă nu s-a făcut nicio repartiţie din activ 

 

6. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul mai multor hotărâri judecătoreşti de dizolvare, publicitatea se 

va putea efectua: 

a) numai pentru hotărârile bazate pe motive ţinând de situaţia acţionarilor/asociaţilor 

b) numai pentru hotărârile bazate pe motive care interesează Ministerul Finanţelor Publice 

c) sub forma unui tabel cuprinzând elementele de identificare ale tuturor societăţilor dizolvate 

şi ale hotărârilor judecătoreşti de dizolvare 

 

7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situaţia financiară întocmită de lichidator după terminarea lichidării 

unei societăţi în nume colectiv, poate fi atacată în termen de: 

a) 10 zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare 

b) 15 zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare 

c) 25 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare  
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8. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, creditorii care deţin creanţe rezultate din activitatea profesională a 

practicianului în insolvenţă, organizat în cabinet individual:  

a) au dreptul de a urmări doar bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune 

b) nu au dreptul de a urmări bunurile aflate în proprietatea practicianului în insolvenţă 

c) au dreptul de a urmări şi bunurile aflate în proprietatea practicianului, doar în anumite 

condiţii 
 

9. (3 pct.) Printre atribuţiile Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă se numără: 

a) stabilirea şi menţinerea cadrului reglementar necesar dezvoltării activităţii practicienilor în 

insovenţă  

b) asigurarea aplicării standardelor de practică onestă pe piaţa procedurilor de insolvenţă 

c) adoptarea de regulamente şi instrucţiuni privind activitatea şi conduita etică a practicienilor 

în insolvenţă   
 

10. (3 pct.) Aportul în industrie în vederea constituirii unei societăţi profesionale cu răspundere limitată 

(SPRL) constă în: 

a) activitatea profesională a practicianului în insolvenţă asociat 

b) o sumă de bani pe care asociatul se obligă să o transmită societăţii 

c) bunuri imobile şi bunuri mobile corporale sau necorporale 

 

11. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în termen de 15 zile de la începerea executării silite, 

orice creditor: 

a) poate cere statului să declare creanţa sa privilegiată 

b) are obligaţia de a cere unităţilor administrativ-teritoriale să declare creanţele lor 

privilegiate 

c) are obligaţia de a cere statului să declare creanţa sa privilegiată 
 

12. (3 pct.) În raport de dispoziţiile Codului de procedură civilă, stabiliţi care dintre următoare afirmaţii 

este corectă: 

a) hotărârea prin care s-a admis contestaţia la executare va fi comunicată de îndată şi 

executorului judecătoresc, după rămânerea definitivă 

b) în cazul respingerii contestaţei la executare, contestatorul poate fi obligat la plata unei 

amenzi penale 

c) în cazul respingerii contestaţei la executare, contestatorul poate fi obligat la plata unei 

amenzi judiciare în sumă de 500 lei 

 

13. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, contestaţia la titlu: 

a) este inadmisibilă ori de câte ori partea a uzat anterior de procedura lămuririi hotărârii 

judecătoreşti 

b) poate viza soluţionarea unor capete de cerere care au rămas nesoluţionate 

c) este adminisibilă şi în situaţia în care partea a uzat anterior de procedura lămuririi hotărârii 

judecătoreşti 
 

14. (3 pct.) Din punct de vedere a laturii subiective, infracţiunea de gestiune frauduloasă se săvârşeşte: 

a) cu intenţie directă sau indirectă 

b) din culpă cu prevedere 

c) cu intenţie sau din culpă 
 

15. (3 pct.) Întruneşte elementele constitutive ale înfracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea 

creditorilor: 

a) fapta debitorului de a nu formula cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în termenul 

legal 

b) fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori sau 

bunuri din patrimoniul său în scopul fraudării creditorilor 

c) fapta debitorului de a deteriora sau distruge anumite bunuri din patrimoniul său, fără intenţie 
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16. (3 pct.) Potrivit Codului penal, fapta persoanei care, în frauda creditorilor, prezintă în situaţia financiară 

a debitorului sume nedatorate: 

a) se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda 

b) se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani  

c) se sancţionează doar în urma plângerii prealabile formulată de lichidatorul judiciar 

 

17. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, se poate formula contestaţie la tabelul preliminar: 

a) de către orice persoană interesată 

b) doar de către creditorii ale căror creanţe au fost înscrise parţial în tabelul preliminar sau au 

fost înlăturate 

c) doar de către debitor întrucât creanţele înscrise în tabelul preliminar vor fi acoperite din 

averea sa 

 

18. (2 pct.) Scopul Legii nr. 85/2014 este: 

a) instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, 

atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia 

b) instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, fără acordarea 

unei şanse de redresare a activităţii acestuia 

c) instituirea unei proceduri colective în vederea valorificării bunurilor aflate în patrimoniul 

debitorului 

 

19. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, Adunarea Creditorilor: 

a) va putea fi convocată doar de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 

b) nu va putea fi convocată de către creditorii care deţin creanţe sub 30% din valoarea totală a 

creanţelor cu drept de vot 

c)  va putea fi convocată doar de către Comitetul Creditorilor 

 

20. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăţi în comandită pe acţiuni se face: 

a) de consiliul de administraţie, în toate cazurile 

b) de adunarea generală care hotărăşte lichidarea, dacă prin actul constitutiv nu se prevede 

altfel 

c) de instanţa competentă, în toate cazurile 

 

21. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul în care numărul asociaţilor unei societăţi cu răspundere 

limitată s-a redus la unul singur, dizolvarea nu intervine dacă: 

a) asociatul rămas hotărăşte continuarea societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată 

cu asociat unic 

b) judecătorul dispune aceasta 

c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului dispune aceasta  

 

22. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, după terminarea lichidării unei societăţi în nume colectiv, asociatul 

nemulţumit poate formula, în termen legal, de la notificarea situaţiei financiare şi a proiectului de 

repartizare a activului între asociaţi: 

a) contestaţie 

b) opoziţie 

c) apel 

 

23. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, persoana care declară apel împotriva unei hotărâri de radiere a unei 

societăţi: 

a) va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului 

b) va comunica o copie a apelului la sediul social al societăţii respective 

c) va depune o copie a apelului la primăria de la sediul societăţii  
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24. (2 pct.) Preşedintele UNPIR este ales de: 

a) Adunarea reprezentanţilor permanenţi 

b) Congresul UNPIR 

c) Consilul naţional de conducere al UNPIR 

 

25. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, calitatea de practician în insolvenţă definitiv este dobândită: 

a) de către practicianul care a promovat examenul de admitere în profesie 

b) de către persoana care a exercitat timp de 5 ani funcţia de executor judecăoresc 

c) de către persoana care a exercitat cel puţin 5 ani funcţia de judecător-sindic 

 

26. (2 pct.) Nedemnitatea se constată la sesizarea:  

a) oricărei persoane sau din oficiu 

b) doar la sesizarea Consiliul de conducere al filialei UNPIR din care face parte practicianul în 

insolvenţă 

c) doar la sesizarea Preşedintelui UNPIR 

 

27. (2 pct.) În cursul procedurii de executare silită, administratorul-sechestru numit pentru administrarea 

veniturilor imobilului este dator să prezinte o dare de seamă: 

a) la sfârşitul fiecărei perioade de 6 luni socotite de la data predării imobilului 

b) la sfârşitul fiecărei perioade de 3 luni socotite de la data predării imobilului 

c) doar la sfârşitul gestiunii 

 

28. (2 pct.) Identificaţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă potrivit Codului de procedură civilă: 

a) desfiinţarea unui titlu executoriu atrage după sine desfiinţarea de drept a tuturor actelor de 

executare silită, indiferent de situaţie 

b) nu orice terţă persoană vătămată printr-un act de executare silită poate cere desfiinţarea 

acestuia 

c) orice terţă persoană vătămată printr-un act de executare silită poate cere desfiinţarea acestuia 

 

29. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, urmărirea veniturilor unui imobil în cursul executării silite 

încetează: 

a) prin trecerea unui termen de 5 ani de la înfiinţarea ei, chiar dacă creditorul urmăritor nu a 

fost îndestulat 

b) prin trecerea unui termen de 10 ani de la înfiinţarea ei, chiar dacă creditorul urmăritor nu a 

fost îndestulat 

c) prin decesul executorului judecătoresc 

 

30. (2 pct.) În varianta agravată a infracţiunii de gestiune frauduloasă, subiectul activ poate fi: 

a) doar practicianul în insolvenţă 

b) administratorul judiciar, lichidatorul judiciar sau un reprezentant ori prepus al acestora 

c) orice persoană indiferent de calitatea pe care o are raportat la patrimoniul unei persoane 

 

31. (2 pct.) Pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru săvârşirea infracţiunii de gestiune frauduloasă: 

a) este diferită în funcţie în funcţie de modalitatea de săvârşire, respectiv varianta tip sau 

varianta agravată 

b) este doar închisoarea 

c) este doar amenda 

 

32. (2 pct.) Potrivit Codului penal, fapta debitorului de a ascunde în tot bunurile din patrimoniul său în 

scopul fraudării creditorilor: 

a) constituie infracţiune, iar tentativa se pedepseşte 

b) constituie infracţiunea de abuz de încredere 

c) constituie infracţiunea de gestiune frauduloasă 
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33. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii: 

a) va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI 

b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 

c) va fi afişată la uşa instanţei  

 

34. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după deschiderea procedurii falimentului, înstrăinarea acţiunilor 

deţinute la instituţia de credit debitoare se poate face: 

a) doar cu acordul judecătorului-sindic 

b) doar cu acordul lichidatorului judiciar 

c) doar cu acordul administratorului special 

 

35. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile de mandatar ad-hoc 

b) să exercite atribuţiile de conciliator 

c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 

 

36. (1 pct.) În cadrul procedurilor de insolvenţă, operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură 

emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) se efectuează cu titlu gratuit 

b) se efectuează cu titlu oneros 

c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte 

 

37. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare: 

a) dreptul de uzufruct asupra unui imobil 

b) dreptul de abitaţie asupra unui imobil 

c) sumele de bani 

 

38. (1 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 pentru lichidarea unei societăţi: 

a) poate fi prelungit de către oficiul registrului comerţului, pentru motive temeinice 

b) poate fi prelungit de către tribunal, indiferent de motiv 

c) nu poate fi prelungit 

 

39. (1 pct.) Rolul activ al executorului judecătoresc: 

a) constă în utilizarea tuturor mijloacelor legale pentru realizarea integrală şi cu celeritate a 

obligaţiei prevăzute în titlul executoriu 

b) nu constă în a cere lămuriri debitorului cu privire la veniturile pe care le realizează sau 

bunurile pe care le deţine 

c) nu există pe tot parcursul executării 

 

40. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt supuse urmăririi silite imobiliare: 

a) bunurile mobile 

b) bunurile imobile 

c) sumele de bani 

 

41. (1 pct.) Subiectul activ al infracţiunii de bancrută simplă este: 

a) doar debitorul persoană fizică 

b) doar reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

c) debitorul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

 

42. (1 pct.) Atribuţiile legale ale practicianului în insolvenţă, precum şi cele stabilite exclusiv în sarcina sa 

de către judecătorul sindic: 

a) pot fi exercitate prin reprezentare 

b) nu pot fi exercitate prin reprezentare 

c) pot fi exercitate şi prin reprezentare de către avocaţi 
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43. (1 pct.) După comunicarea încheierii de încuviinţare a executării şi notarea în cartea funciară a urmăririi 

silite, executorul judecătoresc va întocmi: 

a) o încheiere 

b) un proces-verbal de situaţie 

c) o rezoluţie 

 

44. (1 pct.) Conciliatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat, desemnat să exercite 

atribuţiile prevăzute de lege sau stablite de instanţa de judecată: 

a) în cadrul procedurii de concordat preventiv 

b) în cadrul procedurii de mandat ad-hoc 

c) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară 

 

45. (1 pct.) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare: 

a) se stabilesc prin legea insolvenţei 

b) se stabilesc prin Statut 

c) se stabilesc de către Preşedintele UNPIR 

 

46. (1 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen 

de: 

a) 2 ani, dacă legea nu prevede altfel 

b) 3 ani, dacă legea nu prevede altfel 

c) 5 ani, dacă legea nu prevede altfel 

 

47. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua procedura de inventariere a 

bunurilor din averea debitorului în termen de: 

a) 60 de zile de la data deschiderii procedurii 

b) 90 de zile de la data deschiderii procedurii 

c) 120 de zile de la data deschiderii procedurii  

 

48. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă răspund, în desfăşurarea activităţii lor: 

a) exclusiv disciplinar  

b) exclusiv civil 

c) inclusiv civil sau penal, după caz 

 

49. 
(3p)

Lichidatorul societăţii X, care este plătitoare de TVA, vinde o clădire la preţul de vânzare de 

1.190.000 lei (inclusiv taxa pe valoarea adăugată de 19%). Această clădire a fost înregistrată în 

contabilitate la costul de 2.000.000 lei, iar amortizarea cumulată până în momentul vânzării este de 

1.100.000 lei.  
 

Care este rezultatul brut ce se obţine în urma vânzării şi descărcării din gestiune a clădirii? 

a)100.000 lei (pierdere); 

b)290.000 lei (profit); 

c)100.000 lei (profit). 

 

50. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este rezultatul brut generat de vânzarea produselor finite, dacă evaluarea acestora la ieşire se 

efectuează pe baza metodei primul intrat-primul ieşit (FIFO)? 

a)60 de lei; 

b)55 de lei; 

c)40 de  lei. 
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51. 
(3p)

Se prezintă următoarele informaţii despre o societate care aplică Reglementările contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare: 

venituri din studii şi cercetări 4.000 lei, venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

3.000 lei, venituri din vânzarea semifabricatelor 3.000 lei, venituri din dobânzi 1,000 lei, venituri din 

sconturi obţinute 100 lei, reduceri comerciale acordate (contabilizate cu ajutorul contului 709)  300 

lei şi venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 200 lei.  

Care este valoarea cifrei de afaceri netă? 

a)7.000 de lei; 

b)6.900 de lei; 

c)10.000 de lei. 

 

52. 
(3p)

Societatea X, societate cu răspundere limitată, la al cărei capital social au participat doi 

asociaţi persoane fizice, se lichidează. După ce se rambursează toate datoriile şi se plăteşte impozitul 

pe profitul rezultat în urma lichidării, în contabilitatea societăţii X se regăseşte următoarea situaţie: 

-disponibil la bancă: 20.000 lei; 

-capital social: 15.000 lei; capitalul subscris şi vărsat este reprezentat, în totalitate, de contribuţia 

asociaţilor persoane fizice; 

-rezultat reportat (pierdere): 5.000 lei; 

-profitul net rezultat din lichidare: 10.000 lei. 

Care este valoarea impozitului pe veniturile obţinute din lichidarea societăţii X datorat de asociaţii 

persoane fizice? 

a)2.000 de lei; 

b)   500 de lei; 

c)1.000 de lei. 

 

53. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) al(a) acestei societăţi se cunosc următoarele 

informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 lei; 

-data achiziţionării şi punerii în funcţiune: 01.06.2016; 

-durata normală de funcţionare conform catalogului: 5 ani; 

-metoda de amortizare utilizată este cea liniară. 

Care va fi valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârşitul anului 2018, potrivit Codului 

fiscal? 

a)60.000 de lei; 

b)50.000 de lei; 

c)40.000 de lei. 

 

54. 
(3p)

Societatea B absoarbe societatea A. Înainte de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele 

informaţii despre cele două societăţi: 

 Societatea A Societatea B 

Total active 1.200.000 lei 450.000 lei 

Datorii 400.000 lei 250.000 lei 

Număr de acţiuni 200.000 100.000 

Valoarea nominală a unei 

acţiuni 

1 leu 1 leu 

Cu cât creşte capitalul social al societăţii B, în contextul operaţiunii de fuziune? 

a)1.200.000 de lei; 

b)   800.000 de lei; 

c)   400.000 de lei. 
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55. 
(3p)

La 31.12.2017, se cunosc următoarele informaţii despre un teren al societăţii X, care nu aplică 

standardele internaţionale de raportare financiară: 

-cost de achiziţie: 200.000 de lei; 

-la 31.12.2015, terenul a fost reevaluat pentru prima dată la valoarea justă de 195.000 de lei; 

-la 31.12.2016, terenul a fost reevaluat pentru a doua oară la valoarea justă de 210.000 de lei. 

Potrivit  Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, care este valoarea fiscală a 

terenului la 31.12.2017? 

a)210.000 de lei; 

b)200.000 de lei; 

c)195.000 de lei. 

 

56. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este valoarea stocului de de produse finite, după efectuarea operaţiunii de vânzare, dacă 

evaluarea acestora la ieşire se efectuează pe baza metodei ultimul intrat-primul ieşit (LIFO)? 

a)60 de lei; 

b)70 de lei; 

c)75 de lei. 

 

57. 
(3p)

După efectuarea inventarierii, la sfârşitul exerciţiului N, în contabilitatea societăţii X se 

regăsesc următoarele informaţii: investiţii imobiliare 25.000 lei, amortizarea investiţiilor imobiliare 

15.000 lei, utilaje 35.000 lei, amortizarea utilajelor 25.000 lei, materii prime 5.000 lei, mărfuri 10.000 

lei, ajustări pentru deprecierea materiilor prime 2.000 lei, debitori diverşi 2.000 lei, clienţi incerti 

8.000 lei, ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 3.000 lei, conturi la bănci în lei 5.000 lei, 

cheltuieli în avans 5.000 lei, furnizori 5.000 lei, creditori diverşi 15.000 lei, credite bancare pe termen 

scurt 5.000 lei, provizioane  pentru litigii 500 lei, venituri în avans 4.500 lei, capital subscris şi vărsat 

15.000 lei, rezerve facultative 7.000 lei, prime de capital 8.000 lei, rezultat reportat (pierdere) 10.000 

lei. 

Dacă se ţine cont de prevederile Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, care este valoarea bilanţieră a capitalurilor proprii ale societăţii X? 

a)20.000 de lei; 

b)30.000 de lei; 

c)40.000 de lei. 

 

58. 
(3p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

a)evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor nominală; 

b)pentru creanţele incerte nu se constituie ajustări pentru pierdere de valoare; 

c)evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie 

de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil 

la data încheierii exerciţiului financiar. 

 

59. 
(3p)

Pe data de 25.06.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, pune în folosinţă un utilaj al 

cărui cost este de 50.000 de lei. Durata de utilizare economică a utilajului este de 6 ani, iar pentru 

acestă investitie, a cărei sursă de finanţare reprezintă profitul anului N reinvestit, societatea X, aşa 

cum precizează Codului fiscal,  beneficiază de scutire de impozit pe profit. Pe data de 25.09.N+4, 

societatea X, care este în continuare plătitor de impozit pe profit şi care nu se află în procedura de 

lichidare sau faliment, potrivit legii, vinde acest utilaj. Potrivit Codului fiscal: 
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a)pentru suma de 50.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; de asemenea, societatea X are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

b)pentru suma de 50.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; însă, societatea X nu are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

c)pentru suma de 50.000 de lei nu se recalculează impozit pe profit şi nu se percep creanţe fiscale. 
 

60. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, care dintre următoarele afirmaţii este incorectă? 

a)în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care 

presupun acordarea de stimulente locatarul trebuie să recunoască beneficiul agregat al stimulentelor drept o 

reducere a cheltuielilor cu chiria pe toată durata contractului, pe o bază liniară, cu excepţia cazului în care o 

altă bază sistematică este reprezentativă pentru eşalonarea în timp a beneficiului locatarului rezultat din 

utilizarea activului care face obiectul contractului de închiriere; 

b)veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora; 

c)dividendelese recunosc la venituri, totdeauna, atunci când se încasează. 
 

61. 
(2p)

Lichidatorul societăţii X a vândut mărfuri la preţul de vânzare de 10.710 lei (inclusiv TVA 19 

%). Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 9.000 lei. Pentru aceste mărfuri a fost 

înregistrată în contabilitate o ajustare pentru depreciere în valoare de 1.000 lei. Deoarece mărfurile 

au fost vândute, ajustarea este anulată. Cheltuiala înregistrată în contabilitatea societăţii X în 

momentul contabilizării ajustarii pentru deprecierea mărfurilor nu a fost deductibilă fiscal. De 

asemenea, precizăm că societatea X este plătitoare de impozit pe profit şi de taxă pe valoarea 

adăugată. Cota de impozit pe profit este de 16%. 

Care este rezultatul fiscal (profitul impozabil) obţinut de societatea X, în urma vânzării mărfurilor şi 

anulării ajustării pentru deprecierea mărfurilor? 

a)2.710    de lei; 

b)1.710    de lei; 

c)0 (zero) lei. 
 

62. 
(2p)

Societatea X, care nu este plătitoare de TVA, achiziţionează de la societatea Y, plătitoare de 

TVA, materii prime. În factura primită la la societatea Y, se regăsesc următoarele condiţii: 

-preţ: 2.100 de lei (fără TVA); 

-reducere comercială sub formă de rabat: 100 de lei; 

-cota de TVA este de 19%; 

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)la societatea X, se contabilizează taxă pe valoarea adăugată deductibilă în valoare de 380 de lei; 

b)la societatea X, costul de achiziţie al materiilor prime este de 2.380 de lei; 

c)la societatea X, costul de achiziţie al materiilor prime este de 2.000 de lei. 
 

63. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este incorectă? 

a)la determinarea impozitului pe profit, sunt  nedeductibile cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, 

care au la bază un document emis de un contribuabil declarat inactiv conform prevederilor Codului de 

procedură fiscală, cu excepţia celor reprezentând achiziţii de bunuri efectuate în cadrul procedurii de 

executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura 

falimentului potrivit Legii nr. 85/2014;  

b)la determinarea impozitului pe profit, sunt nedeductibile cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, 

care au la bază un document emis de un contribuabil declarat inactiv conform prevederilor Codului de 

procedură fiscală, chiar dacă acestea sunt generate de achiziţii de bunuri efectuate în cadrul procedurii de 

executare silită şi/sau de achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura 

falimentului potrivit Legii nr. 85/2014;  

c)la determinarea impozitului pe profit, sunt nedeductibilecheltuielile din reevaluarea imobilizărilor 

necorporale/mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări efectuate potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile, se înregistrează o descreştere a valorii acestora. 
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64. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, o persoană juridică plătitoare de TVA, care nu se află în procedura 

insolvenţei: 

a)nu poate solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic 

de 20.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare; 

b)nu poate solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic 

de 25.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare; 

c)nu poate solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic 

de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare. 

 

65. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)dobânda reprezintă orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă 

trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un 

contract de leasing operaţional, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată; 

b)impozitul pe profit amânat reprezintă impozitul plătibil/recuperabil în perioadele viitoare în legătură cu 

diferenţele permanente impozabile/deductibile dintre valoarea contabilă a unui activ sau a unei datorii şi 

valoarea fiscală a acestora; 

c)dobânda reprezintă orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă 

trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un 

contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată. 

 

66. 
(2p)

Potrivitnormelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, din punctul de vedere al taxei pe 

valoarea adăugată: 

a)transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite se consideră livrare de bunuri 

doar atunci când debitorul executat silit nu este o persoană impozabilă; 

b)transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite se consideră livrare de bunuri 

numai dacă debitorul executat silit este o persoană impozabilă; 

c)transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite se consideră livrare de bunuri 

numai dacă cel care dobândeşte bunul este o persoană impozabilă. 

 

67. 
(2p)

Potrivit legii contabilităţii (Legea nr 82./1991, cu modificările şi completările ulterioare): 

a)orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un 

document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 

justificativ; 

b)orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează la sârşitul fiecărei săptâmâni într-un 

document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 

justificativ; 

c)orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează la sârşitul fiecărui trimestru într-un 

document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 

justificativ. 

 

68. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, entităţile mijlocii şi mari întocmesc situaţii financiare anuale 

care cuprind: 

a)bilanţ, cont de profit şi pierdere şi notele explicative la situaţiile financiare anuale; 

b)bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor capitalului propriu 

şi notele explicative la situaţiile financiare anuale; 

c)bilanţ, cont de profit şi pierdere, balanţa de verificare, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia 

modificărilor capitalului propriu  şi notele explicative la situaţiile financiare anuale. 

 

69. 
(2p)

 Societatea X (ce nu se află în lichidare) este microîntreprindere din punct de vedere fiscal. În 

primul trimestru din 2018, aceasta a realizat următoarele venituri: 

-venituri servicii prestate: 100.000 de lei; 

-venituri din studii: 20.000 de lei; 
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-venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie: 10.000 de lei; 

-venituri din provizioane: 10.000 de lei (provizioanele au fost constituite când societatea X era 

microîntreprindere din punct de vedere fiscal); 

-venituri din diferenţe de curs valutar: 5.000 de lei; 

De asemenea, atât în anul 2017, cât si în anul 2018, societatea X a avut 2 salariaţi.  

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este impozitul pe veniturilor microîntreprinderilor pe care-

l datorează societatea X pentru  trimestrul doi al anului 2018? 

a)1.450 de lei; 

b)1.250 de lei; 

c)1.200 de lei. 

 

70. 
(1p)

Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cifra de afaceri a unei entităţi nu se includ: 

a)veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; 

b)veniturile din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; 

c)veniturile din vânzarea mărfurilor. 

 

71. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, în bilanţ: 

  

a)titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la costul istoric, mai puţin 

eventualele ajustări pentru pierdere de valoare; 

b)titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare), totdeauna, se evaluează la cursul mediu al 

ultimei luni a exerciţiului financiar; 

c)titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima 

zi de tranzacţionare. 

 

72. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform 

reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care 

se adaugă cheltuielile nedeductibile; 

b)rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform 

reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad cheltuielile nedeductibile şi deducerile fiscale şi la 

care se adaugă veniturile neimpozabile; 

c)rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform 

reglementărilor contabile aplicabile. 

 

73. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu reevaluarea imobilizărilor corporale reprezintă 

cheltuieli: 

a)extraordinare; 

b)de exploatare. 

c)excepţionale; 

 

74. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, veniturile din producţia de investiţii imobiliarese se includ în 

categoria veniturilor:  

a)financiare; 

b)din exploatare; 

c)extraordinare. 
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75. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o 

constituie veniturile din orice sursă, din care se scad, printre altele:  

a)veniturile din vânzarea produselor finite; 

b)veniturile din vânzarea semifabricatelor. 

c)veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; 

 

76. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este incorectă? 

a)la determinarea impozitului pe profit sunt deductibile cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate 

cu reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în cazul în care 

mijloacele fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza unor contracte cu plată 

amânată. 

b)la determinarea impozitului pe profit, sunt nedeductibile cheltuielile reprezentând modificarea valorii 

juste a investiţiilor imobiliare, în cazul în care, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe 

valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele 

internaţionale de raportare financiară, se înregistrează o descreştere a valorii acestora;  

c)la determinarea impozitului pe profit, sunt nedeductibile cheltuielile reprezentând 

deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările 

contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, la momentul transferului din 

categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării în categoria activelor imobilizate deţinute 

pentru activitatea proprie. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat: 

a)valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă a impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în 

funcţiune, potrivit legii; 

b)valoarea de achiziţie a acestora se deduce din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în 

conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii; 

c)valoarea de achiziţie a acestora se deduce din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în 

conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul următor celui în care  au fost puse în funcţiune, 

potrivit legii. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

a)în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă 

adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială 

corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; 

b)în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, entităţile trebuie să continue 

înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea, până la sfârşitul duratei economice de utilizare; 

c)în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, entităţilor le este interzisă înregistrarea 

în contabilitate a cheltuielilor cu amortizarea pe parcursul duratei de conservare. 

 

79. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, din punctul de vedere 

al taxei pe valoarea adăugată: 

a)bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de 

bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. 

b)bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de 

bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 500 lei, exclusiv TVA; 

c)bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de 

bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 500 lei, inclusiv TVA. 

 

 

 



 13 

80. 
(1p)

În formatul contului de profit şi pierdere întocmit de entităţile mijlocii şi mari, precum şi de 

entităţile de interes public, prezentat de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulteriare, se regăseşte următoarea rubrică: 

a)rezultatul extraordinar; 

b)rezultatul curent. 

c)venituri din producţia de investiţii imobiliare; 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 7 
 

 

1. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 

asupra averii debitorului este de: 

a) maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii 

b) maximum 45 de zile de la data primirii notificării de deschidere a procedurii 

c) maximum 45 de zile de la publicarea în BPI a hotărârii de deschidere a procedurii 

 

2. (3 pct.) În urma deschiderii procedurii falimentului împotriva unei instituţii de asigurare/reasigurare, 

Legea nr. 85/2014 interzice, sub sancţiunea nulităţii, acţionarilor semnificativi ai societăţii de 

asigurare/reasigurare debitoare să înstrăineze acţiunile deţine la respectiva societate de 

asigurare/reasigurare debitoare: 

a) fără acordul administratorului judiciar 

b) fără confirmarea judecătorului-sindic 

c) fără avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi fără aprobarea 

judecătorului-sindic 

 

3. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar: 

a) poate fi tras la şi răspundere administrativă 

b) poate fi tras doar la răspundere civilă 

c) poate fi tras la răspundere penală doar în ceea ce priveşte conţinutul înscrisurilor întocmite 

în cadrul procedurii 

 

4. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în perioada concordatului preventiv omologat: 

a) nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor 

b) se poate deschide doar procedura falimentului faţă de debitor 

c) se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor, doar în condiţiile prevăzute de lege 

 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazul în care: 

a) societatea nu şi-a achitat impozitele anuale în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de 

întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare 

b) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii 

c) societatea şi-a încetat temporar activitatea şi nu a mai reluat-o într-un termen de cel mult 

doi ani de la data înscrierii în registrul comerţului 

 

6. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dacă lichidatorul a achitat din fonduri personale datoriile unei 

societăţi: 

a) acesta îşi va putea recupera sumele respective doar cu aprobarea instanţei de judecată 

b) acesta nu va putea exercita împotriva asociaţilor/administratorilor statutuari ai societăţii 

drepturi mai mari decât acelea ce aparţineau creditorilor plătiţi 

c) acesta nu va putea exercita împotriva societăţii drepturi mai mari decât acelea care 

aparţineau creditorilor plătiţi 

 

7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentinţa prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăţi cu 

răspundere limitată, ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor asociaţilor, poate fi atacată: 

a) în termen de 20 de zile de la comunicare 

b) în termen de 15 zile de la pronunţare 

c) în termen de 20 de zile de la pronunţare 
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8. (3 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, Comisia de cenzori a UNPIR: 

a) nu are atribuţii în ceea ce priveşte modul de gestionare a fondului de lichidare 

b) are ca principală atribuţie supravegherea modului de gestionare a fondului de lichidare 

c) are ca principală atribuţie aprobarea distribuirii sumelor din fondul de lichidare către 

filialele UNPIR 
 

9. (3 pct.) Pot deţine calitatea de asociaţi ai unei societăţi profesionale cu răspundere limitată   (SPRL): 

a) unul sau mai multi practicieni în insolvenţă definitivi compatibili, împreună cu unul sau 

mai mulţi practiciani în insolvenţă stagiari, compatibili 

b) 2 sau mai mulţi practicieni în insolvenţă definitivi compatibili 

c) 2 sau mai mulţi practicieni în insolvenţă, indiferent daca sunt definitivi sau stagiari   

 

10. (3 pct.) Din Adunarea reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR fac parte: 

a) membrii din conducerea filialelor UNPIR 

b) exclusiv membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR 

c) şi preşedinţii consiliilor de conducere aleşi ai filialelor UNPIR      

 

11. (3 pct.) În cazul în care instanţa de judecată dispune suspendarea provizorie a executării silite până la 

soluţionarea cererii de suspendare: 

a) aceasta se va pronunţa prin încheiere şi fără citarea părţilor 

b) aceasta se va pronunţa printr-o sentinţă 

c) aceasta se va pronunţa printr-o încheiere care poate fi atacată în condiţiile legii 

 

12. (3 pct.) Dacă în cursul executării silite un imobil a fost vândut cu plata preţului în rate, un exemplar de 

pe actul de adjudecare întocmit de executorul judecătoresc: 

a) se va preda oricărei persoane interesate 

b) se va preda creditorului urmăritor spre a-i servi ca titlu executoriu împotriva 

adjudecatarului, dacă acesta nu plăteşte diferenţa de preţ 

c) se va comunica exclusiv debitorului 

 

13. (3 pct.) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale, debitorul: 

a) nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut 

opune în cursul judecăţii în prima instanţă 

b) va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut 

opune în cursul judecăţii în prima instanţă 

c) va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut 

opune într-o cale de atac de i-a fost deschisă 

 

14. (3 pct.) Tentativa la infracţiunea de gestiune frauduloasă: 

a) nu este posibilă 

b) este posibilă, însă doar în forma agravată a infracţiunii 

c) nu este pedepsită de legiuitor 

 

15. (3 pct.) Conform Codului penal, fapta persoanei care, în frauda creditorilor, înfăţişează datorii 

inexistente: 

a) se sancţionează cu aceeaşi pedeapsă prevăzută de lege ca şi pentru fapta persoanei care, în 

frauda creditorilor, prezintă în registrele debitorului sume nedatorate 

b) constituie infracţiunea de bancrută simplă 

c) va răspunde doar cu averea personală pentru acoperirea masei pasive a debitorului în 

temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 

 

16. (3 pct.) Conform Codului penal, identificaţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: 

a) acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate în cazul 

săvârşirii infracţiunii de bancrută simplă 
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b) acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a procurorului în cazul săvârşirii 

infracţiunii de bancrută frauduloasă 

c) acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a oricărui terţ în cazul săvârşirii 

infracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

 

17. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, ca regulă: 

a) contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii procedurii 

b) contractele în derulare se consideră desfiinţate la data deschiderii procedurii 

c) contractele în derulare sunt denunţate din oficiu, de administratorul judiciar / lichidatorul 

judiciar  

 

18. (2 pct.) Debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 

alin. (1) din Legea nr. 85/2014: 

a) în termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii 

b) în termen de 15 zile de la deschiderea procedurii  

c) în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii 

 

19. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul depunerii unei cereri comune de deschidere a procedurii 

insolvenţei, instanţa competentă să soluţioneze cererea de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva 

unor membri ai grupului de societăţi este: 

a) de regulă, tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul societatea-mamă 

b) judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul societatea-mamă 

c) exclusiv tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul societatea cu cea mai 

mare cifră de afaceri 

 

20. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăţi cu răspundere limitată va fi 

făcută: 

a) doar de instanţa de judecată  

b) de toţi asociaţii, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel 

c) de toţi asociaţii, în toate cazurile 

 

21. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, pentru a se evita dizolvarea unei societăţi ca urmare a expirării 

duratei societăţii stabilită prin actul constitutiv, asociaţii vor fi consultaţi cu privire la o eventuală 

prelungire a duratei societăţii: 

a) cu cel puţin 2 luni înainte de expirare 

b) cu cel puţin 3 luni înainte de expirare 

c) cu cel puţin 6 luni înainte de expirare 

 

22. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, bunurile rămase din patrimoniul societăţii radiate din registrul 

comerţului: 

a) revin asociaţilor/acţionarilor 

b) trec în proprietatea statului 

c) revin asociaţilor/acţionarilor şi lichidatorului 

 

23. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăţi pe acţiuni se face: 

a) de instanţa competentă, în toate cazurile 

b) de oficiul naţional al registrului comerţului, în toate cazurile 

c) de adunarea generală care hotărăşte lichidarea, dacă prin actul constitutiv nu se prevede 

altfel 

 

24. (2 pct.) Hotărârile Congresului UNPIR sunt valabil adoptate cu votul:  

a) majorităţii membrilor săi, fără a fi permisă reprezentarea 

b) majorităţii membrilor săi  

c) majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi 
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25. (2 pct.) Pentru hotărârile Adunării Asociaţilor unei societăţi profesionale cu răspundere limitată 

(SPRL), având ca obiect modificarea contractului de societate:  

a) este necesar votul asociaţilor reprezentând majoritatea 

b) este necesar votul tuturor asociaţilor, exceptând cazul în care în contractul de societate sunt 

alte prevederi 

c) este necesar votul asociaţilor prezenţi la adunare, exceptând cazul în care în contractul de 

societate sunt alte prevederi  

 

26. (2 pct.) Un cabinet individual se constituie: 

a) pe baza deciziei filialei UNPIR din care va face parte cabinetul 

b) pe baza deciziei practicianului în insolvenţă compatibil 

c) pe baza deciziei UNPIR  

 

27. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, contestaţia privind lămurirea aplicării titlului executoriu 

se poate face: 

a) doar în termen de  30 de zile de la data emiterii titlului respectiv 

b) oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită 

c) în termenul stabilit de instanţa de judecată chiar în cuprinsul titlului executoriu 

 

28. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pentru realizarea creanţei sale, creditorul: 

a) poate urmări doar bunurile mobile aflate în posesia debitorului 

b) nu poate urmări bunurile mobile ale debitorului aflate în posesia altor persoane 

c) poate urmări bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane 

 

29. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru 

depunerea titlurilor de creanţă de către creditorii interesaţi să participe la distribuirea sumelor rezultate 

din vânzarea bunurilor urmărite, executorul judecătoresc va întocmi: 

a) actul de adjudecare 

b) proiectul de distribuire a sumelor 

c) încheierea de distribuire a sumelor 

 

30. (2 pct.) Fapta debitorului persoană fizică de a introduce tardiv cererea de deschidere a procedurii 

insolvenţei, cu mai mult de 6 luni peste termenul prevăzut de lege de la apariţia stării de insolvenţă, 

constituie: 

a) infracţiunea de înşelăciune 

b) infracţiunea de bancrută simplă 

c) infracţiunea de bancrută frauduloasă 
 

31. (2 pct.) Potrivit Codului penal, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate: 

a) în cazul săvârşirii infracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

b) doar în cazul săvârşirii infracţiunii de bancrută frauduloasă 

c) în cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă săvârşită doar în forma agravată 

 

32. (2 pct.) În cazul săvârşirii infracţiunii de bancrută frauduloasă, acţiunea penală: 

a) se pune în mişcare doar din oficiu 

b) se pune în mişcare doar la solicitarea expresă a practicianului în insolvenţă 

c) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate 

 

33. (1 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, judecătorul-sindic va respinge cererea de deschidere a procedurii 

insolvenţei în una dintre următoarele situaţii: 

a) debitorul nu se află în stare de insolvenţă 

b) debitorul are o datorie certă, lichidă şi exigibilă faţă de creditorul care a formula cererea 

c) este îndeplinită condiţia stabilită de lege în ceea ce priveşte cuantumul valorii-prag 
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34. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu: 

a) calitatea de arbitru 

b) calitatea de mediator 

c) exercitarea calităţii de executor judecătoresc   

 

35. (1 pct.) În cazul aprobării de către adunarea creditorilor a propunerii administratorului judiciar de 

intrare în faliment a debitorului, judecătorul-sindic va dispune aceasta: 

a) prin sentinţă 

b) prin decizie 

c) prin încheiere 
 

36. (1 pct.) În urma vânzării unui imobil în cursul executării silite, actul de adjudecare va fi întocmit de 

către: 

a) instanţa de executare 

b) executorul judecătoresc 

c) creditorul urmăritor 

 

37. (1 pct.) În cazul contestaţiei la titlu, când obiectul contestaţiei la executare îl reprezintă lămurirea 

înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa aparţine: 

a) instanţei de executare 

b) instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută silit 

c) tribunalului arbitral, întotdeauna 
 

38. (1 pct.) Atribuţiile legale ale practicianului în insolvenţă, precum şi cele stabilite exclusiv în sarcina sa 

de către judecătorul sindic: 

a) pot fi exercitate prin reprezentare 

b) nu pot fi exercitate prin reprezentare 

c) pot fi exercitate şi prin reprezentare de către avocaţi 
 

39. (1 pct.) Instanţa de executare poate dispune înlocuirea executorului judecătoresc şi continuarea 

executării silite de un alt executor judecătoresc: 

a) la cererea creditorului, pentru motive temeinice 

b) la cererea creditorului şi a debitorului  

c) la cererea debitorului 

 

40. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile de mandatar ad-hoc 

b) să exercite atribuţiile de conciliator 

c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 
 

41. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după deschiderea procedurii falimentului, înstrăinarea acţiunilor 

deţinute la instituţia de credit debitoare se poate face: 

a) doar cu acordul judecătorului-sindic 

b) doar cu acordul lichidatorului judiciar 

c) doar cu acordul administratorului special 

 

42. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii: 

a) va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI 

b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 

c) va fi afişată la uşa instanţei  
 

43. (1 pct.) După comunicarea încheierii de încuviinţare a executării şi notarea în cartea funciară a 

urmăririi silite, executorul judecătoresc va întocmi: 

a) o încheiere 

b) un proces-verbal de situaţie 

c) o rezoluţie 
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44. (1 pct.) Săvârşirea infracţiunii de bancrută simplă este sancţionată: 

a) cu detenţiunea pe viaţă 

b) şi cu închisoarea 

c) cu avertisment 

 

45. (1 pct.) Societăţile profesionale de practicieni în insolvenţă, membre ale UNPIR au obligaţia să 

comunice toate schimbările intervenite în componenţa colaboratorilor săi: 

a) către filialele UNPIR 

b) către Oficiul Registrului Comerţului 

c) către UNPIR  

 

46. (1 pct.) Are competenţa în soluţionarea contestaţiei la executarea propriu-zise:  

a) instanţa de executare 

b) instanţa arbitrală 

c) instanţa de contencios administrativ 

 

47. (1 pct.) În situaţia în care majoritatea cerută de Legea nr. 31/1990 pentru numirea unui lichidator al 

unei societăţi în comandită pe acţiuni nu se întruneşte, numirea lichidatorului se va face: 

a) de către acţionarul majoritar 

b) de către consiliul de administraţie 

c) de către tribunal 

 

48. (1 pct.) În cadrul procedurilor de insolvenţă, operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură 

emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) se efectuează cu titlu gratuit 

b) se efectuează cu titlu oneros 

c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte 

 

49. 
(3p) 

Societatea A absoarbe societatea B. Înainte de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele 

informaţii despre cele două societăţi: 

 Societatea A Societatea B 

Total active 1.200.000 lei 450.000 lei 

Datorii 400.000 lei 250.000 lei 

Număr de acţiuni 200.000 100.000 

Valoarea nominală a unei 

acţiuni 

1 leu 1 leu 

Care este valoarea contabilă a unei acţiuni a celor două societăţi? 

a) 10 lei (societatea A)/3,5 lei (societatea B); 

b)   2 lei (societatea A)/1,5 lei (societatea B);  

c)   4 lei (societatea A)/ 2 lei (societatea B). 

 

50. 
(3p)

Societatea X, care aplică Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a achiziţionat în cursul anului N: 

-100.000 acţiuni ale societăţii B, la costul de 1 leu/acţiune; aceste acţiuni au fost achiziţionate cu 

intenţia de a fi deţiunte pe o perioadă scură de timp şi, în consecinţă, au fost recunoscute în 

categoria investiţiilor financiare pe termen scurt; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată, iar, în cursul anului N, au fost tranzacţionate, ultima dată, la cursul de 0,9 

lei/acţiune; 

-50.000 de acţiuni al societăţii C, la costul de 1,5 lei acţine; aceste acţiuni au fost achiziţionate cu 

intenţia de a fi deţiunte pe o perioadă scurtă de timp şi, în consecinţă, au fost recunoscute în 

categoria investiţiilor financiare pe termen scurt; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o 



 7 

piaţă reglementată, iar, în cursul anului N, au fost tranzacţionate, ultima dată, la cursul de 1,6 

lei/acţiune; 

La ce valoare sunt prezentate în bianţul întocmit de societatea X, la 31.12.N, acţiunile societăţilor B 

şi C? 

a)acţiunile societăţii B la valoarea de 100.000 de lei (100.000 de acţiuni x 1 leu/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 80.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,6 lei /acţiune); 

b)acţiunile societăţii B la valoarea de 90.000 de lei (100.000 de acţiuni x 0,9 lei/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 75.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,5 lei /acţiune); 

c)acţiunile societăţii B la valoarea de 90.000 de lei (100.000 de acţiuni x 0,9 lei/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 80.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,6 lei /acţiune). 

 

51. 
(3p)

Codului fiscal precizează că la stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente 

similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice. Potrivit acestor norme,nu sunt 

elemente similare cheltuielilor: 

a)diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, 

înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile; 

b)valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare care a fost înregistrată în rezultatul reportat.  

c)pierderile din anularea titlurilor de participare proprii, reprezentând diferenţa dintre valoarea de 

răscumpărare a titlurilor de participare proprii anulate şi valoarea lor nominală. 

 

52. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este valoarea stocului de de produse finite, după efectuarea operaţiunii de vânzare, dacă 

evaluarea acestora la ieşire se efectuează pe baza metodei costului mediu ponderat (CMP)? 

a)82 de lei; 

b)72 de lei; 

c)75 de lei. 

 

53. 
(3p)

Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X, ai cărei 

asociaţi sunt persoane fizice: 

 
Valori (lei) 

Clienti 

Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti 

Capital subscris şi vărsat (capitalul subscris şi vărsat este 

reprezentat, în totalitate, de contribuţia asociaţilor persoane 

fizice) 

12.000 

(1.000) 

11.000 

Se încasează întreaga creanţă de la clienţi şi se anulează ajustarea pentru deprecierea creanţelor 

clienţi. Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi (provizionul pentru 

deprecierea creanţelor clienţi) a fost deductibilă (deductibil) fiscal pentru întreaga valoare. 

Pierderea fiscală a societăţii înainte de efectuarea operaţiilor de lichidare este zero. Cota de impozit 

pe profit este de 16%. De asemenea, capitalul social reprezintă, în totalitate, contribuţia asociaţilor 

persoane fizice. 

Care este impozitul pe profit ce se plăteşte la bugetul statului, în urma lichidării? 

 

a)0(zero) lei; 

b)  160 lei; 

c)1.920 de lei. 
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54. 
(3p)

Pe data de 25.07.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, pune în folosinţă un 

echipament al cărui cost este de 75.000 de lei. Durata de utilizare economică a utilajului este de 12 

ani, iar pentru acestă investitie, a cărei sursă de finanţare reprezintă profitul anului N reinvestit, 

societatea X, aşa cum precizează Codului fiscal,  beneficiază de scutire de impozit pe profit. Pe data 

de 25.09.N+8, societatea X transmite societăţii Y echipamentul în cadrul unei fuziuni prin 

absorbţie, în care societatea X este societatea absorbită.  Potrivit Codului fiscal: 

a)pentru suma de 75.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; de asemenea, societatea X are 

obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

b)pentru suma de 75.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; însă, societatea X nu are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

c)pentru suma de 75.000 de lei nu se recalculează impozit pe profit şi nu se percep creanţe fiscale. 

 

55. 
(3p)

Potrivit Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, pentru determinarea 

rezultatului fiscal, erorile înregistrate în contabilitate se corectează astfel: 

a)erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustara 

rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea şi depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile 

prevăzute de Codul de procedură fiscală; 

b)erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustara 

rezultatului fiscal al anului în care are loc corectarea de eroare, fără să se depună o declaraţie retificativă 

în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală; 

c)erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit şi pierdere sunt 

luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal al anului la care se referă, dar cu depunerea unei 

declaraţii rectificative pentru exerciţiul la care se referă această corectarea de eroare.  

 

56. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este costul de producţie al produselor finite vândute, dacă evaluarea la ieşire se efectuează pe 

baza metodei primul intrat-primul ieşit (FIFO)? 

a)285 de lei; 

b)340 de lei; 

c)300 de lei. 

 

57. 
(3p)

Asociaţii societăţii X, persoane fizice, au hotărât dizolvarea acesteia. Înainte de începerea 

operaţiilor de lichidare, se cunosc următoarele informaţii despre această societate: imobilizări 

(valori brute) 70.000 lei, amortizarea imobilizărilor 50.000 lei, mărfuri 20.000 lei, disponibilităţi 

10.000 lei, capital subscris vărsat 40.000 lei, furnizori 10.000 lei. Se menţionează că valorile 

contabile ale activelor societăţii coincid cu valorile fiscale. 

Lichidatorul vinde imobilizările la preţul de 30.000 lei (exclusiv TVA 19 %), iar mărfurile la preţul 

de 20.000 lei (exclusiv TVA 19 %). De asemenea, încasează contravaloarea vânzărilor şi plăteşte 

datoriile faţă de bugetul statului şi furnizori. În plus, se precizează că: 

-toate veniturile şi cheltuielile sunt deductibile fiscal; 

-nu există o pierdere fiscală nerecuperată (reportată) din exerciţiile precedente; 

Care este valoarea rezultatului fiscal obţinut în urma operaţiilor de lichidare? 

a)11.900 de lei (profit); 

b)10.000 de lei (profit). 

c)0 (zero) lei. 
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58. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) 

al(a) acestei societăţi se cunosc următoarele informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 de lei; 

-durata normală de funcţionare conform catalogului: 10 ani; 

-metoda de amortizare este cea degresivă  

Care este valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârşitul celui de al doilea an de utilizare, 

potrivit Codului fiscal? 

a)80.000 de lei; 

b)64.000 de lei; 

c)72.000 de lei. 

 

59. 
(3p) 

Pe data de 20.12.N,  societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a înregistrat 

o creanţă faţă de un client extern în valoare de 2.000 euro, cursul de schimb valabil la această dată 

fiind de 1 euro = 4,65 lei. Până la data de 31.12.N, societatea X nu a încasat creanţa de la clientul 

extern. Cursul de schimb valabil la închiderea exerciţiului financiar, 31.12.N, este de 1 euro = 4,60 

lei.   

Care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)evaluarea crenţei faţă de clientul extern, la 31.12.N, generează un venit financiar de 100 de lei; 

b)creanţa faţă de clientul extern este evaluată, în bilanţul întocmit la 31.12.N, la valoarea de 9.200 de lei; 

c)creanţa faţă de clientul extern este evaluată, în bilanţul întocmit la 31.12.N, la valoarea de 9.300 de lei. 

 

60. 
(2p)

În cursul anului N, societatea X SA, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, îşi 

răscumpără 1.000 de acţiuni proprii, la preţul de 1 leu/acţiune.  Ulterior, aceste acţiuni sunt 

vândute salariaţilor la preţul de 1,02 lei/acţiune. 

Câştigul generat de vânzarea acţiunilor proprii salariaţilor, în valoare de 20 de lei, este recunoscut 

(contabilizat), în momentul vânzării: 

a)în contul de profit şi pierdere sub formă de venit; 

b)ca o majorare de capital social; 

c)distinct în capitalurile proprii. 

 

61. 
(2p)

Societatea Y, care este plătitoare de TVA, achiziţionează de la societatea X, plătitoare de 

TVA, materii prime. În factura primită la la societatea X, se regăsesc următoarele informaţii: 

-preţ: 2.100 de lei (fără TVA); 

-reducere financiară sub formă de scont: 100 de lei; 

-cota de TVA este de 19%; 

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă, dacă niciuna dintre societăţi 

nu aplică sistemul de TVA la încasare? 

a)la societatea Y, se  recunoaşte (contabilizează) TVA deductibilă în valoare de 380 de lei; 

b)la societatea Y, se recunoaşte (contabilizează) TVA deductibilă în valoare de 399 de lei; 

c)la societatea Y, se recunoaşte (contabilizează) TVA colectată de 380 de lei. 

 

62. 
(2p)

Încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte veniturisunt 

prezentate în tabloul fluxurilor de trezorerie în categoria fluxurilor generate de activităţile de: 

a)exploatare; 

b)finanţare; 

c)investiţii. 
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63. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)subvenţiile pentru active trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve; 

b)subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în 

contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat; 

c)subvenţiile pentru active trebuie recunoscute direct în profitul sau pierderea exerciţiului financiar în 

care s-au încasat. 
 

64. 
(2p)

Partajul capitalului propriu (activului net) rezultat din lichidarea unei societăţi comerciale se 

efectuează în funcţie de: 

a)criteriile stabilite de consiliul de administraţie al societăţii; 

b)criteriile stabilite de lichidatorul societăţii; 

c)hotărârea adunarii generale a acţionarilor sau a asociaţilor, consemnată în registrul şedinţelor adunării 

generale. 
 

65. 
(2p)

 Societatea X (ce nu se află în lichidare) este microîntreprindere din punct de vedere fiscal. În 

primul trimestru din 2018, acesta a realizat următoarele venituri: 

-venituri din vânzarea mărfurilor: 200.000 de lei; 

-venituri din ajustările pentru deprecierea mărfurilor: 10.000 de lei (ajustările au fost constituite 

când societatea X era microîntreprindere din punct de vedere fiscal); 

-venituri din dobânzi: 1.000 de lei; 

-veniturile din despăgubiri primite de la o societate de asigurare pentru mărfurile proprii distruse 

într-un incendiu: 20.000 de lei; 

-venituri din reducerile comerciale primite pentru mărfurile ahiziţionate de la furnizori: 10.000 de 

lei. 

De asemenea, atât în anul 2017, cât si în anul 2018, societatea X a avut 3 salariaţi.  

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este impozitul pe veniturilor microîntreprinderilor pe 

care-l datorează societatea X pentru  trimestrul doi al anului 2018? 

a)2.210 de lei; 

b)2.110 de lei; 

c)2.010 de lei. 
 

66. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, entităţile mici întocmesc situaţii financiare anuale care 

cuprind obligatoriu: 
a)bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor 

capitalului propriu şi notele explicative la situaţiile financiare anuale; 

b)bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere şi notele explicative la situaţiile financiare anuale. 

c)bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere, balanţa de verificare şi notele explicative la situaţiile 

financiare anuale; 
 

67. 
(2p)

Partajul capitalului propriu (activului net) rezultat din lichidarea unei societăţi comerciale se 

efectuează în funcţie de: 

a)criteriile stabilite de administratorul judiciar al societăţii; 

b)prevederile statutului şi ∕sau ale contractului de societate; 

c)criteriile stabilite de consiliul de administraţie al societăţii. 
 

68. 
(2p)

Potrivit legii contabilităţii (Legea nr. 82∕1991, cu modificările şi completările ulterioare), 

a)perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel precedent, dacă perioada 

de lichidare este mai mare de 3 ani; 

b)perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel precedent, dacă perioada 

de lichidare este mai mică de 5ani; 

c)perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel precedent, indiferent de 

durata sa. 
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69. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că: 

a)sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" trebuie clarificate  de 

către entitate într-un termen de cel mult 6 luni luni de la data constatării; 

b)sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" trebuie clarificate  de 

către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării; 

c)sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" trebuie clarificate  de 

către entitate într-un termen de cel mult un an de la data constatării. 

 

70. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile plătite/de plătit în exerciţiul financiar curent, 

care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate la: 

a)cheltuieli anticipate; 

b)cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii. 

c)cheltuieli în avans; 

 

71. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, nu sunt mijloace fixe amortizabile: 

a)imobilizările necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor 

contabile; 

b)amenajările de terenuri;  

c)activele biologice, înregistrate de către contribuabili potrivit reglementărilor contabile aplicabile;  

 

72. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la calculul rezultatului fiscal, sunt neimpozabile veniturile obţinute de 

o persoană juridică română: 

a)din lichidarea unei alte persoane juridice române, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 50% din capitalul social al 

persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare; 

b)din lichidarea unei alte persoane juridice române, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al 

persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare; 

c)din lichidarea unei alte persoane juridice române, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an cel puţin  25% din capitalul social al 

persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare. 

 

73. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal,la determinarea impozitului pe profit, sunt venituri neimpozabile: 

a)veniturile din vânzarea semifabricatelor; 

b)veniturile din studii şi cercetări; 

c)veniturile din ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale. 

 

74. 
(1p)

Potrivit Codul fiscal: 

a)impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior; 

b)în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să 

depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la 

sfârşitul lunii în care dobândeşte clădirea şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor; 

c)în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să 

depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la 

sfârşitul trimestrului în care dobândeşte clădirea şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor. 
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75. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)activul contingent este prezentat în bilanţ în actegoria imobilizărilor financiare; 

b)activul contingent este prezentat în bilanţ în categoria activelor circulante; 

c)activul contingent nu este prezentat în bilanţ. 

 

76. 
(1p)

Activul net (capitalul propriu) rezultat în urma lichidării nu poate cuprinde (include): 

a)capitalul subscris şi vărsat; 

b)rezultatul reportat (pierdere); 

c)creditele bancare pe termen lung. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, un contract de leasing financiar este orice contract de leasing care 

îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

a)contractul de leasing nu prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face 

obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;  

b)riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt 

transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;  

c)perioada de leasing depăşeşte 70% din durata normală de funcţionare maximă a bunului care face 

obiectul leasingului; în înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing include orice perioadă pentru care 

contractul de leasing poate fi prelungit. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, încasarea în valută a unei sume în avans de la un client 

extern se înregistrează în contabilitate la: 

a)cursul de schimb valutar al băncii prin intermediul căreia s-a efectuat încasarea; 

b)cursul de schimb valutar, comunicat de Banaca Naţională a României, la sfârşitul lunii în care a  avut 

loc încasarea; 

c)cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data efectuării 

încasarii. 

 

79. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor: 

a)se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se calculează 

impozitul; 

b)se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului pentru care se 

calculează impozitul; 

c)se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se 

calculează impozitul. 

 

80. 
(1p)

Potrivit OMFP 897/2015, din punct de vedere contabil, operaţiunile efectuate cu ocazia 

reorganizării sub formă de divizare corespund uneia din următoarele două metode, în funcţie de 

modul de evaluare a elementelor bilanţiere: 

a)metoda activului net contabil sau metoda evaluării globale; 

b)metoda activului net contabil sau metoda valorilor comparative; 

c)metoda evaluării globale sau metoda bazată pe utilizarea fluxurilor de trezorerie. 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 8 
 

 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, o procedură de reorganizare pe bază de plan va fi închisă: 

a) în baza unui raport al administratorului judiciar care constată îndeplinirea tuturor 

obligaţiilor de plată asumate prin planul confirmat, precum şi plata creanţelor curente 

scadente 

b) în baza solicitării comitetului creditorilor 

c) în baza tuturor rapoartele de activitate intocmite de administratorul judiciar prin care se 

constată toate demersurile efectuate de-a lungul procedurii 

 

2. (3 pct.) În cazul în care debitorul are calitatea de consumator captiv, furnizorul de utilităţi nu are 

dreptul să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu, către debitor:  

a) în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare 

b) doar în perioada de reorganizare 

c) în cursul procedurii de faliment 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, Fondul de Garantare a depozitelor în sistemul bancar va face parte 

din Comitetul Creditorilor, în mod obligatoriu: 

a) atunci când s-a deschis procedura falimentului împotriva unei instituţii de credit 

b) doar atunci când s-a deschis procedura falimentului împotriva unei societăţi de reasigurare 

c) doar atunci când s-a deschis procedura falimentului împotriva unui membru al grupului de 

societăţi  

 

4. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare: 

a) fără nicio excepţie 

b) cu excepţia creanţelor bugetare, indiferent de modul în care au fost constatate 

c) cu excepţia creanţelor constatate prin hotărâri arbitrale/judecătoreşti executorii 

 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situaţia financiară întocmită de lichidator după terminarea lichidării 

unei societăţi în comandită simplă, poate fi atacată în termen de: 

a) 15 zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare 

b) 25 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare 

c) 30 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, societăţile în nume colectiv se dizolvă: 

a) exclusiv prin faliment 

b) exclusiv prin incapacitatea sau decesul unuia dintre asociaţi 

c) prin faliment, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati când 

datorită acestor cauze, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur 

 

7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat radierea societăţii 

dizolvate din registrul comerţului, se publică: 

a) pe pagina de internet a societăţii şi pe portalul de servicii on-line al Camerei de Comerţ şi 

Industrie a României 

b) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a  

c) pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de 

servicii on-line al acestuia 
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8. (3 pct.) Capitalul social al unei societăţi profesionale cu răspundere limitată   (SPRL): 

a) nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei 

b) este cel mult suma de 3.500 lei 

c) este o suma fixă, pentru fiecare asociat în parte, dar care să nu depăşească în total suma de 

3.500 lei   
 

9. (3 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, contractul de societate al unei societăţi profesionale cu răspundere 

limitată: 

a) nu poate cuprinde şi reguli privind transmiterea părţilor sociale 

b) va cuprinde data dobândirii calităţii de practician în insolvenţă şi data definitivării în 

profesie a asociaţilor 

c) nu poate cuprinde şi reguli privind condiţiile de retragere a asociaţilor 
 

10. (3 pct.) Printre obiectivele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă se numără: 

a) administrarea fondului de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu prevederile 

Statutului 

b) stabilirea şi menţinerea cadrului reglementar necesar devoltării activităţii practicienilor în 

insolvenţă    

c) colaborarea cu asociaţiile profesionale din ţară şi din străinătate 
 

11. (3 pct.) În cazul executării silite, creditorul: 

a) poate urmări concomitent, în limita creanţei şi a accesoriilor acesteia, şi bunurile terţilor 

care au garantat plata datoriilor debitorului 

b) poate urmări doar separat, în limita creanţei şi a accesoriilor acesteia, şi bunurile terţilor 

care au garantat plata datoriilor debitorului 

c) nu poate urmări şi bunurile terţilor care au garantat plata datoriilor debitorului 
 

12. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, executorul judecătoresc va proceda la valorificarea 

bunurilor mobile sechestrate în cursul executării silite: 

a) doar după împlinirea unui termen de 15 zile de la data aplicării sechestrului 

b) după împlinirea unui termen de 30 zile dacă debitorul nu a achitat suma datorată, toate 

accesoriile şi cheltuielile de executare  

c) de îndată, dacă bunurile sunt supuse pieririi, degradării sau alterării 
 

13. (3 pct.) Codul de procedură civilă stabileşte faptul că: 

a) nu pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constau în încredinţarea minorului 

b) pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constau în stabilirea locuinţei minorului 

c) nu pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constau în desfiinţarea unei plantaţii 
 

14. (3 pct.) Conform Codului penal, în cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă: 

a) actele pregătitoare nu sunt posibile 

b) tentativa nu este posibilă  

c) tentativa este posibilă, dar nu este incriminată 

 

15. (3 pct.) Conform Codului penal, fapta debitorului de a invoca datorii fictive în scopul fraudării 

creditorilor: 

a) se sancţionează doar cu închisoarea 

b) se sancţionează doar cu amendă  

c) se sancţionează cu aceeaşi pedeapsă ca şi fapta persoanei care, ştiind că nu va putea plăti, 

achiziţionează bunuri sau servicii producând astfel o pagubă creditorului 

 

16. (3 pct.) În cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă, obiectul material constă: 

a) într-o universalitate de bunuri, care reprezintă patrimoniul persoanei fizice sau juridice, 

încredinţat făptuitorului spre administrare sau conservare 

b) doar într-un bun imobil sau o universalitate de bunuri imobile 

c) doar în bunuri necorporale 
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17. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, la cererea de admitere a creanţei vor fi anexate: 

a) documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă 

b) documentele pe care creditorul le apreciază necesare în dovedirea creanţei 

c) exclusiv actele de constituire de cauze de preferinţă, în original 
 

18. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, hotărârea judecătorească prin care s-a dispus antrenarea răspunderii 

patrimoniale a administratorului statutar: 

a) va fi comunică administratorului judiciar / lichidatorului judiciar pentru a o pune în 

executare silită 

b) va fi comunicată către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din oficiu 

c) va fi comunicată exclusiv pârâtului 

 

19. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, “tabelul preliminar” cuprinde: 

a) doar creanţele scadente sau sub condiţie, născute înainte de data deschiderii procedurii, 

acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora 

b) toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data 

deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării 

acestora 

c) doar creanţele garantate, bugetare si chirografare 

 

20. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul societăţii în nume colectiv, transmiterea dreptului de 

proprietate către asociaţi asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc: 

a) la data stabilită de comun acord de către asociaţi 

b) la data prevăzută în actul constitutiv  

c) la data radierii societăţii din registrului comerţului 

 

21. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, lichidatorii: 

a) nu vor putea fi persoane fizice 

b) vor putea fi doar persoane juridice  

c) vor putea fi şi persoane juridice 

 

22. (2 pct.) Lichidatorul unei societăţi în comandită simplă este liberat potrivit Legii nr. 31/1990, atunci 

când: 

a) acesta a declarat că a efectuat toate demersurile pentru lichidarea societăţii 

b) administratorul statutar îşi exprimă acordul în acest sens 

c) hotărârea asupra opoziţiei formulată împotriva situaţiei financiare de lichidare şi a 

proiectului de repartizare a activului între asociaţi a rămas definitivă 
 

23. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentinţa civilă prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei 

societăţi în comandită simplă, ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor asociaţilor, poate fi atacată: 

a) cu contestaţie în anulare 

b) cu recurs 

c) cu apel 
 

24. (2 pct.) Cabinetele individuale: 

a) se pot asocia doar cu întreprinderi profesionale unipersonale 

b) se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei 

c) nu se pot asocia 

 

25. (2 pct.) Fiecare membru al UNPIR: 

a) este obligat să se asigure profesional, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile, în 

termen de 10 zile de la admiterea în UNPIR 

b) este obligat să se asigure profesional, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile, în 

termen de 30 zile de la admiterea în UNPIR 

c) nu este obligat să se asigure profesional 
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26. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, constituie sancţiune disciplinară care se poate aplica 

practicianului în insolvenţă: 

a) excluderea provizorie din UNPIR, pe o perioadă de maximum 3 ani 

b) avertismentul scris 

c) suspendarea pe o perioadă de maximum 3 ani 

 

27. (2 pct.) Dispoziţiile Codului de procedură civilă în materia executării silite: 

a) constituie dreptul comun, indiferent de natura sau izvorul obligaţiei cuprinsă în titlul 

executoriu 

b) se aplică doar anumitor categorii de persoane, în funcţie de calitatea juridică a acestora 

c) se aplică doar obligaţiilor constatate prin anumite titluri executorii  

 

28. (2 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată cu privire la urmărirea silită 

imobiliară: 

a) creditorii urmăritori nu au posibilitatea de a adjudeca bunurile oferite spre vânzare, în nicio 

situaţie 

b) licitaţia publică va începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a 

ofertelor primite până la acea dată 

c) debitorul poate licita doar prin persoane interpuse 

 

29. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, executarea silită: 

a) se face doar cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor interesate 

b) se face doar cu respectarea drepturilor părţilor 

c) se face cu respectarea dispoziţiilor legale 

 

30. (2 pct.) Conform Codului penal, fapta persoanei care, ştiind că nu va putea plăti, achiziţionează bunuri 

producând o pagubă creditorului: 

a) se sancţionează doar prin prisma dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 

b) nu se sancţionează 

c) se sancţionează cu închisoarea sau amendă 

 

31. (2 pct.) Potrivit Codului penal, subiectul pasiv al infracţiunii de gestiune frauduloasă: 

a) este persoana căreia îi aparţin bunurile încredinţate făptuitorului spre administare sau 

conservare 

b) poate fi orice persoană 

c) poate fi doar administratorul judiciar/lichidatorul judiciar  

 

32. (2 pct.) Referitor la elementul material al infracţiunii de gestiune frauduloasă, acesta poate consta: 

a) exclusiv într-o acţiune 

b) exclusiv într-o inacţiune 

c) în orice acţiune sau inacţiune generatoare de pagube pentru proprietarul bunului sau 

bunurilor  

 

33. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stablite de instanţa de judecată în procedura 

generală de insolvenţă 

b) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 

c) să conducă activitatea debitorul pe durata procedurii de reorganizare judiciară  

 

34. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă sunt obligaţi să depună un jurământ scris: 

a) după promovarea examenului de admitere în profesie 

b) după înscrierea în Registrul Formelor de organizare  

c) după înscrierea în Tabloul UNPIR    
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35. (1 pct.) Legea nr. 85/2014 dispune că, distribuirea sumelor obţinute din vânzarea bunurilor se face de 

către: 

a) creditorul majoritar 

b) judecătorul-sindic 

c) lichidatorul judiciar 

 

36. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua procedura de inventariere a 

bunurilor din averea debitorului în termen de: 

a) 60 de zile de la data deschiderii procedurii 

b) 90 de zile de la data deschiderii procedurii 

c) 120 de zile de la data deschiderii procedurii  

 

37. (1 pct.) În situaţia în care majoritatea cerută de Legea nr. 31/1990 pentru numirea unui lichidator al 

unei societăţi în comandită pe acţiuni nu se întruneşte, numirea lichidatorului se va face: 

a) de către acţionarul majoritar 

b) de către consiliul de administraţie 

c) de către tribunal 

 

38. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare: 

a) dreptul de uzufruct asupra unui imobil 

b) dreptul de abitaţie asupra unui imobil 

c) sumele de bani 

 

39. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, nu sunt supuse urmăririi silite: 

a) bunurile imobile ale debitorului, constând în terenuri şi clădiri 

b) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului 

c) veniturile debitorului 

 

40. (1 pct.) În cadrul procedurilor de insolvenţă, operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură 

emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) se efectuează cu titlu gratuit 

b) se efectuează cu titlu oneros 

c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte 

 

41. (1 pct.) Adjudecarea unui imobil la licitaţie publică în cadrul executării silite are drept efect: 

a) transmiterea dreptului de proprietate de la debitor la adjudecatar 

b) imposibilitatea dobândirii de către adjudecatar a fructelor şi veniturilor acelui imobil 

c) grevarea cu sarcini a acelui imobil 

 

42. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, raportul de evaluare a bunurilor din averea debitorului: 

a) va fi depus la dosarul cauzei 

b) va fi publicat integral în BPI 

c) va fi comunicat debitorului  

 

43. (1 pct.) Executarea silită poate porni numai la cererea:  

a) debitorului 

b) creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel 

c) debitorului şi creditorului 

 

44. (1 pct.) Semnarea bilanţului final de lichidare poate fi efectuată: 

a) de către judecătorul-sindic 

b) exlusiv de către practicianul în insolvenţă   

c) de către practicianul în insolvenţă sau de către reprezentantul acestuia 
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45. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu: 

a) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior economic 

b) exercitarea calităţii de notar public   

c) calitatea de evaluator 

 

46. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile de mandatar ad-hoc 

b) să exercite atribuţiile de conciliator 

c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 

 

47. (1 pct.) În situaţia în care o societate pe acţiuni aflată în curs de lichidare potrivit Legii nr. 31/1990, 

este în stare de insolvenţă: 

a) lichidatorul va notifica instituţiile statului si le va pune în vedere că au obligaţia să ceară 

deschiderea procedurii insolvenţei 

b) lichidatorul va solicita radierea societăţii 

c) lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei 

 

48. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii: 

a) va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI 

b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 

c) va fi afişată la uşa instanţei  

 

49. 
(3p)

Pe data de 01.07.N, societatea X  (cu sediul în România) achiziţionează de pe piaţa 

reglementată 2.000 de acţiuni ale societăţii Y (cu sediul în România) la preţul de 5 lei/acţiunne. 

Aceste acţiuni reprezintă 3% din capitalul social al societăţii Y. În cursul anului N, societatea Y 

comunică societăţii X faptul că, în coformitate cu hotărârea adunării generale a acţionarilor, se 

majorează capitalul social al societăţii prin incorporarea rezultatului exerciţiului N-1. Drept 

urmare, societatea X primeşte de la societatea Y 1.000 de acţiuni a căror valoare nominală este de 3 

lei/acţiune. Pe data de 01.02.N+1, societatea X vinde cele 3.000 de acţiuni Y la preţul de 5 

lei/acţiune. 

Potrivit Codului fiscal, în anul N+1, la societatea X, rezultatul impozabil (profit sau pierdere) 

generat de vânzarea acţiunilor este de: 

a)5.000 de lei (pierdere); 

b)0 lei (zero); 

c)5.000 de lei (profit). 

 

50. 
(3p)

Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)în cazul creantelor, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi 

valoarea contabilă a acestora se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea 

creanţelor; 

b)în cazul creantelor, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi 

valoarea contabilă a acestora se înregistrează în contabilitate pe seama provizioanelor pentru riscuri si 

cheltuieli; 

c)în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, stocurile în curs de execuţie nu sunt inventariate şi 

evaluate. 

 

51. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) 

al(a) acestei societăţi cunosc următoarele informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 lei; 

-data achiziţionării şi punerii în funcţiune: 01.06.2017; 
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-durata normală de funcţionare conform catalogului: 5 ani; 

-metoda de amortizare utilizată este cea liniară. 

Care este valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârşitul anului 2017, potrivit Codului 

fiscal? 

a)90.000 lei; 

b)80.000 lei; 

c)95.000 lei. 
 

52. 
(3p)

Societatea A absoarbe societatea B. Înainte de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele 

informaţii despre cele două societăţi: 

 Societatea A Societatea B 

Total active 1.200.000 lei 450.000 lei 

Datorii 400.000 lei 250.000 lei 

Număr de acţiuni 200.000 100.000 

Valoarea nominală a unei 

acţiuni 

1 leu 1 leu 

Care este aportul net al fiecărei societăţi în cadrul opraţiunii de fuziune? 

a)1.200.000 de lei (societatea A)/450.000 de lei (societatea B); 

b)400.000 de lei (societatea A)/250.000 de lei (societatea B);  

c)800.000 de lei (societatea A)/200.000 de lei (societatea B). 

 

53. 
(3p)

La 31.12.2017, se cunosc următoarele informaţii despre un teren al societăţii X, care nu 

aplică standardele internaţionale de raportare financiară: 

-cost de achiziţie: 200.000 de lei; 

-la 31.12.2015, terenul a fost reevaluat pentru prima dată la valoarea justă de 210.000 de lei; 

-la 31.12.2016, terenul a fost reevaluat pentru a doua oară la valoarea justă de 195.000 de lei. 

Potrivit  Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, care este valoarea fiscală a 

terenului la  31.12.2017? 

a)210.000 de lei; 

b)200.000 de lei; 

c)195.000 de lei. 
 

54. 
(3p) 

Se prezintă următoarele informaţii despre o societate care aplică Reglementările contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare: venituri aferente costurilor stocurilor de produse 5.000 lei, venituri servicii prestate 

1.000 lei, venituri din redevente, locaţii de gestiune şi chirii 2.000 lei, venituri aferente costurilor 

serviciilor în curs de execuţie 2.000 lei, venituri din producţia de investiţii imobiliare 5.000 lei.  

Care este valoarea cifrei de afaceri netă? 

a)3.000 de lei; 

b)10.000 de lei; 

c)15.000 de lei. 
 

55. 
(3p)

Societatea X, plătitoare de TVA, livrează şi facturează mărfuri socităţii Y, la rândul său, 

plătitoare de TVA, în următoarele condiţii: 

-preţ: 2.100 de lei (fără TVA); 

-reducere financiară sub formă de scont: 100 de lei; 

-cota de TVA este de 19%; 

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă, dacă niciuna dintre societăţi 

nu aplică sistemul de TVA la încasare? 

a)la societatea X, în momentul livrării, se  recunoaşte (contabilizează) TVA colectată în valoare de 380 de 

lei; 

b)la societatea X, în momentul livrării, se recunoaşte (contabilizează) TVA neexigibilă în valoare de 380 

lei; 

c)la societatea X, în momentul livrării, se recunoaşte (contabilizează) TVA deductibilă de 380 de lei. 



 8 

56. 
(3p)

Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X, ai cărei 

asociaţi sunt persoane fizice: 

 
Valori (lei) 

Clienti 

Ajustari pentru deprecierea creanţelor clienti 

Capital subscris şi vărsat 

(capitalul subscris şi vărsat este reprezentat, în totalitate, de 

contribuţia asociaţilor persoane fizice) 

12.000 

(1.000) 

11.000 

Se încasează întreaga creanţă de la clienţi şi se anulează ajustarea pentru deprecierea creanţelor 

clienţi. Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi (provizionul pentru 

deprecierea creanţelor clienţi) a fost deductibilă (deductibil) fiscal pentru întreaga valoare. 

Pierderea fiscală a societăţii înainte de efectuarea operaţiilor de lichidare este zero. Cota de impozit 

pe profit este de 16%, iar cota de impozit pe veniturile obţinute din lichidarea unei persoane 

juridice de asociaţii persoane fizice este de 10%. 

Care este valoarea impozitului pe veniturile obţinute din lichidarea societăţii X datorat de asociaţii 

persoanei fizice? 

a) 100 de lei; 

b) 160 de lei; 

c)   84 de lei. 

 

57. 
(3p)

Codului fiscal precizează că la stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente 

similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice. Potrivit acestor norme, sunt 

elemente similare cheltuielilor: 

a)pierderile înregistrată la data vânzării titlurilor de participare proprii reprezentând diferenţa dintre preţul 

de vânzare al titlurilor de participare proprii şi valoarea lor de dobândire/răscumpărare; 

b)pierderile generate de vânzarea imobilizărilor corporale şi necorporale; 

c)pierderile generate de vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt sub formă de acţiuni emise de 

alte entităţi. 

 

58. 
(3p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că ajustările pentru deprecierea fondului 

comercial: 
a)corectează valoarea acestuia (articol contabil fiind 6817 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările 

pentru deprecierea fondului comercial" = 2071 "Fond comercial pozitiv"), fără a fi reluate ulterior la 

venituri; 

b)corectează valoarea acestuia (articol contabil fiind 2071 "Fond comercial pozitiv" = 6817 "Cheltuieli de 

exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial"), fără a fi reluate ulterior la venituri; 

c)corectează valoarea acestuia (articol contabil fiind 2071 "Fond comercial pozitiv" = 2907 "Ajustări 

pentru deprecierea fondului comercial"), fără a fi reluate ulterior la venituri; 

 

59. 
(3p)

Societatea B absoarbe societatea A. Înainte de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele 

informaţii despre cele două societăţi: 

 Societatea A Societatea B 

Total active 1.200.000 lei 450.000 lei 

Datorii 400.000 lei 250.000 lei 

Număr de acţiuni 200.000 100.000 

Valoarea nominală a unei 

acţiuni 

1 leu 1 leu 

Care este numărul de acţiuni pe care trebuie să le emită societatea B pentru a remunera aportul net 

al societăţii A? 
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a)200.000 de acţiuni; 

b)600.000 de acţiuni; 

c)400.000 de acţiuni. 

 

60. 
(2p)

Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare, având perioada fiscală luna 

calendaristică, emite către societatea B,în data de 14 mai 2018,o factură pentru o livrare de bunuri 

în valoare de 3.000 lei plus TVA 19% TVA.În data de 5 iunie 2018, societatea B plăteşte societăţii A 

parţial prin virament bancar suma de 1.190 de lei lei. Potrivit Codului fiscal, pentru luna mai, la 

societatea A, se recunoaşte: 

a)TVA neexigibilă în valoare de 570 de lei; 

b)TVA colectată în valoare de 570 de lei; 

c)TVA de plată în valoare de 570 de lei. 

 

61. 
(2p) 

Societatea Z aflată în lichidare vinde un mijloc fix despre care se cunosc următoarele 

informaţii: 

-cost 100.000 lei; 

-preţ de vânzare fără TVA 70.000 lei; 

-amortizare contabilă cumulată: 30.000 lei; 

-amortizare fiscală cumulată: 35.000 lei. 

 Care este valoarea rezultatului fiscal generat de vânzarea mijlocului fix? 

a)5.000 lei (profit); 

b)0 lei; 

c)30.000 lei (profit). 

 

62. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la 

care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de 

protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor 

titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;  

b)cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil din 

care se scad  cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de 

protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor 

titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;  

c)cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil din care se scad  

cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ şi 

cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru 

cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 500 lei. 

 

63. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele ulterioare bilanţului sunt acele evenimente: 

a)favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care sunt publicate situaţiile 

financiare anuale; 

b)favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale 

depuse la ANAF; 

c)favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale 

sunt autorizate pentru emitere. 

 

64. 
(2p)

Societatea X, care este în lichidare, are o creanţă înregistrată la clienţii incerţi în valoare de 

20.000 lei. Pentru această creanţă incertă a fost înregistrată în contabilitate o ajustare pentru 

depreciere în valoare de 10.000 lei. Deoarece creanţa incertă este încasată în totalitate, ajustarea 

pentru deprecierea creanţelor clienţi trebuie să fie anulată. Cheltuiala înregistrată în contabilitatea 

societăţii X, în momentul contabilizării ajustarii pentru deprecierea creanţelor clienţi, a fost 
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deductibilă fiscal pentru suma de 1.000 lei. De asemenea, precizăm că societatea X este plătitoare de 

impozit pe profit. 

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este valoarea venitului rezultat în urma anulării ajustării 

pentru deprecierea creanţelor clienţi ce se ia în calcul la determinarea profitului impozabil rezultat 

cu ocazia lichidării ? 

a)10.000 de lei; 

b)9.000 de lei; 

c)1.000 de lei. 

 

65. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing 

financiar, pe întreaga durată a contactului de leasing: 

a)impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care a fost încheiat contractul; 

b)impozitul pe clădiri se datorează de locator sau de către locatar, în funcţie de clauzele contractului de 

leasing, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul; 

c)impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care a fost încheiat contractul. 

 

66. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că diferenţa dintre valoarea imobilizărilor 

financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul 

participării în natură la capitalul altor entităţi se înregistrează pe seama: 

a)veniturilor (contul 768 "Alte venituri financiare"); 

b)rezervelor (contul 1068 "Alte rezerve"); 

c)rezultatului reportat (contul 117 "Rezultat reportat"). 

 

67. 
(2p)

Potrivit Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, orice persoană 

care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile: 

a)are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, imediat de la constatare, conducătorului entităţii 

(administratorului entităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 

entităţii respective) situaţia constatată; 

b)are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, în termen de 48 de ore de la constatare, conducătorului 

entităţii (administratorului entităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia 

gestionării entităţii respective) situaţia constatată; 

c)are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, conducătorului 

entităţii (administratorului entităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia 

gestionării entităţii respective) situaţia constatată. 

 

68. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică 

organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor:  

a)până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor; 

b)până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile 

microântreprinderilor; 

c)pînă pe data de 25 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor. 
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69. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul unei livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă, 

exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine: 

a)la data emiterii facturii sau, după caz, la emiterea autofacturii ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare 

celei în care a intervenit faptul generator, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data 

respectivă; 

b)în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, chiar dacă anterior a fost 

emisă o factură sau o autofactură; 

c)la data emiterii facturii, chiar dacă aceasta este întocmită după cea de a 15-a zi a lunii următoare celei în 

care a intervenit faptul generator. 

 

70. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit 

prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea 

entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel 

puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând: 

a)15% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat 

cheltuielile respective; 

b)10% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat 

cheltuielile respective; 

c)20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat 

cheltuielile respective. 

 

71. 
(1p)

În modelul de bilanţ întocmit de entităţile mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes 

public, prezentat de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se regăseşte următoarea rubrică: 

a)cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii; 

b)cheltuieli în avans; 

c)cheltuieli de cercetare. 

 

72. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, sunt venituri neimpozabile: 

a)veniturile din serviciile prestate; 

b)veniturile din vânzarea semifabricatelor; 

c)veniturile din ajustările pentru deprecierea stocurilor de materii prime. 

 

73. 
(1p)

Conform Codului fiscal, pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor 

neîncasate sunt nedeductibile la determinarea profitului impozabil atunci când:  

a)debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără 

succesor;  

b)debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul; 

c)creanţa nu a fost încasată într-o perioadă mai mare de 270 de zile de la scadenţă, iar pentru acestea nu 

au fost constituite ajustări pentru depreciere. 

 

74. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, în bilanţ: 

a)titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare; 

b)titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată  se evaluează la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare; 

c)titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată , totdeauna, se evaluează la costul istoric. 
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75. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la calculul rezultatului fiscal, sunt neimpozabile: 

a)veniturile din lichidarea unei sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are 

încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin doi ani minimum 20% din capitalul 

social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare; 

b)veniturile din lichidarea unei sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are 

încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an cel puţin 20% din capitalul social al 

persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare. 

c)veniturile din lichidarea unei sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are 

încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit 

legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al 

persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare. 

 

76. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, amortizarea construcţiilor se calculează prin folosirea: 

a)metodei de amortizare liniară; 

b)metodei de amortizare liniară sau degresivă; 

c)metodei de amortizare liniară sau degresivă sau accelerată. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, nu se consideră redevenţă: 

a)plăţile pentru dreptul de folosinţă al unui brevet, al unei invenţii sau al unei inovaţii; 

b)plăţile pentru dreptul de folosinţă al unei mărci de comerţ sau de fabrică; 

c)plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru 

instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul imobilizarilor necorporale, printre altele, se 

cuprind: 

a)concesiunile, cheltuielile de dezvoltare, licentele şi fondul comercial negativ; 

b)concesiunile, brevetele, licentele şi cheltuielile de dezvoltare; 

c)cheltuielile de cercetare, fondul comercial pozitiv si activele necorporale de explorare si evaluare a 

resurselor minerale. 

 

79. 
(1p)

PotrivitReglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşterea provizioanelor are la bază o obligaţie 

curentă, care, la rândul său, poate fi: legală sau implicită. O obligaţie implicită rezultă, printre 

altele: 

a)din legislaţie; 

b)dintr-un contract; 

c)dintr-o declaraţie suficient de specifică a entităţii prin care aceasta  a indicat partenerilor săi că îşi 

asumă anumite responsabilităţi şi, ca rezultat, entitatea le-a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele 

responsabilităţi. 

 

80. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)în contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de 

imobilizări corporale; 

b)în contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de 

imobilizări necorporale; 

c)în contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de evidenţă 

din afara bilanţului. 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 9 

 

 

1. (3 pct.) În cazul anulării unui transfer patrimonial, terţul dobânditor de bună-credinţă care a restituit 

debitorului bunul sau valoarea bunului transferat de debitor: 

a) nu va fi înscris în tabelele de creanţe  

b) va avea împotriva averii debitorului o creanţă egală cu preţul plătit, fără a beneficia de alte 

sporuri 

c) va avea împotriva averii debitorului o creanţă egală cu preţul plătit, la care se poate adăuga 

cel mult sporul de valoare a bunului determinat, în anumite condiţii 
 

2. (3 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că, fondurile nereclamate de către persoanele îndreptăţite la 

acestea conform planului de distribuire: 

a) vor fi depuse în contul de lichidare prevăzut la art. 39 alin. (4) din lege 

b) vor fi păstrate în contul de insolvenţă al debitorului, pe o perioadă de 2 ani de la data 

închiderii procedurii de faliment, la dispoziţia persoanei respective 

c) vor fi repartizate către creditori conform ordinii de preferinţă stabilită de lege 

 

3. (3 pct.) Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor 

sale conferite de Legea nr. 85/2014: 

a) sunt dobândite libere de orice sarcini, fără nicio excepţie 

b) sunt dobândite cu privilegiile şi ipotecile aferente, dacă acestea există 

c) sunt dobândite libere de orice sarcini, cu excepţia măsurilor asigurătorii dispuse în 

procesul penal în vederea confiscării speciale şi/sau confiscării extinse 

 

4. (3 pct.) Citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură prevăzute de Legea nr. 

85/2014, se efectuează: 

a) în condiţiile Codului de procedură civilă corroborate cu prevederile Regulamentului (CE) 

nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă 

b) prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

c) în condiţiile Codului de procedură civilă  
 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentinţa prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăţi în 

nume colectiv, ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor asociaţilor, poate fi atacată: 

a) în termen de 10 zile de la comunicare 

b) în termen de 10 zile de la pronunţare 

c) în termen de 15 zile de la pronunţare 
 

6. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, atunci când un asociat răspunde în limitele aportului la capitalul 

social pentru obligaţiile societăţii pe durata funcţionării acesteia: 

a) răspunderea sa nu va fi limitată la acest aport 

b) răspunderea sa va fi limitată la acest aport şi în situaţia lichidării societăţii 

c) răspunderea sa va fi limitată la acest aport doar în situaţia dizolvării societăţii 

 

7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, prin moment al dizolvării se întelege: 

a) ziua expirării termenului fixat pentru durata societăţii ori data la care dizolvarea a fost 

hotărâtă la adunarea generală sau declarată prin hotărâre judecătorească 

b) ziua expirării termenului fixat pentru durata societăţii ori ziua în care hotărârea de 

dizolvare luată de adunarea generală sau hotărârea judecătorească privind dizolvarea a fost 

comunicată tuturor asociaţilor 

c) doar ziua în care hotărârea judecătorească de dizolvare a rămas definitivă 
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8. (3 pct.) Preşedintele INPPI este şi: 

a) preşedintele Consiliului de conducere al INPPI 

b) directorul executiv al INPPI 

a) preşedintele Consiliului naţional de conducere al UNPIR 

 

9. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, limitele sancţiunilor aplicabile abaterilor disciplinare săvârşite de 

practicianul în insolvenţă: 

a) se regăsesc în cuprinsul Titlului IV – Sancţiuni din Legea nr. 85/2014 

b) se stabilesc de către Adunarea reprezentanţilor permanenţi 

c) se stabilesc prin Statut 

 

10. (3 pct.) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată:   

a) la tribunale, tribunalele specializate şi curţile de apel, nici la parchetele de pe lângă aceste 

instanţe la care soţul practicianului în insolvenţă îndeplineşte funcţia de judecător sau 

procuror 

b) la judecătoriile la care soţul practicianului în insolvenţă îndeplineşte funcţia de judecător 

c) la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la care soţul practicianului în insolvenţă, ruda sau 

afinul până la gradul al III-lea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător 

 

11. (3 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă având în vedere dispoziţiile care 

reglementează materia executării silite: 

a) sunt supuse urmăririi silite mobiliare şi bunurile incorporale ale debitorului 

b) nu sunt supuse urmăririi silite mobiliare şi bunurile incorporale ale debitorului 

c) sunt supune urmăririi silite mobiliare doar bunurile debitorului aflate în posesia acestuia 

 

12. (3 pct.) Încheierea prin care executorul judecătoresc refuză motivat deschiderea procedurii de 

executare:  

a) poate fi atacată de creditor cu contestaţie 

b) poate fi atacată de creditor cu plângere la instanţa de executare, în termen de 15 zile de la 

data comunicării încheierii 

c) nu poate fi atacată de creditor, întrucât nu îi este recunoscut acest drept  

 

13. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, atunci când prezenţa martorilor asistenţi este 

obligatorie la efectuarea unui act de executare silită: 

a) numărul acestora trebuie să fie de cel puţin 2 

b) numărul acestora va fi stabilit de către executorul judecătoresc, în toate cazurile 

c) aceştia pot fi inclusiv persoane aflate în legătură de rudenie de gradul al doilea cu debitorul 
 

14. (3 pct.) Potrivit Codului penal, subiectul activ al infracţiunii de bancrută frauduloasă: 

a) este calificat, în sensul că el poate fi doar administratorul statutar al debitorului 

b) este, de regulă, o persoană care îndeplineşte o funcţie în cadrul societăţii debitorului  

c) poate fi şi un client al societăţii debitoare 

 

15. (3 pct.) Conform Codului penal, pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia conservării bunurilor 

acesteia, de către cel care avea sau trebuia să aibă grija conservării acelor bunuri: 

a) constituie infracţiune doar dacă fapta a fost săvârsită în scopul de a dobândi un folos 

patrimonial 

b) se pedepseşte şi cu amendă 

c) constituie infracţiune doar dacă fapta a fost săvârşită de administratorul judiciar 
 

16. (3 pct.) Elementul material al infracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, se poate 

realiza: 

a) printr-o inacţiune 

b) printr-o acţiune sau înacţiune 

c) prin mai multe acţiuni alternative 
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17. (2 pct.) Concordatul preventiv se consideră aprobat de creditori dacă sunt întrunite voturile 

creditorilor care reprezintă: 

a) cel puţin 50% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate 

b) cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate 

c) cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate, contestate sau necontestate 

 

18. (2 pct.) Nerespectarea termenului prevăzut de Legea nr. 85/2014 pentru propunerea unui plan de 

reorganizare: 

a) conduce la decăderea părţilor respective din acest drept 

b) nu are niciun efect deoarece termenul poate fi prelungit 

c) conduce la impunerea unor condiţii mai restrictive pentru depunerea planului de 

reorganizare 

 

19. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, procedura falimentului instituţiilor de credit începe pe baza unei 

cereri introduse: 

a) exclusiv de către Banca Naţională a României 

b) exclusiv de către creditorii instituţiei de credit 

c) de către instituţia de credit debitoare, creditorii acesteia ori de Banca Naţională a României 

 

20. (2 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată având în vedere dispoziţiile Legii nr. 

31/1990: 

a) lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii 

b) lichidatorii nu au aceeaşi răspundere ca şi administratorii 

c) lichidatorii au aceeaşi răspundere ca asociatul majoritar 

 

21. (2 pct.) În cazul în care lichidatorul are obligaţia de a introduce cererea de deschidere a procedurii de 

faliment, iar acesta nu se conformează acestei obligaţii în termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990, acesta: 

a) va fi decăzut din acest drept 

b) va fi sancţionat cu o amendă şi înlocuit din funcţie 

c) va fi sancţionat cu amendă de la 50 lei la 100 lei 

 

22. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăţi în comandită pe acţiuni: 

a) vor fi păstrate doar registrele cu regim special, pe o perioadă de 3 ani 

b) registrele acesteia vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani 

c) registrele acesteia vor fi păstrate pe o perioadă de cel puţin 10 ani 

 

23. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea societăţilor trebuie înscrisă în: 

a) registrul persoanelor juridice de la judecătoria sediului principal al societăţii dizolvate 

b) registrul comerţului 

c) registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

 

24. (2 pct.) Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România: 

a) este o persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ 

b) este o instituţie permanentă, fără personalitate juridică 

c) este o persoană juridică, cu scop lucrativ şi autonomă  

 

25. (2 pct.) Neparticiparea fără motive temeinice a membrilor adunărilor generale ale filialelor la două 

adunări generale succesive la care au fost convocaţi constituie: 

a) un dezinteres faţă de profesie, care însă nu poate fi sancţionat    

b) o sancţiune disciplinară 

c) o abatere disciplinară 
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26. (2 pct.) Practicienii în insolvenţă compatibili, autorizaţi în condiţiile legii: 

a) pot îndeplini, pe teritoriul României, calitatea de administrator judiciar sau lichidator 

judiciar 

b) pot îndeplini, calitatea de administrator judiciar sau lichidator judiciar, doar pe raza filialei 

UNPIR din care fac parte 

c) pot îndeplini, calitatea de administrator judiciar sau lichidator judiciar, doar în 

circumscripţia curţii de apel de la sediul acestora 

 

27. (2 pct.) Conform Codului de procedură, contestaţia la executare: 

a) se judecă după procedura prevăzută la judecata în primă instanţă 

b) este supusă regulilor privind verificarea şi regularizarea cererii  

c) se judecă fără citarea părţilor 

 

28. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul vânzării silite a unui imobil la licitaţie publică: 

a) există posibilitatea atacării vânzării pentru leziune 

b) există garanţie contra viciilor ascunse 

c) nu există garanţie contra viciilor ascunse 

 

29. (2 pct.) În cazul executării silite, hotărârea pronunţată cu privire la validarea popririi este supusă: 

a) numai apelului 

b) numai recursului 

c) numai contestaţiei 

 

30. (2 pct.) Conform Codului penal, pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării 

bunurilor acesteia, de către cel care avea grija administrării acelor bunuri: 

a) nu se pedepseşte 

b) constituie infracţiunea de delapidare 

c) constituie infracţiunea de gestiune frauduloasă 

 

31. (2 pct.) Infracţiunea de bancrută simplă: 

a) nu are obiect material deoarece fapta nu este îndreptată spre un anumit bun 

b) are întotdeauna obiect material 

c) are obiect material doar în anumite situaţii 

 

32. (2 pct.) Constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă: 

a) fapta practicianului în insolvenţă de a nu achita creanţele creditorilor 

b) fapta debitorului de a nu-şi declara starea de insolvenţă în termenul legal 

c) fapta persoanei care, în frauda creditorilor, înstrăinează în caz de insolvenţă a debitorului, 

o parte din active  

 

33. (1 pct.) În situaţia în care majoritatea cerută de Legea nr. 31/1990 pentru numirea unui lichidator al 

unei societăţi în comandită pe acţiuni nu se întruneşte, numirea lichidatorului se va face: 

a) de către acţionarul majoritar 

b) de către consiliul de administraţie 

c) de către tribunal 

 

34. (1 pct.) În cadrul procedurilor de insolvenţă, operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură 

emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) se efectuează cu titlu gratuit 

b) se efectuează cu titlu oneros 

c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte 
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35. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu: 

a) calitatea de avocat 

b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei   

c) calitatea de arbitru 

 

36. (1 pct.) Fapta debitorului de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor: 

a) nu constituie infracţiune 

b) constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă 

c) constituie infracţiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

 

37. (1 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen 

de: 

a) 2 ani, dacă legea nu prevede altfel 

b) 3 ani, dacă legea nu prevede altfel 

c) 5 ani, dacă legea nu prevede altfel 

 

38. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, raportul de evaluare a bunurilor din averea debitorului: 

a) va fi depus la dosarul cauzei 

b) va fi publicat integral în BPI 

c) va fi comunicat debitorului  

 

39. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după deschiderea procedurii falimentului, înstrăinarea acţiunilor 

deţinute la instituţia de credit debitoare se poate face: 

a) doar cu acordul judecătorului-sindic 

b) doar cu acordul lichidatorului judiciar 

c) doar cu acordul administratorului special 

 

40. (1 pct.) Societăţile profesionale de practicieni în insolvenţă, membre ale UNPIR au obligaţia să 

comunice toate schimbările intervenite în componenţa colaboratorilor săi: 

a) către filialele UNPIR 

b) către Oficiul Registrului Comerţului 

c) către UNPIR  

 

41. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii: 

a) va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI 

b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 

c) va fi afişată la uşa instanţei  

 

42. (1 pct.) În urma vânzării unui imobil în cursul executării silite, actul de adjudecare va fi întocmit de 

către: 

a) instanţa de executare 

b) executorul judecătoresc 

c) creditorul urmăritor 

 

43. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt supuse urmăririi silite imobiliare: 

a) bunurile mobile 

b) bunurile imobile 

c) sumele de bani 

 

44. (1 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 pentru lichidarea unei societăţi: 

a) poate fi prelungit de către oficiul registrului comerţului, pentru motive temeinice 

b) poate fi prelungit de către tribunal, indiferent de motiv 

c) nu poate fi prelungit 
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45. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile de mandatar ad-hoc 

b) să exercite atribuţiile de conciliator 

c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 
 

46. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare: 

a) dreptul de uzufruct asupra unui imobil 

b) dreptul de abitaţie asupra unui imobil 

c) sumele de bani 
 

47. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă răspund, în desfăşurarea activităţii lor: 

a) exclusiv disciplinar  

b) exclusiv civil 

c) inclusiv civil sau penal, după caz 

 

48. (1 pct.) În cazul contestaţiei la titlu, când obiectul contestaţiei la executare îl reprezintă lămurirea 

înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa aparţine: 

a) instanţei de executare 

b) instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută silit 

c) tribunalului arbitral, întotdeauna 

 

49. 
(3p)

În cazul fuziunii, valoarea contabilă a unei acţiuni/părţi sociale  se poate determina pe baza 

următoarei relaţii (formule): 

a)Valoarea contabilă = Total active imobilizate/Numarul de actiuni; 

b)Valoarea contabilă = Aportul net (Capitaluri proprii)/ Numarul de actiuni; 

c)Valoarea contabilă = Total active circulante/Numarul de actiuni. 

 

50. 
(3p)

Despre societatea X aplică sistemul de TVA la incasare se cunosc următoarele informaţii: 

-pe data de 15 mai, anul N, încasează de la un client un avans în valoare de 11.900 de lei (inclusiv 

TVA 19%); 

-pe data de 5 iunie, anul N, întocmeşte factura pentru avansul încasat; 

-pe data de 5 iulie, anul N, livrează mărfuri, clientului de la care a încasat avansul, în valoare de 

11.900 de lei (inclusiv TVA). 

Dacă se ţine cont de prevederile actuale ale Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este 

corectă? 

a)în luna mai, anul N, la societatea X se recunoaşte (contabilizează) TVA neexigibilă în valoare de 1.900 

de lei; 

b)în luna mai, anul N, la societatea X se recunoaşte (contabilizează) TVA colectată în valoare de 1.900 de 

lei; 

c)în luna mai, anul N, la societatea X se recunoaşte (contabilizează) TVA deductibilă în valoare de 1.900 

de lei. 

 

51. 
(3p)

Pe data de 25.06.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, pune în folosinţă un utilaj al 

cărui cost este de 50.000 de lei. Durata de utilizare economică a utilajului este de 6 ani, iar pentru 

acestă investitie, a cărei sursă de finanţare reprezintă profitul anului N reinvestit, societatea X, aşa 

cum precizează Codului fiscal,  beneficiază de scutire de impozit pe profit. Pe data de 25.09.N+1, 

societatea X, care este în continuare plătitor de impozit pe profit şi care nu se află în procedura de 

lichidare sau faliment, potrivit legii, vinde acest utilaj. Potrivit Codului fiscal: 

a)pentru suma de 50.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; de asemenea, societatea X are 

obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

b)pentru suma de 50.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; însă, societatea X nu are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

c)pentru suma de 50.000 de lei nu se recalculează impozit pe profit şi nu se percep creanţe fiscale. 
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52. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este costul de producţie al produselor finite vândute, dacă evaluarea la ieşire se efectuează pe 

baza metodei ultimul intrat-primul ieşit (LIFO) ? 

a)340 de lei; 

b)290 de lei; 

c)300 de lei. 

 

53. 
(3p)

Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X, ai cărei 

asociaţi sunt persoane fizice: 

 
Valori (lei) 

Clienti 

Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 

Capital subscris şi vărsat 

(capitalul subscris şi vărsat este reprezentat, în totalitate, de 

contribuţia asociaţilor persoane fizice) 

12.000 

(1.000) 

11.000 

Se încasează întreaga creanţă de la clienţi şi se anulează ajustarea pentru deprecierea creanţelor 

clienţi. Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi (provizionul pentru 

deprecierea creanţelor clienţi) a fost deductibilă (deductibil) fiscal pentru întreaga valoare. 

Pierderea fiscală a societăţii înainte de efectuarea operaţiilor de lichidare este zero. Cota de impozit 

pe profit este de 16%, iar cota de impozit pe veniturile obţinute din lichidarea unei persoane 

juridice de asociaţii persoane fizice este de 10%. 

Care este suma pe care o încasează asociaţii persoane fizice în urma lichidării societăţii X? 

a)11.840 de lei; 

b)11.840 de lei; 

c)11.756 de lei. 

 

54. 
(3p)

Societatea A absoarbe societatea B. Înainte de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele 

informaţii despre cele două societăţi: 

 Societatea A Societatea B 

Total active 1.200.000 lei 450.000 lei 

Datorii 400.000 lei 250.000 lei 

Număr de acţiuni 200.000 100.000 

Valoarea nominală a unei 

acţiuni 

1 leu 1 leu 

Care este raportul de schimb al acţiunilor delor două societăţi? 

a)2 acţiuni A pentru 2 acţiuni B; 

b)o acţiune A pentru o acţiune B; 

c)o acţiune A pentru 2 acţiuni B. 

 

55. 
(3p)

Societatea X, plătitoare de impozit pe profit, transferă societăţii Y, la rândul său, plătitoare 

de impozit pe profit, o ramură de activitate. În schimbul ramurii de activitate transferată,  

societatea X primeşte titluri (acţiuni) emise de societatea Y. Activele şi datoriile ramurii de 

activitate, la societatea X, au următoarele valori contabile: 

-active: 500.000 de lei; 

-datorii: 100.000 de lei. 

De asemenea, la societatea X, valorile contabile ale activelor şi datoriilor sunt egale cu valorile 

fiscale. 
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Ramura de activitate este evaluată de un evaluator, valoarea de piaţă a acesteia fiind de 450.000 de 

lei. 

Conform codului fiscal, care este valoarea fiscală a acţiunilor Y pe care le primeşte societatea X, în 

schimbul transferării ramurii de activitate? 

a)500.000 de lei; 

b)450.000 de lei. 

c)400.000 de lei; 

 

56. 
(3p)

Asociaţii societăţii X, persoane fizice, au hotărât dizolvarea acesteia. Înainte de începerea 

operaţiilor de lichidare, se cunosc următoarele informaţii despre această societate: imobilizări 

(valori brute) 70.000 lei, amortizarea imobilizărilor 50.000 lei, mărfuri 20.000 lei, disponibilităţi 

10.000 lei, capital subscris vărsat 40.000 lei, furnizori 10.000 lei. 

Lichidatorul vinde imobilizările la preţul de 30.000 lei (exclusiv TVA 19 %), iar mărfurile la preţul 

de 20.000 lei (exclusiv TVA 19 %). De asemenea, încasează contravaloarea vânzărilor şi plăteşte 

datoriile faţă de bugetul statului şi furnizori. În plus, se precizează: 

-toate veniturile şi cheltuielile sunt deductibile fiscal; 

-nu există o pierdere fiscală nerecuperată (reportată) din exerciţiile precedente; 

-capitalul social reprezintă, în totalitate, contribuţia asociaţilor persoane fizice; 

-cota de impozit pe profit este de 16%; 

-cota de impozit pe veniturile obţinute din lichidarea unei persoane juridice de asociaţii persoane 

fizice este de 10%. 

Care este valoarea impozitului pe veniturile obţinute din lichidarea societăţii X datorat de asociaţii 

persoane fizice? 

a)1.000de lei; 

b)   840 de lei: 

c)2.000 de lei. 

 

57. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală)  

al(a) acestei societăţi cunosc următoarele informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 lei; 

-data achiziţionării şi punerii în funcţiune: 01.06.2016; 

-durata normală de funcţionare conform catalogului: 5 ani; 

-metoda de amortizare utilizată este cea liniară. 

Care este valoarea amortizării cumulate la sfârşitul anului 2018? 

a)40.000 lei; 

b)50.000 lei; 

c)60.000 lei. 

 

58. 
(3p)

 Pe data de 03.12.N,  societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a înregistrat 

în contabilitate o creanţă  faţă de un client extern în valoare de 4.000 euro, cursul de schimb valabil 

la această dată fiind de 1 euro = 4,63 lei. Pe data de 15.12.N,  societatea X încasează de la clientul 

extern 2.000 euro, cursul de schimb valabil în momentul încasării fiind de 1 euro = 4,62 lei. Cursul 

de schimb valabil pentru închiderea exerciţiului financiar (care este la 31.12.N) este de 1 euro = 

4,65 lei. 

Care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)în bilanţul întocmit la 31.12.N, creanţa faţă de clientul extern este evaluată la 9.240 de lei; 

b)în bilanţul întocmit la 31.12.N, creanţa faţă de clientul extern este evaluată la 9.300 de lei; 

c)în momentul încasării celor 2.000 de euro de la clientul extern, se contabilizează un venit financiar de 

20de lei. 
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59. 
(3p)

În cursul exerciţiului N,  la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe 

profit, se contabilizează (recunosc) următoarele venituri: 

-venituri din dividende, primite de la o persoană juridică română, în valoare de 10.000 de lei; 

-venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale, în valoare de 100.000 de lei. 

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)atât veniturile din dividende, cât şi veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt venituri 

impozabile; 

b)atât veniturile din dividende, cât şi veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt venituri 

neimpozabile; 

c)veniturile din dividende sunt neimpozabile, iar veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt 

venituri impozabile. 

 

60. 
(2p)

Potrivit legii contabilităţii (Legea nr. 82∕1991, cu modificările şi completările ulterioare),  

a)exerciţiulfinanciar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii 

exerciţiului financiar anterior şi se încheie la sfârşitul anului când începe lichidarea; 

b)exerciţiulfinanciar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii 

exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când se termină lichidarea. 

c)exerciţiulfinanciar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii 

exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea; 

 

61. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată: 

a)persoana impozabilă trebuie să emită o factură pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare 

de bunuri/prestare de servicii cel târziu până în cea de-a 25-a zi a lunii următoare celei în care a încasat 

avansurile, cu excepţia cazului în care factura a fost deja emisă. 

b)persoana impozabilă trebuie să emită o factură pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare 

de bunuri/prestare de servicii cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat 

avansurile, cu excepţia cazului în care factura a fost deja emisă; 

c)persoana impozabilă trebuie să emită o factură pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare 

de bunuri/prestare de servicii cel târziu până la sfârşitul lunii în care ia naştere faptul generator al taxei, cu 

excepţia cazului în care factura a fost deja emisă. 

 

62. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)o entitate trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au 

natură şi utilizare similare; 

b)o entitate trebuie să utilizeze aceeaşi metodă de determinare a costului pentru toate stocurile pe care le 

are, indiferent de natura şi utilizarea acestora;  

c)o entitate poate să utilizeze metode diferite de determinare a costului  pentru stocuri care au natură şi 

utilizări similare.  

 

63. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de 

bunuri şi prestările de servicii efectuate în interiorul ţării, printre altele, cuprinde şi: 

a)impozitele şi taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată; 

b)rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ, acordate de furnizori direct clienţilor 

la data exigibilităţii taxei; 

c)valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi, prin schimb, fără facturare. 
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64. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 3%, aplicată asupra valorii 

cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii; 

b)cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii 

cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii; 

c)cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii 

cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. 

 

65. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că: 
a)onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung se 

recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate în avans, iar cheltuielile în avans urmează să se recunoască la 

cheltuieli curente eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective; 

b)onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen scurt se 

recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate în avans, iar cheltuielile în avans urmează să se recunoască la 

cheltuieli curente eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective; 

c)onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung se 

recunosc la cheltuieli curente în exerciţiul în care s-a contractat împrumutul pe termen lung. 

 

66. 
(2p)

 Societatea X (ce nu se află în lichidare) este microîntreprindere din punct de vedere fiscal. În 

primul trimestru din 2018, aceasta a realizat următoarele venituri: 

-venituri din vânzarea produselor finite: 100.000 de lei; 

-venituri din chirii: 10.000 de lei; 

-venituri aferente costurilor stocurilor de produse: 5.000 de lei; 

-venituri din ajustarea activelor circulante: 5.000 de lei (ajustările au fost constituite când 

societatea X era microîntreprindere din punct de vedere fiscal); 

De asemenea, atât în anul 2017, cât si în anul 2018, societatea X a avut 5 salariaţi.  

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este impozitul pe veniturilor microîntreprinderilor pe 

care-l datorează societatea X pentru primul trimestru al anului 2018? 

a)1.150 de lei. 

b)1.100 de lei; 

c)1.200 de lei; 

 

67. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

precizează că diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu active pe 

termen scurt (creanţe) la capitalul altor entităţi şi valoarea activelor (creanţe) care fac obiectul 

participaţiei se înregistrează pe seama: 

a)veniturilor (contul 768 "Alte venituri financiare"); 

b)rezervelor (1068 "Alte rezerve"); 

c)rezultatului reportat (117 "Rezultat reportat"). 

 

68. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul impozitului pe clădirile care aparţin persoanelor juridice faţă 

de care nu este pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului, atunci 

când proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori 

anului de referinţă: 

a)cota impozitului pe clădiri este de 1,5%; 

b)cota impozitului pe clădiri este de 2,5%; 

c)cota impozitului pe clădiri este de 5%. 
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69. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, costul de achiziţie al bunurilor, printre altele, nu 

cuprinde: 

a)costurile de desfacere;  

b)preţul de cumpărare; 

c)taxele de import şi alte taxe pe care persoana juridică nu le poate recupera de la autorităţile fiscale. 

 

70. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi 

se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le utilizează; 

b)amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi 

se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate; 

c)fondul comercial recunoscut sub formă de activ nu se amortizează.  

 

71. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligată să aplice 

sistemul respectiv cel puţin pe parcursul a doi ani calendaristici, cu excepţia situaţiei în care în cursul 

anului depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale 

următoare celei în care plafonul a fost depăşit; 

b)orice persoană impozabilă care a optat în anul precedent pentru aplicarea sistemului TVA la încasare şi 

care în cursul anului curent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei nu poate renunţa la aplicarea acestui 

sistem; 

c)persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligată să aplice 

sistemul respectiv cel puţin până la sfârşitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea 

sistemului, cu excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an cifra de afaceri depăşeşte plafonul de 

2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care 

plafonul a fost depăşit.  

 

72. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, în vederea determinării amortizării echipamentelor tehnologice, 

contribuabilii pot opta: 

a)numai pentru metoda liniară; 

b)numai pentru metoda liniară sau metoda degresivă; 

c)pentru metoda liniară, degresivă sau accelerată. 

 

73. 
(1p)

Potrivit Codului Fiscal: 

a)o distribuire de prime de emisiune, proporţional cu partea ce îi revine fiecărui participant, reprezintă 

dividend; 

b)o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare 

existente, ca urmare a unei operaţiuni de majorare  a capitalului social, potrivit legii, nu reprezintă 

dividend; 

c)o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii, 

reprezintă dividend. 

 

74. 
(1p)

Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, în cifra de afaceri a unei entităţi nu se includ: 

a)veniturile din serviciile prestate; 

b)veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; 

c)veniturile din studii şi cercetări. 
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75. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal,persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, în cursul 

aceluiaşi an în care a început lichidarea au obligaţia să depună declaraţia de impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor şi să plătească impozitul aferent până la data: 

a)de 31 a lunii în care se încheie lichidarea; 

b)de 25 a trimestrului următor celui în care se incheie lichidarea; 

c)depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.  

 

76. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale 

reprezintă venituri: 

a)extraordinare; 

b)din exploatare; 

c)financiare. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)taxa pe valoarea adăugată dedusă reprezintă taxa aferentă tuturor cumpărărilor, indiferent dacă plata 

acestora s-a efectuat sau  nu; 

b)taxa pe valoarea adăugată deductibilă reprezintă taxa aferentă vânzărilor de bunuri şi/sau prestărilor de 

servicii taxabile, efectuate de persoana impozabilă, precum şi taxa aferentă operaţiunilor pentru care 

acesta a efectuat încasarea taxei; 

c)taxa pe valoarea adăugată deductibilă reprezintă suma totală a taxei datorate sau achitate de către o 

persoană impozabilă pentru achiziţiile efectuate sau care urmează să fie efectuate. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, care dintre următoarele 

afirmaţii este incorectă? 

a)sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile pentru protejarea 

mediului şi conservarea resurselor; 

b)nu sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile reprezentând dobânzi 

penalizatoare, penalităţi şi daune-interese, stabilite în cadrul contractelor încheiate, în derularea activităţii 

economice, cu persoane rezidente/nerezidente, pe măsura înregistrării lor; 

c)sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile pentru marketing, 

studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de 

afaceri, editarea de materiale informative proprii; 

 

79. 
(1p)

În modelul de bilanţ întocmit de entităţile mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes 

public, prezentat de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se regăseşte următoarea rubrică: 

a)venituri în avans. 

b)cheltuieli anticipate; 

c)venituri anticipate; 

 

80. 
(1p)

Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, în cazul lichidării unei persoane 

juridice, la transmiterea universală a patrimoniului societăţii către asociaţi/acţionari persoane 

fizice, activele din situaţiile financiare sunt evaluate: 

a)la valoarea din contabilitate; 

b)la valoarea istorică; 

c)la valoarea justă, respectiv preţul de piaţă. 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 10 

 

 

1. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, se poate cere anularea concordatului preventiv: 

a) în termen de 10 zile de la data omologării acestuia 

b) în termen de 15 zile de la data omologării acestuia 

c) în termen de 30 zile de la data omologării acestuia 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, sumele de distribuit între creditorii în acelaşi rang de prioritate vor fi 

acordate: 

a) în ordine descrescătoare, începând cu creanţa cea mai mare până la acoperirea ei intregală şi 

continuând până la creanţa cea mai mică 

b) în ordine crescătoare, începând cu creanţa cea mai mică până la acoperirea ei intregală şi 

continuând până la creanţa cea mai mare 

c) proporţional cu suma alocată pentru fiecare creanţă, prin tabelul definitiv consolidat 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în cazul procedurii de faliment deschisă împotriva instituţiei de 

credit, cererea de ofertă privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive se transmite instituţiilor de 

credit ofertante, de către lichidatorul judiciar: 

a) în regim confidenţial 

b) în regim public 

c) cu acordul judecătorului-sindic 

 

4. (3 pct.) În cazul în care judecătorul-sindic admite opoziţia la cererea de deschidere a procedurii 

insolvenţei formulată de debitor, acesta: 

a) va anula sentinţa de deschidere a procedurii 

b) va dispune respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei prin sentinţă 

c) va revoca încheierea de deschidere a procedurii 

 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în caz de dizolvare a societăţii prin hotărâre a asociaţilor: 

a) aceştia nu vor putea reveni asupra hotărârii luate 

b) aceştia vor putea reveni asupra hotărârii luate chiar dacă s-a făcut o repartiţie din activ 

c) aceştia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, asupra 

hotărârii luate, doar dacă nu s-a făcut nicio repartiţie din activ 

 

6. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul mai multor hotărâri judecătoreşti de dizolvare, publicitatea se 

va putea efectua: 

a) numai pentru hotărârile bazate pe motive ţinând de situaţia acţionarilor/asociaţilor 

b) numai pentru hotărârile bazate pe motive care interesează Ministerul Finanţelor Publice 

c) sub forma unui tabel cuprinzând elementele de identificare ale tuturor societăţilor dizolvate 

şi ale hotărârilor judecătoreşti de dizolvare 

 

7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situaţia financiară întocmită de lichidator după terminarea lichidării 

unei societăţi în nume colectiv, poate fi atacată în termen de: 

a) 10 zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare 

b) 15 zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare 

c) 25 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare  
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8. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, creditorii care deţin creanţe rezultate din activitatea profesională a 

practicianului în insolvenţă, organizat în cabinet individual:  

a) au dreptul de a urmări doar bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune 

b) nu au dreptul de a urmări bunurile aflate în proprietatea practicianului în insolvenţă 

c) au dreptul de a urmări şi bunurile aflate în proprietatea practicianului, doar în anumite 

condiţii 
 

9. (3 pct.) Printre atribuţiile Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă se numără: 

a) stabilirea şi menţinerea cadrului reglementar necesar dezvoltării activităţii practicienilor în 

insovenţă  

b) asigurarea aplicării standardelor de practică onestă pe piaţa procedurilor de insolvenţă 

c) adoptarea de regulamente şi instrucţiuni privind activitatea şi conduita etică a practicienilor 

în insolvenţă   
 

10. (3 pct.) Aportul în industrie în vederea constituirii unei societăţi profesionale cu răspundere limitată 

(SPRL) constă în: 

a) activitatea profesională a practicianului în insolvenţă asociat 

b) o sumă de bani pe care asociatul se obligă să o transmită societăţii 

c) bunuri imobile şi bunuri mobile corporale sau necorporale 

 

11. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în termen de 15 zile de la începerea executării silite, 

orice creditor: 

a) poate cere statului să declare creanţa sa privilegiată 

b) are obligaţia de a cere unităţilor administrativ-teritoriale să declare creanţele lor 

privilegiate 

c) are obligaţia de a cere statului să declare creanţa sa privilegiată 
 

12. (3 pct.) În raport de dispoziţiile Codului de procedură civilă, stabiliţi care dintre următoare afirmaţii 

este corectă: 

a) hotărârea prin care s-a admis contestaţia la executare va fi comunicată de îndată şi 

executorului judecătoresc, după rămânerea definitivă 

b) în cazul respingerii contestaţei la executare, contestatorul poate fi obligat la plata unei 

amenzi penale 

c) în cazul respingerii contestaţei la executare, contestatorul poate fi obligat la plata unei 

amenzi judiciare în sumă de 500 lei 

 

13. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, contestaţia la titlu: 

a) este inadmisibilă ori de câte ori partea a uzat anterior de procedura lămuririi hotărârii 

judecătoreşti 

b) poate viza soluţionarea unor capete de cerere care au rămas nesoluţionate 

c) este adminisibilă şi în situaţia în care partea a uzat anterior de procedura lămuririi hotărârii 

judecătoreşti 
 

14. (3 pct.) Din punct de vedere a laturii subiective, infracţiunea de gestiune frauduloasă se săvârşeşte: 

a) cu intenţie directă sau indirectă 

b) din culpă cu prevedere 

c) cu intenţie sau din culpă 
 

15. (3 pct.) Întruneşte elementele constitutive ale înfracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea 

creditorilor: 

a) fapta debitorului de a nu formula cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în termenul 

legal 

b) fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori sau 

bunuri din patrimoniul său în scopul fraudării creditorilor 

c) fapta debitorului de a deteriora sau distruge anumite bunuri din patrimoniul său, fără intenţie 
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16. (3 pct.) Potrivit Codului penal, fapta persoanei care, în frauda creditorilor, prezintă în situaţia financiară 

a debitorului sume nedatorate: 

a) se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda 

b) se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani  

c) se sancţionează doar în urma plângerii prealabile formulată de lichidatorul judiciar 

 

17. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, se poate formula contestaţie la tabelul preliminar: 

a) de către orice persoană interesată 

b) doar de către creditorii ale căror creanţe au fost înscrise parţial în tabelul preliminar sau au 

fost înlăturate 

c) doar de către debitor întrucât creanţele înscrise în tabelul preliminar vor fi acoperite din 

averea sa 

 

18. (2 pct.) Scopul Legii nr. 85/2014 este: 

a) instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, 

atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia 

b) instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, fără acordarea 

unei şanse de redresare a activităţii acestuia 

c) instituirea unei proceduri colective în vederea valorificării bunurilor aflate în patrimoniul 

debitorului 

 

19. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, Adunarea Creditorilor: 

a) va putea fi convocată doar de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 

b) nu va putea fi convocată de către creditorii care deţin creanţe sub 30% din valoarea totală a 

creanţelor cu drept de vot 

c)  va putea fi convocată doar de către Comitetul Creditorilor 

 

20. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăţi în comandită pe acţiuni se face: 

a) de consiliul de administraţie, în toate cazurile 

b) de adunarea generală care hotărăşte lichidarea, dacă prin actul constitutiv nu se prevede 

altfel 

c) de instanţa competentă, în toate cazurile 

 

21. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul în care numărul asociaţilor unei societăţi cu răspundere 

limitată s-a redus la unul singur, dizolvarea nu intervine dacă: 

a) asociatul rămas hotărăşte continuarea societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată 

cu asociat unic 

b) judecătorul dispune aceasta 

c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului dispune aceasta  

 

22. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, după terminarea lichidării unei societăţi în nume colectiv, asociatul 

nemulţumit poate formula, în termen legal, de la notificarea situaţiei financiare şi a proiectului de 

repartizare a activului între asociaţi: 

a) contestaţie 

b) opoziţie 

c) apel 

 

23. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, persoana care declară apel împotriva unei hotărâri de radiere a unei 

societăţi: 

a) va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului 

b) va comunica o copie a apelului la sediul social al societăţii respective 

c) va depune o copie a apelului la primăria de la sediul societăţii  
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24. (2 pct.) Preşedintele UNPIR este ales de: 

a) Adunarea reprezentanţilor permanenţi 

b) Congresul UNPIR 

c) Consilul naţional de conducere al UNPIR 

 

25. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, calitatea de practician în insolvenţă definitiv este dobândită: 

a) de către practicianul care a promovat examenul de admitere în profesie 

b) de către persoana care a exercitat timp de 5 ani funcţia de executor judecăoresc 

c) de către persoana care a exercitat cel puţin 5 ani funcţia de judecător-sindic 

 

26. (2 pct.) Nedemnitatea se constată la sesizarea:  

a) oricărei persoane sau din oficiu 

b) doar la sesizarea Consiliul de conducere al filialei UNPIR din care face parte practicianul în 

insolvenţă 

c) doar la sesizarea Preşedintelui UNPIR 

 

27. (2 pct.) În cursul procedurii de executare silită, administratorul-sechestru numit pentru administrarea 

veniturilor imobilului este dator să prezinte o dare de seamă: 

a) la sfârşitul fiecărei perioade de 6 luni socotite de la data predării imobilului 

b) la sfârşitul fiecărei perioade de 3 luni socotite de la data predării imobilului 

c) doar la sfârşitul gestiunii 

 

28. (2 pct.) Identificaţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă potrivit Codului de procedură civilă: 

a) desfiinţarea unui titlu executoriu atrage după sine desfiinţarea de drept a tuturor actelor de 

executare silită, indiferent de situaţie 

b) nu orice terţă persoană vătămată printr-un act de executare silită poate cere desfiinţarea 

acestuia 

c) orice terţă persoană vătămată printr-un act de executare silită poate cere desfiinţarea acestuia 

 

29. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, urmărirea veniturilor unui imobil în cursul executării silite 

încetează: 

a) prin trecerea unui termen de 5 ani de la înfiinţarea ei, chiar dacă creditorul urmăritor nu a 

fost îndestulat 

b) prin trecerea unui termen de 10 ani de la înfiinţarea ei, chiar dacă creditorul urmăritor nu a 

fost îndestulat 

c) prin decesul executorului judecătoresc 

 

30. (2 pct.) În varianta agravată a infracţiunii de gestiune frauduloasă, subiectul activ poate fi: 

a) doar practicianul în insolvenţă 

b) administratorul judiciar, lichidatorul judiciar sau un reprezentant ori prepus al acestora 

c) orice persoană indiferent de calitatea pe care o are raportat la patrimoniul unei persoane 

 

31. (2 pct.) Pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru săvârşirea infracţiunii de gestiune frauduloasă: 

a) este diferită în funcţie în funcţie de modalitatea de săvârşire, respectiv varianta tip sau 

varianta agravată 

b) este doar închisoarea 

c) este doar amenda 

 

32. (2 pct.) Potrivit Codului penal, fapta debitorului de a ascunde în tot bunurile din patrimoniul său în 

scopul fraudării creditorilor: 

a) constituie infracţiune, iar tentativa se pedepseşte 

b) constituie infracţiunea de abuz de încredere 

c) constituie infracţiunea de gestiune frauduloasă 

 



 5 

33. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii: 

a) va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI 

b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 

c) va fi afişată la uşa instanţei  

 

34. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după deschiderea procedurii falimentului, înstrăinarea acţiunilor 

deţinute la instituţia de credit debitoare se poate face: 

a) doar cu acordul judecătorului-sindic 

b) doar cu acordul lichidatorului judiciar 

c) doar cu acordul administratorului special 

 

35. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile de mandatar ad-hoc 

b) să exercite atribuţiile de conciliator 

c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 

 

36. (1 pct.) În cadrul procedurilor de insolvenţă, operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură 

emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) se efectuează cu titlu gratuit 

b) se efectuează cu titlu oneros 

c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte 

 

37. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare: 

a) dreptul de uzufruct asupra unui imobil 

b) dreptul de abitaţie asupra unui imobil 

c) sumele de bani 

 

38. (1 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 pentru lichidarea unei societăţi: 

a) poate fi prelungit de către oficiul registrului comerţului, pentru motive temeinice 

b) poate fi prelungit de către tribunal, indiferent de motiv 

c) nu poate fi prelungit 

 

39. (1 pct.) Rolul activ al executorului judecătoresc: 

a) constă în utilizarea tuturor mijloacelor legale pentru realizarea integrală şi cu celeritate a 

obligaţiei prevăzute în titlul executoriu 

b) nu constă în a cere lămuriri debitorului cu privire la veniturile pe care le realizează sau 

bunurile pe care le deţine 

c) nu există pe tot parcursul executării 

 

40. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt supuse urmăririi silite imobiliare: 

a) bunurile mobile 

b) bunurile imobile 

c) sumele de bani 

 

41. (1 pct.) Subiectul activ al infracţiunii de bancrută simplă este: 

a) doar debitorul persoană fizică 

b) doar reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

c) debitorul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

 

42. (1 pct.) Atribuţiile legale ale practicianului în insolvenţă, precum şi cele stabilite exclusiv în sarcina sa 

de către judecătorul sindic: 

a) pot fi exercitate prin reprezentare 

b) nu pot fi exercitate prin reprezentare 

c) pot fi exercitate şi prin reprezentare de către avocaţi 
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43. (1 pct.) După comunicarea încheierii de încuviinţare a executării şi notarea în cartea funciară a urmăririi 

silite, executorul judecătoresc va întocmi: 

a) o încheiere 

b) un proces-verbal de situaţie 

c) o rezoluţie 

 

44. (1 pct.) Conciliatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat, desemnat să exercite 

atribuţiile prevăzute de lege sau stablite de instanţa de judecată: 

a) în cadrul procedurii de concordat preventiv 

b) în cadrul procedurii de mandat ad-hoc 

c) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară 

 

45. (1 pct.) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare: 

a) se stabilesc prin legea insolvenţei 

b) se stabilesc prin Statut 

c) se stabilesc de către Preşedintele UNPIR 

 

46. (1 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen 

de: 

a) 2 ani, dacă legea nu prevede altfel 

b) 3 ani, dacă legea nu prevede altfel 

c) 5 ani, dacă legea nu prevede altfel 

 

47. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua procedura de inventariere a 

bunurilor din averea debitorului în termen de: 

a) 60 de zile de la data deschiderii procedurii 

b) 90 de zile de la data deschiderii procedurii 

c) 120 de zile de la data deschiderii procedurii  

 

48. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă răspund, în desfăşurarea activităţii lor: 

a) exclusiv disciplinar  

b) exclusiv civil 

c) inclusiv civil sau penal, după caz 

 

49. 
(3p)

Lichidatorul societăţii X, care este plătitoare de TVA, vinde o clădire la preţul de vânzare de 

1.190.000 lei (inclusiv taxa pe valoarea adăugată de 19%). Această clădire a fost înregistrată în 

contabilitate la costul de 2.000.000 lei, iar amortizarea cumulată până în momentul vânzării este de 

1.100.000 lei.  
 

Care este rezultatul brut ce se obţine în urma vânzării şi descărcării din gestiune a clădirii? 

a)100.000 lei (pierdere); 

b)290.000 lei (profit); 

c)100.000 lei (profit). 

 

50. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este rezultatul brut generat de vânzarea produselor finite, dacă evaluarea acestora la ieşire se 

efectuează pe baza metodei primul intrat-primul ieşit (FIFO)? 

a)60 de lei; 

b)55 de lei; 

c)40 de  lei. 
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51. 
(3p)

Se prezintă următoarele informaţii despre o societate care aplică Reglementările contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare: 

venituri din studii şi cercetări 4.000 lei, venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

3.000 lei, venituri din vânzarea semifabricatelor 3.000 lei, venituri din dobânzi 1,000 lei, venituri din 

sconturi obţinute 100 lei, reduceri comerciale acordate (contabilizate cu ajutorul contului 709)  300 

lei şi venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 200 lei.  

Care este valoarea cifrei de afaceri netă? 

a)7.000 de lei; 

b)6.900 de lei; 

c)10.000 de lei. 

 

52. 
(3p)

Societatea X, societate cu răspundere limitată, la al cărei capital social au participat doi 

asociaţi persoane fizice, se lichidează. După ce se rambursează toate datoriile şi se plăteşte impozitul 

pe profitul rezultat în urma lichidării, în contabilitatea societăţii X se regăseşte următoarea situaţie: 

-disponibil la bancă: 20.000 lei; 

-capital social: 15.000 lei; capitalul subscris şi vărsat este reprezentat, în totalitate, de contribuţia 

asociaţilor persoane fizice; 

-rezultat reportat (pierdere): 5.000 lei; 

-profitul net rezultat din lichidare: 10.000 lei. 

Care este valoarea impozitului pe veniturile obţinute din lichidarea societăţii X datorat de asociaţii 

persoane fizice? 

a)2.000 de lei; 

b)   500 de lei; 

c)1.000 de lei. 

 

53. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) al(a) acestei societăţi se cunosc următoarele 

informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 lei; 

-data achiziţionării şi punerii în funcţiune: 01.06.2016; 

-durata normală de funcţionare conform catalogului: 5 ani; 

-metoda de amortizare utilizată este cea liniară. 

Care va fi valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârşitul anului 2018, potrivit Codului 

fiscal? 

a)60.000 de lei; 

b)50.000 de lei; 

c)40.000 de lei. 

 

54. 
(3p)

Societatea B absoarbe societatea A. Înainte de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele 

informaţii despre cele două societăţi: 

 Societatea A Societatea B 

Total active 1.200.000 lei 450.000 lei 

Datorii 400.000 lei 250.000 lei 

Număr de acţiuni 200.000 100.000 

Valoarea nominală a unei 

acţiuni 

1 leu 1 leu 

Cu cât creşte capitalul social al societăţii B, în contextul operaţiunii de fuziune? 

a)1.200.000 de lei; 

b)   800.000 de lei; 

c)   400.000 de lei. 
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55. 
(3p)

La 31.12.2017, se cunosc următoarele informaţii despre un teren al societăţii X, care nu aplică 

standardele internaţionale de raportare financiară: 

-cost de achiziţie: 200.000 de lei; 

-la 31.12.2015, terenul a fost reevaluat pentru prima dată la valoarea justă de 195.000 de lei; 

-la 31.12.2016, terenul a fost reevaluat pentru a doua oară la valoarea justă de 210.000 de lei. 

Potrivit  Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, care este valoarea fiscală a 

terenului la 31.12.2017? 

a)210.000 de lei; 

b)200.000 de lei; 

c)195.000 de lei. 

 

56. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este valoarea stocului de de produse finite, după efectuarea operaţiunii de vânzare, dacă 

evaluarea acestora la ieşire se efectuează pe baza metodei ultimul intrat-primul ieşit (LIFO)? 

a)60 de lei; 

b)70 de lei; 

c)75 de lei. 

 

57. 
(3p)

După efectuarea inventarierii, la sfârşitul exerciţiului N, în contabilitatea societăţii X se 

regăsesc următoarele informaţii: investiţii imobiliare 25.000 lei, amortizarea investiţiilor imobiliare 

15.000 lei, utilaje 35.000 lei, amortizarea utilajelor 25.000 lei, materii prime 5.000 lei, mărfuri 10.000 

lei, ajustări pentru deprecierea materiilor prime 2.000 lei, debitori diverşi 2.000 lei, clienţi incerti 

8.000 lei, ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 3.000 lei, conturi la bănci în lei 5.000 lei, 

cheltuieli în avans 5.000 lei, furnizori 5.000 lei, creditori diverşi 15.000 lei, credite bancare pe termen 

scurt 5.000 lei, provizioane  pentru litigii 500 lei, venituri în avans 4.500 lei, capital subscris şi vărsat 

15.000 lei, rezerve facultative 7.000 lei, prime de capital 8.000 lei, rezultat reportat (pierdere) 10.000 

lei. 

Dacă se ţine cont de prevederile Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, care este valoarea bilanţieră a capitalurilor proprii ale societăţii X? 

a)20.000 de lei; 

b)30.000 de lei; 

c)40.000 de lei. 

 

58. 
(3p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

a)evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor nominală; 

b)pentru creanţele incerte nu se constituie ajustări pentru pierdere de valoare; 

c)evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie 

de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil 

la data încheierii exerciţiului financiar. 

 

59. 
(3p)

Pe data de 25.06.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, pune în folosinţă un utilaj al 

cărui cost este de 50.000 de lei. Durata de utilizare economică a utilajului este de 6 ani, iar pentru 

acestă investitie, a cărei sursă de finanţare reprezintă profitul anului N reinvestit, societatea X, aşa 

cum precizează Codului fiscal,  beneficiază de scutire de impozit pe profit. Pe data de 25.09.N+4, 

societatea X, care este în continuare plătitor de impozit pe profit şi care nu se află în procedura de 

lichidare sau faliment, potrivit legii, vinde acest utilaj. Potrivit Codului fiscal: 
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a)pentru suma de 50.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; de asemenea, societatea X are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

b)pentru suma de 50.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; însă, societatea X nu are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

c)pentru suma de 50.000 de lei nu se recalculează impozit pe profit şi nu se percep creanţe fiscale. 
 

60. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, care dintre următoarele afirmaţii este incorectă? 

a)în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care 

presupun acordarea de stimulente locatarul trebuie să recunoască beneficiul agregat al stimulentelor drept o 

reducere a cheltuielilor cu chiria pe toată durata contractului, pe o bază liniară, cu excepţia cazului în care o 

altă bază sistematică este reprezentativă pentru eşalonarea în timp a beneficiului locatarului rezultat din 

utilizarea activului care face obiectul contractului de închiriere; 

b)veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora; 

c)dividendelese recunosc la venituri, totdeauna, atunci când se încasează. 
 

61. 
(2p)

Lichidatorul societăţii X a vândut mărfuri la preţul de vânzare de 10.710 lei (inclusiv TVA 19 

%). Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 9.000 lei. Pentru aceste mărfuri a fost 

înregistrată în contabilitate o ajustare pentru depreciere în valoare de 1.000 lei. Deoarece mărfurile 

au fost vândute, ajustarea este anulată. Cheltuiala înregistrată în contabilitatea societăţii X în 

momentul contabilizării ajustarii pentru deprecierea mărfurilor nu a fost deductibilă fiscal. De 

asemenea, precizăm că societatea X este plătitoare de impozit pe profit şi de taxă pe valoarea 

adăugată. Cota de impozit pe profit este de 16%. 

Care este rezultatul fiscal (profitul impozabil) obţinut de societatea X, în urma vânzării mărfurilor şi 

anulării ajustării pentru deprecierea mărfurilor? 

a)2.710    de lei; 

b)1.710    de lei; 

c)0 (zero) lei. 
 

62. 
(2p)

Societatea X, care nu este plătitoare de TVA, achiziţionează de la societatea Y, plătitoare de 

TVA, materii prime. În factura primită la la societatea Y, se regăsesc următoarele condiţii: 

-preţ: 2.100 de lei (fără TVA); 

-reducere comercială sub formă de rabat: 100 de lei; 

-cota de TVA este de 19%; 

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

a)la societatea X, se contabilizează taxă pe valoarea adăugată deductibilă în valoare de 380 de lei; 

b)la societatea X, costul de achiziţie al materiilor prime este de 2.380 de lei; 

c)la societatea X, costul de achiziţie al materiilor prime este de 2.000 de lei. 
 

63. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este incorectă? 

a)la determinarea impozitului pe profit, sunt  nedeductibile cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, 

care au la bază un document emis de un contribuabil declarat inactiv conform prevederilor Codului de 

procedură fiscală, cu excepţia celor reprezentând achiziţii de bunuri efectuate în cadrul procedurii de 

executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura 

falimentului potrivit Legii nr. 85/2014;  

b)la determinarea impozitului pe profit, sunt nedeductibile cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, 

care au la bază un document emis de un contribuabil declarat inactiv conform prevederilor Codului de 

procedură fiscală, chiar dacă acestea sunt generate de achiziţii de bunuri efectuate în cadrul procedurii de 

executare silită şi/sau de achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura 

falimentului potrivit Legii nr. 85/2014;  

c)la determinarea impozitului pe profit, sunt nedeductibilecheltuielile din reevaluarea imobilizărilor 

necorporale/mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări efectuate potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile, se înregistrează o descreştere a valorii acestora. 
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64. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, o persoană juridică plătitoare de TVA, care nu se află în procedura 

insolvenţei: 

a)nu poate solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic 

de 20.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare; 

b)nu poate solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic 

de 25.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare; 

c)nu poate solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic 

de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare. 

 

65. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)dobânda reprezintă orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă 

trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un 

contract de leasing operaţional, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată; 

b)impozitul pe profit amânat reprezintă impozitul plătibil/recuperabil în perioadele viitoare în legătură cu 

diferenţele permanente impozabile/deductibile dintre valoarea contabilă a unui activ sau a unei datorii şi 

valoarea fiscală a acestora; 

c)dobânda reprezintă orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă 

trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un 

contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată. 

 

66. 
(2p)

Potrivitnormelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, din punctul de vedere al taxei pe 

valoarea adăugată: 

a)transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite se consideră livrare de bunuri 

doar atunci când debitorul executat silit nu este o persoană impozabilă; 

b)transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite se consideră livrare de bunuri 

numai dacă debitorul executat silit este o persoană impozabilă; 

c)transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite se consideră livrare de bunuri 

numai dacă cel care dobândeşte bunul este o persoană impozabilă. 

 

67. 
(2p)

Potrivit legii contabilităţii (Legea nr 82./1991, cu modificările şi completările ulterioare): 

a)orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un 

document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 

justificativ; 

b)orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează la sârşitul fiecărei săptâmâni într-un 

document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 

justificativ; 

c)orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează la sârşitul fiecărui trimestru într-un 

document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 

justificativ. 

 

68. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, entităţile mijlocii şi mari întocmesc situaţii financiare anuale 

care cuprind: 

a)bilanţ, cont de profit şi pierdere şi notele explicative la situaţiile financiare anuale; 

b)bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor capitalului propriu 

şi notele explicative la situaţiile financiare anuale; 

c)bilanţ, cont de profit şi pierdere, balanţa de verificare, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia 

modificărilor capitalului propriu  şi notele explicative la situaţiile financiare anuale. 

 

69. 
(2p)

 Societatea X (ce nu se află în lichidare) este microîntreprindere din punct de vedere fiscal. În 

primul trimestru din 2018, aceasta a realizat următoarele venituri: 

-venituri servicii prestate: 100.000 de lei; 

-venituri din studii: 20.000 de lei; 
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-venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie: 10.000 de lei; 

-venituri din provizioane: 10.000 de lei (provizioanele au fost constituite când societatea X era 

microîntreprindere din punct de vedere fiscal); 

-venituri din diferenţe de curs valutar: 5.000 de lei; 

De asemenea, atât în anul 2017, cât si în anul 2018, societatea X a avut 2 salariaţi.  

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este impozitul pe veniturilor microîntreprinderilor pe care-

l datorează societatea X pentru  trimestrul doi al anului 2018? 

a)1.450 de lei; 

b)1.250 de lei; 

c)1.200 de lei. 

 

70. 
(1p)

Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cifra de afaceri a unei entităţi nu se includ: 

a)veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; 

b)veniturile din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; 

c)veniturile din vânzarea mărfurilor. 

 

71. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, în bilanţ: 

  

a)titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la costul istoric, mai puţin 

eventualele ajustări pentru pierdere de valoare; 

b)titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare), totdeauna, se evaluează la cursul mediu al 

ultimei luni a exerciţiului financiar; 

c)titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima 

zi de tranzacţionare. 

 

72. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform 

reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care 

se adaugă cheltuielile nedeductibile; 

b)rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform 

reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad cheltuielile nedeductibile şi deducerile fiscale şi la 

care se adaugă veniturile neimpozabile; 

c)rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform 

reglementărilor contabile aplicabile. 

 

73. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu reevaluarea imobilizărilor corporale reprezintă 

cheltuieli: 

a)extraordinare; 

b)de exploatare. 

c)excepţionale; 

 

74. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, veniturile din producţia de investiţii imobiliarese se includ în 

categoria veniturilor:  

a)financiare; 

b)din exploatare; 

c)extraordinare. 
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75. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o 

constituie veniturile din orice sursă, din care se scad, printre altele:  

a)veniturile din vânzarea produselor finite; 

b)veniturile din vânzarea semifabricatelor. 

c)veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; 

 

76. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este incorectă? 

a)la determinarea impozitului pe profit sunt deductibile cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate 

cu reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în cazul în care 

mijloacele fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza unor contracte cu plată 

amânată. 

b)la determinarea impozitului pe profit, sunt nedeductibile cheltuielile reprezentând modificarea valorii 

juste a investiţiilor imobiliare, în cazul în care, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe 

valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele 

internaţionale de raportare financiară, se înregistrează o descreştere a valorii acestora;  

c)la determinarea impozitului pe profit, sunt nedeductibile cheltuielile reprezentând 

deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările 

contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, la momentul transferului din 

categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării în categoria activelor imobilizate deţinute 

pentru activitatea proprie. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat: 

a)valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă a impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în 

funcţiune, potrivit legii; 

b)valoarea de achiziţie a acestora se deduce din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în 

conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii; 

c)valoarea de achiziţie a acestora se deduce din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în 

conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul următor celui în care  au fost puse în funcţiune, 

potrivit legii. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

a)în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă 

adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială 

corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; 

b)în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, entităţile trebuie să continue 

înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea, până la sfârşitul duratei economice de utilizare; 

c)în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, entităţilor le este interzisă înregistrarea 

în contabilitate a cheltuielilor cu amortizarea pe parcursul duratei de conservare. 

 

79. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, din punctul de vedere 

al taxei pe valoarea adăugată: 

a)bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de 

bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. 

b)bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de 

bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 500 lei, exclusiv TVA; 

c)bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de 

bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 500 lei, inclusiv TVA. 
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80. 
(1p)

În formatul contului de profit şi pierdere întocmit de entităţile mijlocii şi mari, precum şi de 

entităţile de interes public, prezentat de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulteriare, se regăseşte următoarea rubrică: 

a)rezultatul extraordinar; 

b)rezultatul curent. 

c)venituri din producţia de investiţii imobiliare; 

 



 1 

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 11 
 

 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, oferta de concordat preventiv: 

a) va fi depusă în dosarul constituit ca urmare a introducerii cererii de deschidere a procedurii 

de concordat preventiv şi, pentru opozabilitate faţă de terţi va fi depusă şi la UNPIR 

b) va fi depusă exclusiv la grefa tribunalului, unde va fi înregistrată într-un registru special 

c) va fi depusă în dosarul constituit ca urmare a introducerii cererii de deschidere a procedurii 

de concordat preventiv şi, pentru opozabilitate faţă de terţi va fi depusă la grefa 

tribunalului, unde va fi înregistrată într-un registru special 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, debitorii persoane juridice, care în ultimii 5 ani precedenţi hotărârii 

de deschidere a procedurii au mai fost supuşi unei proceduri de reorganizare judiciară: 

a) nu mai pot fi supuşi reorganizării judiciare 

b) pot fi supuşi reorganizării judiciare doar în anumite condiţii prevăzute expres de lege 

c) pot solicita exclusiv deschiderea procedurii generale de insolvenţă 

 

3. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă: 

a) bunurile aflate în patrimoniul debitorului pot fi evaluate doar individual 

b) valorificarea unui bun mobil al debitorului se va putea încheia doar printr-un act în formă 

autentică 

c) tipul de vânzare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitorului va fi aprobată de 

Adunarea Creditorilor 

 

4. (3 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă raportat la prevederile Legii nr. 85/2014: 

a) titularilor de creanţe din categorii diferite li se vor distribui sumele în mod egal  

b) titularilor de creanţe dintr-o categorie superioară li se vor putea distribui sume doar după 

deplina îndestulare a titularilor de creanţe din categoria ierarhic inferioară 

c)  titularilor de creanţe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume doar după deplina 

îndestulare a titularilor de creanţe din categoria ierarhic superioară, potrivit ordinii 

prevăzute de lege 

 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situaţia financiară întocmită de lichidator după terminarea lichidării 

unei societăţi cu răspundere limitată, poate fi atacată în termen de: 

a) 15 zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare  

b) 20 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare  

c) 30 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare  

 

6. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat radierea societăţii 

dizolvate din registrul comerţului, se comunică:  

a) societăţii, oficiului registrului comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice ANAF – 

administraţia judeţeană/de sector a finanţelor publice 

b) societăţii, Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi Ministerului Finanţelor Publice - 

ANAF - 

c) creditorilor societăţii şi Camerei Judeţene de Comerţ şi Industrie de la sediul principal al 

societăţii 
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7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990 judecătorul-delegat poate fi sesizat pentru constatarea dizolvării unei 

societăţi, la expirarea duratei societăţii menţionată în actul constitutiv: 

a) exclusiv de către administratorul statutar 

b) de către orice persoană interesată 

c) exclusiv de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

 

8. (3 pct.) Neplata taxei anuale pentru societăţile profesionale, în termenul stabilit în Statut atrage: 

a) suspendarea pe o perioadă de 3 luni a asociatului sau a asociaţilor coordonatori 

b) atrage radierea de drept din Tabloul UNPIR  

c) suspendarea pe o perioadă de 30 de zile a activităţii societăţii profesionale (SPRL)  

 

9. (3 pct.) Denumirea societăţii profesionale cu răspundere limitată (SPRL): 

a) poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi, urmată de acronimul SPRL 

b) va cuprinde, în mod obligatoriu o denumire proprie, distinctă de numele asociaţilor, urmată 

de acronimul SPRL 

c) va cuprinde doar numele unuia dintre asociaţi, urmată de acronimul SPRL 

 

10. (3 pct.) Nu poate opune terţilor actele sau faptele neînregistrate în registrul formelor de organizare a 

practicienilor în insolvenţă: 

a) decât persoana care dovedeşte că actele sau faptele respective erau notorii şi trebuiau 

cunoscute 

b) persoana care are obligaţia să solicite o înregistrare a unei menţiuni 

c) persoana care are obligaţia să opereze înregistrarea în Registrul formelor de organizare  

 

11. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în vederea participării la distribuirea sumelor rezultate 

din vânzarea bunurilor urmărite: 

a) toţi creditorii interesaţi vor trebui să depună la sediul executorului judecătoresc, titlurile de 

creanţă doar în original  

b) toţi creditorii interesaţi vor trebui să depună la sediul executorului judecătoresc, titlurile de 

creanţă în original sau în copie certificată 

c) toţi creditorii interesaţi vor trebui să depună la sediul executorului judecătoresc, 

înscrisurile doveditoare ale creanţei chiar şi în copie simplă 

 

12. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în vederea valorificării bunurilor mobile sechestrate în 

cursul executării silite: 

a) executorul judecătoresc va apela la un expert pentru evaluarea bunurilor doar la cererea 

creditorului 

b) acestea vor fi evaluate la valoarea lor de circulaţie, raportată la preţurile medii existente în 

România pentru aceeaşi categorie de bunuri 

c) acestea vor fi evaluate la valoarea lor de circulaţie, raportată la preţurile medii de piaţă din 

localitatea respectivă 

 

13. (3 pct.) În situaţia în care se refuză eliberarea titlului executoriu de către alte organe competente 

potrivit legii şi dacă legea specială nu prevede altfel: 

a) creditorul poate face plângere la judecătoria în circumscripţia căreia se află organul care 

trebuia să emită titlul executoriu 

b) creditorul poate face plângere la tribunalul în circumscripţia căruia se află organul care 

trebuia să emită titlul executoriu 

c) poate face plângere doar executorul judecătoresc, la sesizarea creditorului 

 

14. (3 pct.) Consumarea infracţiunii de gestiune frauduloasă are loc: 

a) în momentul în care se produce rezultatul păgubitor în patrimoniul unei persoane 

b) în momentul în care făptuitorul a luat decizia de a comite infracţiunea 

c) în momentul în care a efectuat actele pregătitoare pentru săvârşirea infracţiunii 
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15. (3 pct.) În cazul în care infracţiunea de bancrută frauduloasă se săvârşeşte prin două sau mai multe 

acţiuni din cele prevăzute de Codul penal: 

a) se aplică un spor de pedeapsă, în mod obligatoriu 

b) sunt aplicabile regulile de la concursul de infracţiuni 

c) nu sunt aplicabile regulile de la concursul de infracţiuni 

 

16. (3 pct.) În cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă, actele pregătitoare: 

a) nu sunt posibile 

b) sunt posibile 

c) sunt posibile, însă doar în forma de bază a infracţiunii 

 

17. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, hotărârile curţii de apel: 

a) sunt irevocabile 

b) sunt definitive 

c) pot fi atacate cu recurs 

 

18. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment a debitorului, 

judecătorul-sindic va dispune şi: 

a) desemnarea unui nou lichidator judiciar, indiferent că s-a dispus deschiderea procedurii 

generale sau simplificate 

b) valorificarea tuturor bunurilor mobile din averea debitorului 

c) ridicarea dreptului de administrare 

 

19. (2 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că, Comitetele Creditorilor desemnate pentru fiecare 

membru al grupului de societăţi supus procedurii insolvenţei: 

a) se vor întâlni cel puţin o dată pe an, cu scopul principal de a verifica stadiul procedurii de 

faliment 

b) se vor întâlni cel puţin trimestial, cu scopul principal de a formula recomandări cu privire 

la activitatea debitorilor şi planurile de reorganizare propuse 

c) se vor întâlni lunar, cu scopul principal de a formula recomandări cu privire la executarea 

planului de reorganizare 

 

20. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăţi prin hotărârea asociaţilor: 

a) aceştia nu vor putea reveni asupra hotărârii luate 

b) aceştia vor putea reveni asupra hotărârii luate atât timp cât nu s-a făcut nicio repartiţie de 

activ 

c) aceştia vor putea reveni asupra hotărârii luate în maximum 15 zile de la începerea 

repartiţiilor din activ 

 

21. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăţi cu răspundere limitată, registrele 

acesteia vor fi păstrate: 

a) timp de 3 ani 

b) timp de 5 ani 

c) timp de 10 ani 

 

22. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societăţii: 

a) vor putea formula contestaţie 

b) vor putea formula opoziţie 

c) nu vor putea formula nicio cale de atac 

 

 



 4 

23. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăţi se poate hotărî şi asupra modului 

în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi: 

a) prin votul asociaţilor majoritari 

b) prin votul unanim al asociaţilor 

c) cu acordul administratorului statutar 
 

24. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, o societate profesională cu răspundere limitată este reprezentată 

în raporturile cu terţii: 

a) de către asociatul majoritar 

b) de către asociatul cu cea mai mare vechime 

c) de către asociaţii coordonatori 
 

25. (2 pct.) Un practician în insolvenţă compatibil va putea avea calitatea de asociat: 

a) în două sau mai multe întreprinderi profesionale unipersonale cu răspundere limitată 

b) într-o singură societate profesională sau întreprindere profesională unipersonală cu 

răspundere limitată 

c) în mai multe societăţi profesionale, în funcţie de vechimea în profesie 

 

26. (2 pct.) Neparticiparea de către membrii UNPIR la cursurile de pregătire profesională continuă: 

a) constituie abatere, sancţiunea fiind mustrarea  

b) constituie abatere şi se sancţionează cu suspendarea din activitate 

c) constituie abatere şi se sancţionează cu radierea din Tabloul UNPIR 

 

27. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în cazul urmăririi silite imobiliare: 

a) debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse 

b) debitorul poate licita doar prin persoane interpuse 

c) persoanele care vor să cumpere imobilul scos la licitaţie au obligaţia de a depune o 

garanţie de 5% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv  

 

28. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, competenţa în materia urmăririi silite imobiliare 

aparţine: 

a) executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul aparţinând 

debitorului 

b) executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul / sediul 

creditorului 

c) executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul / sediul 

debitorului 

 

29. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, încheierea prin care executorul judecătoresc dispune 

distribuirea sumelor obţinute din executare: 

a) va cuprinde şi calea şi termenul de atac al încheierii 

b) nu va cuprinde menţiuni cu privire la titlul executoriu în temeiul căruia s-a efectuat 

procedura de executare 

c) nu trebuie să cuprindă numele şi domicliul debitorului 

 

30. (2 pct.) Conform Codului penal, în cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă: 

a) tentativa nu se pedepseşte 

b) actele pregătitoare deşi sunt posibile, nu sunt incriminate şi nu se pedepsesc 

c) actele pregătitoare sunt posibile, însă sunt incriminate doar în forma agravată  

 

31. (2 pct.) În varianta tip de săvârşire a infracţiunii de gestiune frauduloasă, pedeapsa prevăzută de legea 

penală, poate fi: 

a) doar amenda 

b) doar închisoarea 

c) închisoarea sau amenda 
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32. (2 pct.) Falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor unui debitor, în fraudarea creditorilor, 

constituie: 

a) infracţiunea de bancrută simplă 

b) infracţiunea de bancrută frauduloasă 

c) doar un caz de antrenare a răspunderii personale patrimoniale a persoanelor care se fac 

vinovate de apariţia stării de insolvenţă 

 

33. (1 pct.) Conciliatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat, desemnat să exercite 

atribuţiile prevăzute de lege sau stablite de instanţa de judecată: 

a) în cadrul procedurii de concordat preventiv 

b) în cadrul procedurii de mandat ad-hoc 

c) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară 

 

34. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua procedura de inventariere a 

bunurilor din averea debitorului în termen de: 

a) 60 de zile de la data deschiderii procedurii 

b) 90 de zile de la data deschiderii procedurii 

c) 120 de zile de la data deschiderii procedurii  

 

35. (1 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 pentru lichidarea unei societăţi: 

a) poate fi prelungit de către oficiul registrului comerţului, pentru motive temeinice 

b) poate fi prelungit de către tribunal, indiferent de motiv 

c) nu poate fi prelungit 

 

36. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt supuse urmăririi silite imobiliare: 

a) bunurile mobile 

b) bunurile imobile 

c) sumele de bani 

 

37. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, constituie titluri executorii: 

a) hotărârile cu executare provizorie 

b) hotărârile nedefinitive 

c) hotărârile neexecutorii 

 

38. (1 pct.) În cadrul procedurilor de insolvenţă, operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură 

emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) se efectuează cu titlu gratuit 

b) se efectuează cu titlu oneros 

c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte 

 

39. (1 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen 

de: 

a) 2 ani, dacă legea nu prevede altfel 

b) 3 ani, dacă legea nu prevede altfel 

c) 5 ani, dacă legea nu prevede altfel 

 

40. (1 pct.) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare: 

a) se stabilesc prin legea insolvenţei 

b) se stabilesc prin Statut 

c) se stabilesc de către Preşedintele UNPIR 
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41. (1 pct.) În situaţia în care majoritatea cerută de Legea nr. 31/1990 pentru numirea unui lichidator al 

unei societăţi în comandită pe acţiuni nu se întruneşte, numirea lichidatorului se va face: 

a) de către acţionarul majoritar 

b) de către consiliul de administraţie 

c) de către tribunal 

 

42. (1 pct.) În cazul contestaţiei la titlu, când obiectul contestaţiei la executare îl reprezintă lămurirea 

înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa aparţine: 

a) instanţei de executare 

b) instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută silit 

c) tribunalului arbitral, întotdeauna 

 

43. (1 pct.) Subiectul activ al infracţiunii de bancrută simplă este: 

a) doar debitorul persoană fizică 

b) doar reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

c) debitorul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

 

44. (1 pct.) Poate avea calitatea de debitor în cadrul executării silite: 

a) orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat 

b) orice terţ 

c) orice persoană cu care creditorul are relaţii contractuale 

 

45. (1 pct.) În urma vânzării unui imobil în cursul executării silite, actul de adjudecare va fi întocmit de 

către: 

a) instanţa de executare 

b) executorul judecătoresc 

c) creditorul urmăritor 

 

46. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă sunt obligaţi să depună un jurământ scris: 

a) după promovarea examenului de admitere în profesie 

b) după înscrierea în Registrul Formelor de organizare  

c) după înscrierea în Tabloul UNPIR    

 

47. (1 pct.) În cazul aprobării de către adunarea creditorilor a propunerii administratorului judiciar de 

intrare în faliment a debitorului, judecătorul-sindic va dispune aceasta: 

a) prin sentinţă 

b) prin decizie 

c) prin încheiere 

 

48. (1 pct.) Săvârşirea infracţiunii de bancrută simplă este sancţionată: 

a) cu detenţiunea pe viaţă 

b) şi cu închisoarea 

c) cu avertisment 

 

49. 
(3p) 

Pe data de 03.12.N, societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a înregistrat 

o datorie faţă de un furnizor extern de materii prime în valoare de 2.000 euro, cursul de schimb 

valabil la această dată fiind de 1 euro = 4,65 lei. Pe data de 15.12.N, societatea X a plătit 

furnizorului extern suma de 1.000 euro, cursul de schimb valabil în momentul plăţii fiind de  1 euro 

= 4,62 lei. Cursul de schimb valabil pentru închiderea exerciţiului financiar (care este la 

31.12.N)este de 4,64 lei. 

Care dintre următoarele afirmaţii este incorectă? 
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a)în momentul contabilizării plăţii celor 1.000 de euro faţă de furnizorul extern, se recunoaşte o cheltuială 

financiară în valoare de 30 de lei; 

b)în momentul contabilizării plăţii celor 1.000 de euro faţă de furnizorul extern, se recunoaşte un venit 

financiar în valoare de  30 de lei; 

c)în bilanţul întocmit la 31.12.N, datoria faţă de furnizorul extern este evaluată la 4.640 de lei. 

 

50. 
(3p)

Codul fiscal precizează că la stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare 

veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice. Potrivit acestor norme, nu sunt 

elemente similare veniturilor: 

a)rezervele din reevaluarea imobilizărilor necorporale; 

b)primele de emisiune; 

c)diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, 

înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile. 

 

51. 
(3p)

Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X: 

 
Valori (lei) 

Clienţi 

Ajustari pentru deprecierea creanţelor clienţi 

Capital subscris şi vărsat (capitalul subscris şi vărsat este 

reprezentat, în totalitate, de contribuţia asociaţilor persoane fizice) 

12.000 

(1.000) 

11.000 

Se încasează întreaga creanţă de la clienţi şi se anulează ajustarea pentru deprecierea creanţelor 

clienţi. Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi (provizionul pentru 

deprecierea creanţelor clienţi) a fost deductibilă (deductibil) fiscal pentru întreaga valoare. 

Pierderea fiscală a societăţii înainte de efectuarea operaţiilor de lichidare este zero. Cota de impozit 

pe profit este de 16%. 

Care este valoarea rezultatului fiscal rezultat în urma lichidării? 

a)1.000 lei (profit); 

b)1.000 lei (pierdere); 

c)        0 lei. 

 

52. 
(3p)

Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de 

producţie: 

-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 14 lei/bucată; 

-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 15 lei /bucată; 

-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe 

valoarea adaugată). 

Care este rezultatul brut generat de vânzarea produselor finite, dacă evaluarea acestora la ieşire se 

efectuează pe baza metodei ultimul intrat-primul ieşit (LIFO)? 

a)40 de lei; 

b)50 de lei; 

c)60 de  lei. 

 

53. 
(3p)

Lichidatorul societăţii X a vândut mărfuri la preţul de vânzare de 35.700 lei (inclusiv TVA 19 

%). Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 28.000 lei. Pentru aceste mărfuri a fost 

înregistrată în contabilitate o ajustare pentru depreciere în valoare de 5.000 lei. Deoarece mărfurile 

au fost vândute, ajustarea pentru deprecierea mărfurilor trebuie să fie anulată. De asemenea, 

precizăm că societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, iar ajustarea pentru deprecierea 

mărfurilor este supusă tratementului fiscal prevăzut de Codul fiscal.  

Care este rezultatul fiscal (profitul impozabil) obţinut de societatea X, în urma vânzării mărfurilor 

şi anulării ajustării pentru deprecierea mărfurilor? 



 8 

a)5.000 lei; 

b)2.000 lei; 

c)7.000 lei. 

 

54. 
(3p)

Pe baza bilanţului întocmit înainte de fuziune, se determină activul net contabil, potrivit 

formulei: 

a)Activ net contabil = Total active - Capitaluri proprii; 

b)Activ net contabil =Total active - Total datorii pe termen lung; 

c)Activ net contabil = Total active -Total datorii. 

 

55. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru un mijloc fix se cunosc următoarele 

informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 de lei; 

-durata normală de funcţionare conform catalogului: 10 ani; 

-metoda de amortizare este cea degresivă. 

Care este valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârşitul primului an de utilizare, 

potrivit Codului fiscal? 

a)80.000 de lei; 

b)90.000 de lei; 

c)75.000 de lei. 

 

56. 
(3p)

Despre un stoc de mărfuri se cunosc următoarele informaţii, la închiderea exerciţiului 

financiar: 

-preţ de vânzare cu amănuntul: 2.380.000 de lei; 

-taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (aferentă preţului de vânzare cu amănuntul): 380.000 de lei; 

-adaos comercial: 300.000 de lei; 

Dacă se au în vedere Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şisituaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, stocul de mărfuri este evaluat 

(prezentat) înbilanţul, întocmit cu ocazia închiderii exerciţiului financiar, la valoarea de: 

a)1.700.000 de lei; 

b)2.000.000 de lei; 

c)2.380.000 de lei. 

 

57. 
(3p)

Pe data de 01.07.N, societatea X (cu sediul în România) achiziţionează de pe piaţa 

reglementată 2.000 de acţiuni ale societăţii Y (cu sediul în România) la preţul de 5 lei/acţiunne. 

Aceste acţiuni reprezintă 3% din capitalul social al societăţii Y. Pe data de 10.11.N, societatea Y 

comunică societăţii X faptul că, în coformitate cu hotărârea adunării generale a acţionarilor, se 

majorează capitalul social al societăţii prin incorporarea rezultatului exerciţiului N-1. Drept 

urmare, societatea X primeşte de la societatea Y 1.000 de acţiuni a căror valoare nominală este de 3 

lei/acţiune. 

Potrivit Codului fiscal, în anul N, la societatea X, valoarea nominală a acţiunilor primite de la 

societatea X reprezintă: 

a)venituri neimpozabile, urmând ca acestea să se impoziteze atunci când ele vor fi vândute de societatea 

X; 

b)venituri impozabile şi se impozitează cu 16%, în anul N; 

c)venituri impozabile şi se impozitează cu 10%, în anul N. 

 

58. 
(3p)

Asociaţii societăţii X, persoane fizice, au hotărât dizolvarea acesteia. Înainte de începerea 

operaţiilor de lichidare, se cunosc următoarele informaţii despre această societate: imobilizări 

(valori brute) 70.000 lei, amortizarea imobilizărilor 50.000 lei, mărfuri 20.000 lei, disponibilităţi 

10.000 lei, capital subscris vărsat 40.000 lei, furnizori 10.000 lei.
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Lichidatorul vinde imobilizările la preţul de 30.000 lei (exclusiv TVA 19 %), iar mărfurile la preţul 

de 20.000 lei (exclusiv TVA 19 %). De asemenea, încasează contravaloarea vânzărilor şi plăteşte 

datoriile faţă de bugetul statului şi furnizori. În plus, se precizează: 

-toate veniturile şi cheltuielile sunt deductibile fiscal; 

-nu există o pierdere fiscală nerecuperată (reportată) din exerciţiile precedente; 

-cota de impozit pe profit este de 16%. 

Care este valoarea impozitului pe profit ce se plăteşte la bugetul statului, în urma operaţiilor de 

lichidare? 

a)1.600 de lei; 

b)1.904 de lei; 

c)0 (zero) de lei. 

 

59. 
(3p)

Societatea X patricipă la capitalul social al societăţii Y cu un teren a cărui valoare contabilă 

este de 100.000 de lei (valoarea contabilă a terenului este reprezentată de costul de achiziţie al 

acestuia). Valoarea de aport (valoarea justă) a terenului, stabilită de un evaluator independent, este 

de 105.000 de lei. În schimbul aportului, societatea X primeşte părţi sociale ale societăţii Y. La 

societatea X, titlurile Y se evaluează la valoarea de 105.000 de lei. 

Atât societatea X, cat şi societatea Y, Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

La societatea X, diferenţa dintre valoarea titlurilor Y, recunoscute sub formă de imobilizări 

financiare, şi valoarea contabilă a terenului se înregistrează pe seama: 

a)veniturilor (contul 768 "Alte venituri financiare"); 

b)rezervelor (contul 1068 "Alte rezerve"); 

c)rezultatului reportat (contul 117 "Rezultat reportat"). 

 

60. 
(2p)

Încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale 

altor entităţi şi din vânzarea de interese în asocierile în participaţie (altele decât încasările pentru 

instrumentele considerate a fi echivalente de numerar şi pentru cele păstrate în vederea plasării sau 

tranzacţionării) sunt prezentate în tabloul fluxurilor de trezorerie în categoria fluxurilor generate 

de activităţile de: 

a)investiţii; 

b)exploatare; 

c)finanţare. 

 

61. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)este deductibilă taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru toate achiziţiile de băuturi 

alcoolice şi produse din tutun, indiferent dacă aceste bunuri sunt sau nu sunt destinate revânzării; 

b)nu este deductibilă taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi alcoolice 

şi produse din tutun, cu excepţia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi 

utilizate pentru prestări de servicii; 

c)nu este deductibilă taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi alcoolice 

şi produse din tutun, indiferent dacă aceste bunui sunt sau nu sunt destinate revânzării. 

 

62. 
(2p)

 Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale se 

contabilizează sub formă de: 

a)subvenţii pentru investiţii; 

b)venituri financiare; 

c)venituri din exploatare. 
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63. 
(2p)

Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare, achiziţionează de la societatea B, care, la 

rândul său aplică sistemul de TVA la încasare, materii prime la preţul de 1.000 de lei plus TVA 

19%. Prin contract este stabilit ca societatea A să plătească societăţii B în natură (sub formă de 

bunuri) contrapartida materiilor prime achiziţionate. Societatea A, recepţionează materiile prime 

achiziţionate de la societatea B pe data de 15 mai. Factura de vânzare este emisă de societatea B pe 

data de 5 iunie şi este primită de societatea A pe data de 6 iunie. Societatea A livrează societăţii B 

contrapatida in natură sub formă de bunuri pe data de 10 iunie. Portivit Codului fiscal, pentru 

societatea A, momentul exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată intervine pe data de: 

a)5 iunie; 

b)6 iunie; 

c)10 iunie. 

 

64. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că acţiunile şi alte imobilizări financiare 

primite fără plată, potrivit legii, se evidenţiază în:  

a)conturile de active şi venituri (contul 768 "Alte venituri financiare"); 

b)conturile de active şi rezerve (contul 106 "Rezerve"); 

c)conturile de active şi rezultat reportat (contul 117 "Rezultat reportat"). 

 

65. 
(2p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, elementele direct legate de evaluarea poziţiei financiare 

sunt: 

 

a)activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile şi fluxurile de trezorerie; 

b)activele, datoriile şi capitalurile proprii; 

c)activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile şi cheltuielile; 

 

66. 
(2p)

În cursul anului N, societatea X SA, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, îşi 

răscumpără 1.000 de acţiuni proprii, la preţul de 1 leu/acţiune.  Ulterior, aceste acţiuni sunt 

vândute salariaţilor la preţul de 0,98 lei/acţiune. 

Pierderea generată de vânzarea acţiunilor proprii salariaţilor, în valoare de 20 de lei, este 

recunoscută (contabilizată), în momentul vânzării: 

a)în contul de profit şi pierdere sub formă de cheltuială; 

b)ca o diminuare de capital social; 

c)distinct în capitalurile proprii. 

 

67. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul persoanelor care aplică TVA la încasare, exigibilitatea taxei 

pe valoarea adăugată întrvine: 

a)la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii; 

b)la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor; 

c)la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, dar nu 

mai târziu de 90 de zile de la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor. 
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68. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este 

transmis în cursul unui an fiscal; 

a)impozitul pe cladire va fi datorat de persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra clădirii 

începând cu data de 1 a trimestrului următor celui în care dobândeşte bunul; 

b)impozitul pe cladire va fi datorat de persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra clădirii 

începând cu data de 1 a semestrului următor celui în care dobândeşte bunul; 

c)impozitul pe cladire va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 

31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

 

69. 
(2p)

Aşa cum precizează normele metodologice de aplicare a Codului fiscal,  perioada impozabilă 

a unei microîntreprinderi se încheie, în cazul dizolvării urmate de lichidare: 

a)la data depunerii situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit legii, înfiinţarea 

persoanei juridice respective; 

b)la fârşitut trimestrului în care sunt plătite toate obligaţiile faţă de asociaţi; 

c)la sfârşitul semestrului în care se depun situaţiile financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit 

legii, înfiinţarea persoanei juridice respective. 

 

70. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor 

financiare precedente se efectuează pe seama: 

a)rezervelor facultative; 

b)veniturilor sau a cheltuielilor exerciţiului în care are lor corectatrea erorilor; 

c)rezultatului reportat. 

 

71. 
(1p)

 Potrivit Codului fiscal, în vederea determinării impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor care 

aparţin persoanelor juridice faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanţare a 

procedurii falimentului: 

a)valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii 

întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 

la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă; 

b)nu este necesară o actualizare a valorii impozabile a clădirii pe parcursul perioadei de lichidare, 

indiferent de durata  perioadei; 

c)valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii 

întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 

la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. 

 

72. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, nu reprezintă mijloace fixe amortizabile: 

a)fondul comercial; 

b)investiţiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locaţie 

de gestiune, asociere în participaţiune şi altele asemenea; 

c)investiţiile efectuate pentru descopertă în vederea valorificării de substanţe minerale utile, precum şi 

pentru lucrările de deschidere şi pregătire a extracţiei în subteran şi la suprafaţă;  

 

73. 
(1p)

În cazul societăţilor comerciale care aplică  Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în 

capitalurile proprii nu se regăsesc: 

a)primele de capital; 

b)creditele bancare pe termen lung; 

c)rezervele din reevaluare. 

 

 

 



 12 

74. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, sunt venituri impozabile: 

a)veniturile din impozitul pe profit amânat; 

b)veniturile din provizioanele pentru litigii; 

c)veniturile din vânzarea mărfurilor. 

 

75. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi  

Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, stocurile se evaluează (prezintă) în 

bilanţ la: 

a)valoarea cea mai mare dintre preţul de vânzare şi cost; 

b)la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă; 

c)valoarea cea mai mică dintre preţul de vânzare şi valoarea realizabilă netă. 

 

76. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, o microîntreprindere este o persoană juridică română care 

îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. Una 

dintre aceste condiţii se refără la: 

a)deţinerea statului şi autorităţilor locale în capitalul social al acesteia să nu depăşească 20%;; 

b)capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-

teritoriale; 

c)a realizat venituri din consultanţă şi management, în proporţie mai mică de 20% din  veniturile de 

totale. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014: 

a)bunurile luate în administrare, concesiune sau cu chirie se reflectă în conturi de imobilizări necorporale 

şi sunt prezentate în bilanţ; 

b)bunurile luate în administrare, concesiune sau cu chirie se reflectă în conturi de imobilizări corporale şi 

sunt prezentate în bilanţ; 

c)bunurile luate în administrare, concesiune sau cu chirie se reflectă în conturi în afara bilanţului, fără să 

fie prezentate în bilanţ. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe 

presoane juridice române: 

a)veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, conform prevederilor contractului de 

asociere;  

b)veniturile şi cheltuielile determinate de operaţiunile asocierii sunt luate în calcul la determinarea 

profitului impozabil la asociatul care ţine evidenţa asocierii; 

c)veniturile şi cheltuielile determinate de operaţiunile asocierii sunt luate în calcul la determinarea 

profitului impozabil doar la unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere. 

 

79. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la calculul rezultatului fiscal, sunt impozabile: 

a)veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere; 

b)veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere; 

c)veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. 

 

80. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, un activ, printre altele, se clasifică ca activ circulant 

atunci când: 

a)este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată; 

b)se aşteaptă ca acesta să fie realizat în termen mai mare de 12 luni de la data bilanţului; 

c)nu este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării. 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

22 iunie 2018 

 

Grila 12 
 

 

1. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, debitorul aflat în procedura insolvenţei: 

a) nu poate fi împiedicat să participe la licitaţii publice pentru motivul deschiderii procedurii 

b) este împiedicat în mod expres să participe la licitaţii publice 

c) poate fi împiedicat să participe la licitaţii publice doar prin dispoziţiile date de judecătorul-

sindic 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, concordatul preventiv, aprobat de creditori şi omologat de 

judecătorul-sindic prin încheiere: 

a) se comunică către UNPIR 

b) se comunică creditorilor care l-au aprobat şi se publică pe site-ul UNPIR 

c) se comunică creditorilor prin intermediul administratorului concordatar şi se menţionează 

în registrul în care este înregistrat debitorul  

 

3. (3 pct.) Notificarea privind intrarea debitorului în faliment în procedură generală va cuprinde: 

a) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a  tabelului suplimentar, care 

nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a cererilor de admitere a 

creanţelor 

b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a  tabelului suplimentar, care 

nu va depăşi 10 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a cererilor de admitere a 

creanţelor 

c) termenul în care urmează să fie valorificat activul debitorului 

 

4. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar desemnat pentru oricare dintre membrii 

grupului: 

a) va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare doar în cadrul procedurii 

în care a fost desemnat 

b) va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare în cadrul 

procedurii/procedurilor celorlalţi membri  

c) nu va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare 

 

5. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentinţa prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăţi în 

comandită simplă, ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor asociaţilor, poate fi atacată: 

a) în termen de 15 zile de la comunicare 

b) în termen de 15 zile de la pronunţare 

c) în termen de 20 de zile de la pronunţare 

 

6. (3 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată raportat la prevederile Legii nr. 

31/1990: 

a) hotărârea de radiere a unei societăţi poate fi atacată de orice persoană interesată 

b) hotărârea de radiere a unei societăţi poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare 

c) hotărarea de radiere a unei societăţi nu poate fi atacată 

 

7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea unei societăţi poate avea loc fără lichidare: 

a) în cazul divizării totale a societăţii 

b) doar în cazul dizolvării prin hotărâre a adunării generale a asociaţilor 

c) doar în cazul dizolvării ca urmare a declarării nulităţii societăţii   
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8. (3 pct.) Congresul UNPIR se consituie din: 

a) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale 

filialelor UNPIR, instanţelor de disciplină, precum şi din câte un reprezentant la 20 de 

membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală   

b) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, preşedintele UNPIR, preşedinţii 

filialelor, membrii instanţelor de disciplină, precum şi din câte un reprezentant la 20 de 

membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală   

c) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, preşedintele UNPIR, preşedinţii 

filialelor, conducerea INPPI , precum şi din câte un reprezentant la 20 de membri din 

fiecare filială, desemnat de adunarea generală   

 

9. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, transmiterea către terţi a părţilor sociale pe care un asociat al unei 

societăţi profesionale cu răspundere limitată le deţine, se poate face: 

a) fără îndeplinirea vreunei condiţii, asociatul fiind liber sa dispună de părţile sale sociale 

b) doar cu acordul unanim al celorlalti asociati 

c) oricând dacă există acordul unanim al celorlalţi asociaţi 

 

10. (3 pct.) Patrimoniul cabinetului individual: 

a) nu este afectat exclusiv activităţii profesionale a practicianului 

b) este supus gajului general al creditorilor personali ai practicianului în insolvenţă 

c) are regimul patrimoniului profesional de afecţiune  

 

11. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, titlul executoriu: 

a) se întocmeşte doar de către executorul judecătoresc anterior demarării procedurii de 

executare silită 

b) nu poate consta într-o hotărâre cu executare provizorie 

c) poate consta şi într-un cec sau cambie, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de legea 

specială 

 

12. (3 pct.) Au dreptul de a interveni în executarea silită efectuată de alţi creditori pentru a lua parte la 

executare sau la distribuirea sumelor obţinute din urmărirea silită a bunurilor debitorului: 

a) debitorii urmăritori  

b) creditorii neurmăritori  

c) terţii ale căror drepturi au fost vătămate 

 

13. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, salariile şi alte venituri ale debitorului pot fi urmărite: 

a) până la o treime din venitul net lunar pentru sumele datorate cu titlu de alocaţie pentru 

copii 

b) până la o treime din venitul net lunar pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de 

întreţinere 

c) până la o treime din venitul net lunar pentru orice alte datorii care nu reprezintă obligaţie 

de întreţinere sau alocaţie pentru copii 

 

14. (3 pct.) Înfracţiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor: 

a) nu are deloc obiect material 

b) are obiect material, indiferent de modalitatea în care este săvârşită 

c) are sau nu obiect material în funcţie de modalitatea în care este săvârşită  

 

 

 

 

 

 



 3 

15. (3 pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă prin raportare la dispoziţiile Codului 

penal:  

a) infracţiunea de bancrută simplă are întotdeauna obiect material 

b) subiectul activ al infracţiunii de bancrută simplă este calificat, acesta putând fi doar 

debitorul persoană fizică 

c) subiectul activ al infracţiunii de bancrută simplă este calificat, acesta putând fi şi 

reprezentantul legal al persoanei juridice 

 

16. (3 pct.) Pedeapsa prevăzută de legea penală pentru săvârşirea infracţiunii de gestiune frauduloasă în 

prima variantă agravată, este: 

a) închisoarea de la 1 la 5 ani 

b) închisoarea de la 2 la 5 ani 

c) închisoarea de la 3 la 5 ani 

 

17. (2 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede drept condiţie pentru antrenarea răspunderii membrilor organelor 

de conducere sau a directorilor/coordonatorilor cu atribuţii de control intern, din cadrul instituţiilor de 

credit: 

a) deţinerea funcţiei respective în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, dacă au contribuit 

la ajungerea acesteia în stare se insolvenţă 

b) deţinerea funcţiei respective în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, dacă au contribuit 

la ajungerea acesteia în stare se insolvenţă 

c) deţinerea funcţiei respective cel puţin un an anterior deschiderii procedurii, dacă au 

contribuit la ajungerea acesteia în stare se insolvenţă 

 

18. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, încetarea mandatului ad-hoc va fi constatată: 

a) de către Preşedintele Tribunalului, prin încheiere definitivă 

b) de către judecătorul-sindic, prin sentinţă definitivă 

c) de către mandatarul ad-hoc 

 

19. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI 

a tabelului preliminar de creanţe: 

a) poate fi prelungit de către judecătorul-sindic pentru motive temeinice, cu maximum 10 zile 

b) poate fi prelungit de către judecătorul-sindic pentru motive temeinice, cu maximum 30 zile 

c) nu poate fi prelungit 

 

20. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, la data la care hotărârea judecătorească de dizolvare rămâne 

definitivă: 

a) persoana juridică se radiază 

b) persoana juridică întră în lichidare 

c) persoana juridică îşi pierde integral personalitatea juridică 

 

21. (2 pct.) Legea nr. 31/1990, prevede faptul că în cazul societăţilor pe acţiuni organizate potrivit 

sistemului dualist, lichidatorii: 

a) îşi îndeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere 

b) îşi îndeplinesc mandatul sub controlul consiliului de administraţie 

c) îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor 

 

22. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situaţia financiară finală întocmită de lichidatorul unei societăţi pe 

acţiuni, poate fi atacată: 

a) cu  apel 

b) cu recurs 

c) cu opoziţie 
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23. (2 pct.) Calea de atac prevăzută de Legea nr. 31/1990 împotriva sentinţei prin care s-a dispus numirea 

lichidatorului unei societăţi în comandită simplă, ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor 

asociaţilor, poate fi exercitată: 

a) de orice persoană interesată 

b) de către oficiul registrului comerţului 

c) de către asociaţi sau administratori 

 

24. (2 pct.) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată:   

a) la tribunalele la care rudele sau afinii până la gradul al IV-lea îndeplinesc funcţia de 

judecător-sindic 

b) la tribunalele la care rudele sau afinii până la gradul al III-lea îndeplinesc funcţia de 

judecător-sindic 

c) de persoanele care în ultimii 5 ani au deţinut funcţii în cadrul Autorităţii de Valorificare a 

Activelor Statului 

 

25. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, un practician în insolvenţă: 

a) îşi poate schimba forma de exercitare a profesiei, cu acordul UNPIR 

b) îşi poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei 

c) îşi poate schimba forma de exercitare a profesiei, cu acordul Consiliului naţional de 

conducere al UNPIR 

 

26. (2 pct.) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului 

Economic European unde exercită în mod legal activitatea de practician în insolvenţă: 

a) se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România, fiind 

recunoscută în mod automat calitatea de practician în insolvenţă dobândită în statul de 

origine 

b) se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România, după 

promovarea unui examen organizat în condiţiile O.U.G. nr. 86/2006 

c) nu se pot înscrie în Tabloul UNPIR 

 

27. (2 pct.) În cazul în care predarea silită a unui bun a devenit imposibilă din cauza distrugerii acestuia, 

executorul judecătoresc: 

a) va consemna aceasta într-un proces verbal şi va dispune, prin încheiere, încetarea 

executării silite 

b) va consemna aceasta într-un proces verbal şi va dispune prin încheiere continuarea 

executării asupra altor bunuri similare 

c) va dispune printr-o rezoluţie încetarea executării silite 

 

28. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt hotărâri definitive şi constituie titluri executorii: 

a) hotărârile supuse apelului 

b) hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii 

c) hotărârile supuse apelului şi recursului 

 

29. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă: 

a) contestaţia la executare trebuie să îndeplinească condiţiile de formă prevăzute pentru 

cererea de chemare în judecată 

b) contestaţia la executare are un regim special şi nu va trebui să îndeplinească toate 

condiţiile de formă prevăzute pentru cererea de chemare în judecată 

c) în cazul contestaţiei la executare, întâmpinarea nu este obligatorie 
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30. (2 pct.) În cazul infracţiunii de bancrută simplă, urmarea imediată: 

a) nu există 

b) constă în crearea unei stări de pericol pentru interesele debitorilor 

c) constă în crearea unei stări de pericol pentru patrimoniul oricărei persoane, fizice sau 

juridice, ale cărei interese ar putea fi afectate prin neintroducerea cererii de deschidere a 

procedurii insolvenţei 

 

31. (2 pct.) Conform Codului penal, constituie infracţiunea de gestiune frauduloasă: 

a) fapta unei persoane de a sustrage sau distruge evidenţele contabile ale debitorului 

b) fapta reprezentantului legal al debitorului de a prezenta în registrele acestuia sau în situaţia 

financiară sume nedatorate 

c) pricinuirea de pagube unei persoane cu ocazia administrării sau conservării bunurilor 

acesteia, de către cel care avea această grijă  

 

32. (2 pct.) Înfracţiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor se comite cu: 

a) intenţie 

b) culpă 

c) praeterintenţie 

 

33. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, raportul de evaluare a bunurilor din averea debitorului: 

a) va fi depus la dosarul cauzei 

b) va fi publicat integral în BPI 

c) va fi comunicat debitorului  

 

34. (1 pct.) În situaţia în care o societate pe acţiuni aflată în curs de lichidare potrivit Legii nr. 31/1990, 

este în stare de insolvenţă: 

a) lichidatorul va notifica instituţiile statului si le va pune în vedere că au obligaţia să ceară 

deschiderea procedurii insolvenţei 

b) lichidatorul va solicita radierea societăţii 

c) lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei 

 

35. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu: 

a) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior economic 

b) exercitarea calităţii de notar public   

c) calitatea de evaluator 
 

36. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii: 

a) va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI 

b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 

c) va fi afişată la uşa instanţei  
 

37. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile de mandatar ad-hoc 

b) să exercite atribuţiile de conciliator 

c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 

 

38. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă răspund, în desfăşurarea activităţii lor: 

a) exclusiv disciplinar  

b) exclusiv civil 

c) inclusiv civil sau penal, după caz 

 

39. (1 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 pentru lichidarea unei societăţi: 

a) poate fi prelungit de către oficiul registrului comerţului, pentru motive temeinice 

b) poate fi prelungit de către tribunal, indiferent de motiv 

c) nu poate fi prelungit 
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40. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare: 

a) dreptul de uzufruct asupra unui imobil 

b) dreptul de abitaţie asupra unui imobil 

c) sumele de bani 

 

41. (1 pct.) În cazul contestaţiei la titlu, când obiectul contestaţiei la executare îl reprezintă lămurirea 

înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa aparţine: 

a) instanţei de executare 

b) instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută silit 

c) tribunalului arbitral, întotdeauna 

 

42. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după deschiderea procedurii falimentului, înstrăinarea acţiunilor 

deţinute la instituţia de credit debitoare se poate face: 

a) doar cu acordul judecătorului-sindic 

b) doar cu acordul lichidatorului judiciar 

c) doar cu acordul administratorului special 

 

43. (1 pct.) Practicienii în insolvenţă sunt obligaţi să depună un jurământ scris: 

a) după promovarea examenului de admitere în profesie 

b) după înscrierea în Registrul Formelor de organizare  

c) după înscrierea în Tabloul UNPIR    

 

44. (1 pct.) Rolul activ al executorului judecătoresc: 

a) constă în utilizarea tuturor mijloacelor legale pentru realizarea integrală şi cu celeritate a 

obligaţiei prevăzute în titlul executoriu 

b) nu constă în a cere lămuriri debitorului cu privire la veniturile pe care le realizează sau 

bunurile pe care le deţine 

c) nu există pe tot parcursul executării 

 

45. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua procedura de inventariere a 

bunurilor din averea debitorului în termen de: 

a) 60 de zile de la data deschiderii procedurii 

b) 90 de zile de la data deschiderii procedurii 

c) 120 de zile de la data deschiderii procedurii  

 

46. (1 pct.) Subiectul activ al infracţiunii de bancrută simplă este: 

a) doar debitorul persoană fizică 

b) doar reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

c) debitorul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

 

47. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stablite de instanţa de judecată în procedura 

generală de insolvenţă 

b) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 

c) să conducă activitatea debitorul pe durata procedurii de reorganizare judiciară  

 

48. (1 pct.) Executarea silită poate porni numai la cererea:  

a) debitorului 

b) creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel 

c) debitorului şi creditorului 
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49. 
(3p)

În luna decembrie anul N, societatea X, care aplică Reglementările contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, a încheiat cu societatea Y un contract de 

închiriere a unui spaţiu comercial, pentru perioada 1 ianuarie N+1-31 decembrie N+1. În contract 

se menţionează că societatea X va încasa în primele 10 luni ale anului N+1 o sumă lunară de 1.200 

de lei. În schimb, pentru lunile noiembrie şi decembrie N+1, societatea Y beneficiază de o facilitate 

şi este scutită de plata chiriei? 

Care exte valoarea veniturilor din chirii ce se vor recunoaşte (contabiliza) la societatea X, în luna  

ianuarie N+1? 

a)0 (zero) lei; 

b)1.200 de lei; 

c)1.000 de lei. 

 

50. 
(3p)

După efectuarea inventarierii, la sfârşitul exerciţiului N, în contabilitatea societăţii X se 

regăsesc următoarele informaţii: investiţii imobiliare 25.000 lei, amortizarea investiţiilor imobiliare 

15.000 lei, utilaje 35.000 lei, amortizarea utilajelor 25.000 lei, materii prime 5.000 lei, mărfuri 

10.000 lei, ajustări pentru deprecierea materiilor prime 2.000 lei, debitori diverşi 2.000 lei, clienţi 

incerti 8.000 lei, ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 3.000 lei, conturi la bănci în lei 5.000 

lei, cheltuieli în avans 5.000 lei, furnizori 5.000 lei, creditori diverşi 15.000 lei, credite bancare pe 

termen scurt 5.000 lei, provizioane  pentru litigii 500 lei, venituri în avans 4.500 lei, capital subscris 

şi vărsat 15.000 lei, rezerve facultative 7.000 lei, prime de capital 8.000 lei, rezultat reportat 

(pierdere) 10.000 lei. 

Dacă se ţine cont de prevederile Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care este valoarea bilanţieră a 

creanţelor societăţii X? 

a)8.000 de lei; 

b)9.000 de lei; 

c)7.000 de lei. 

 

51. 
(3p)

Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) al(a) acestei societăţi se cunosc următoarele 

informaţii: 

-valoarea de intrare: 100.000 lei; 

-data achiziţionării şi punerii în funcţiune: 01.06.2016; 

-durata normală de funcţionare conform catalogului: 5 ani; 

-metoda de amortizare utilizată este cea accelerată (în primul an de utilizare se amortizează 50% 

din valoarea de intrare). 

Care este valoarea cheltuielii cu amortizarea în anul 2018, potrivit Codului fiscal? 

a)20.000 de lei; 

b)12.500 de lei; 

c)5.000 de lei. 

 

52. 
(3p)

Despre societatea X aplică sistemul de TVA la incasare se cunosc următoarele informaţii: 

-pe data de 15 mai, anul N, încasează de la un client un avans în valoare de 11.900 de lei (inclusiv 

TVA 19%); 

-pe data de 5 iunie, anul N, întocmeşte factura pentru avansul încasat; 

-pe data de 5 iulie, anul N, livrează mărfuri, clientului de la care a încasat avansul, în valoare de 

11.900 de lei (inclusiv TVA). 

Dacă se au în vedere prevederile Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

 

 



 8 

a)în luna mai, anul N, societatea X nu recunoaşte (contabilizează) TVA  neexigibilă în valoare de 1.900 

de lei; 

b)în luna iunie, anul N, societatea X recunoaşte (contabilizează) TVA colectată  în valoare de 1.900 de 

lei; 

c)în luna iulie, anul N, societatea X recunoaşte (contabilizează) TVA colectată  în valoare de 1.900 de lei. 

 

53. 
(3p)

Societatea X (absorbant) fuzionează cu societatea Y (absorbit). În urma inventarierii şi 

evaluării activelor şi datoriilor societăţii X, se cunosc următoarele informaţii despre valorile 

bilanţiere ale activelor şi datoriilor: imobilizări corporale (construcţii) 200.000 lei, stocuri 20.000 

lei, disponibilităţi în contul curent la bancă 30.000 lei, furnizori 50.000 lei, credite bancare pe 

termen scurt 20.000 lei.  

Care este valoarea activului net contabil (capitalurilor proprii) al (ale) societăţii X? 

a)230.000 de lei;  

b)200.000 de lei; 

c)180.000 de lei. 

 

54. 
(3p)

Pe data de 25.07.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, pune în folosinţă un 

echipament al cărui cost este de 75.000 de lei. Durata de utilizare economică a utilajului este de 12 

ani, iar pentru acestă investitie, a cărei sursă de finanţare reprezintă profitul anului N reinvestit, 

societatea X, aşa cum precizează Codului fiscal,  beneficiază de scutire de impozit pe profit. Pe data 

de 25.09.N+9, societatea X, care se află în procedura falimentului, potrivit legii, vinde acest 

echipament. Potrivit Codului fiscal: 

a)pentru suma de 75.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; de asemenea, societatea X are 

obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

b)pentru suma de 75.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii  

potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; însă, societatea X nu are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale rectificative; 

c)pentru suma de 75.000 de lei nu se recalculează impozit pe profit şi nu se percep creanţe fiscale. 

 

55. 
(3p)

Asociaţii societăţii X, persoane fizice, au hotărât dizolvarea acesteia. Înainte de începerea 

operaţiilor de lichidare, se cunosc următoarele informaţii despre această societate: imobilizări 

(valori brute) 70.000 lei, amortizarea imobilizărilor 50.000 lei, mărfuri 20.000 lei, disponibilităţi 

10.000 lei, capital subscris vărsat 40.000 lei, furnizori 10.000 lei.
 

Lichidatorul vinde imobilizările la preţul de 30.000 lei (exclusiv TVA 19 %), iar mărfurile la preţul 

de 20.000 lei (exclusiv TVA 19 %). De asemenea, încasează contravaloarea vânzărilor şi plăteşte 

datoriile faţă de bugetul statului şi furnizori. În plus, se precizează: 

-toate veniturile şi cheltuielile sunt deductibile fiscal; 

-nu există o pierdere fiscală nerecuperată (reportată) din exerciţiile precedente; 

-capitalul social reprezintă, în totalitate, contribuţia asociaţilor persoane fizice; 

-cota de impozit pe profit este de 16%. 

-cota de impozit pe veniturile obţinute din lichidarea unei persoane juridice de asociaţii persoane 

fizice este de 10%. 

Care este suma de bani pe care o primesc asociaţii persoane fizice de la lichidator, după plata 

datoriei faţă de furnizori şi a tuturor impozitelor? 

a)40.000 de lei; 

b)47.560 de lei; 

c)48.400 de lei. 
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56. 
(3p)

Codului fiscal precizează că la stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente 

similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice. Potrivit acestor norme, nu sunt 

elemente similare veniturilor: 

a)rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe; 

b)câştigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate; 

c)rezervele statutare constituite din rezultatul net. 

 

57. 
(3p) 

Se prezintă următoarele informaţii despre o societate care aplică Reglementările contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare:  reduceri comerciale acordate (contabilizate cu ajutorul contului 709) 300 lei, reduceri 

comerciale primite (contabilizate cu ajutorul contului 609) 150 lei, venituri din vânzarea produselor 

reziduale 4.000 lei, venituri din vânzarea semifabricatelor 2.000 lei, venituri din producţia de 

imobilizări corporale 500 lei. 

Care este valoarea cifrei de afaceri netă? 

a)5.850 de lei; 

b)5.700 de lei; 

c)7.700 de lei. 

 

58. 
(3p)

Societatea X, care aplică Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a achiziţionat în cursul anului N: 

-100.000 acţiuni ale societăţii B, la costul de 1 leu/acţiune; aceste acţiuni au fost achiziţionate cu 

intenţia de a fi deţiunte pe termen lung (o perioadă mai mare de un an) şi, în consecinţă, au fost 

recunoscute în categoria imobilizărilor financiare; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată, iar, în cursul anului N, au fost tranzacţionate, ultima dată, la cursul de 0,9 

lei/acţiune; 

-50.000 de acţiuni al societăţii C, la costul de 1,5 lei acţine; aceste acţiuni au fost achiziţionate cu 

intenţia de a fi deţiunte pe termen lung (o perioadă mai mare de un an)  şi, în consecinţă, au fost 

recunoscute în categoria imobilizărilor financiare; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată, iar, în cursul anului N, au fost tranzacţionate, ultima dată, la cursul de 1,6 

lei/acţiune; 

La ce valoare sunt prezentate în bianţul întocmit de societatea X, la 31.12.N, acţiunile societăţilor B 

şi C? 

a)acţiunile societăţii B la valoarea de 100.000 de lei (100.000 de acţiuni x 1 leu/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 80.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,6 lei /acţiune); 

b)acţiunile societăţii B la valoarea de 90.000 de lei (100.000 de acţiuni x 0,9 lei/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 75.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,5 lei /acţiune); 

c)acţiunile societăţii B la valoarea de 90.000 de lei (100.000 de acţiuni x 0,9 lei/acţiune)/acţiunile 

societăţii C la valoarea de 80.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,6 lei /acţiune). 

 

59. 
(3p)

Societatea X, societate cu răspundere limitată, la al cărei capital social au participat doi 

asociaţi persoane fizice, se lichidează. După ce se rambursează toate datoriile şi se plăteşte 

impozitul pe profitul rezultat în urma lichidării, în contabilitatea societăţii X se regăseşte 

următoarea situaţie: 

-disponibil la bancă: 20.000 lei; 

-capital social: 15.000 lei; capitalul subscris şi vărsat este reprezentat, în totalitate, de contribuţia 

asociaţilor persoane fizice; 

-rezultat reportat (pierdere): 5.000 lei; 

-profitul net rezultat din lichidare: 10.000 lei. 

Care este suma de bani pe care o primesc asociaţii persoane fizice în urma lichidării societăţii X? 

a)20.000 de lei; 

b)19.000 de lei; 

c)19.500 de lei. 
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60. 
(2p)

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, care dintre următoarele 

afirmaţii este incorectă? 

a)nu sunt cheltuieli deductibile cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvenţiilor primite, potrivit 

legii, de la Guvern, agenţii guvernamentale şi late instituţii naţionale şi internaţionale; 

b)sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile generate de evaluarea 

ulterioară şi executarea instrumentelor financiare derivate, înregistrate potrivit reglementărilor contabile; 

c)sunt cheltuieli deductibile cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale 

efectuate potrivit legislaţiei specifice; 

 

61. 
(2p)

Potrivit legii contabilităţii (Legea nr. 82∕1991, cu modificările şi completările ulterioare), 

statele de salarii se păstrează:   
a)timp de 50 de ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost 

întocmite; 

b)timp de 40 de ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost 

întocmite; 

c)timp de 30 de ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost 

întocmite. 

 

62. 
(2p)

Societatea X, care este în lichidare, are o creanţă înregistrată la clienţii incerţi în valoare de 

20.000 lei. Pentru această creanţă incertă a fost înregistrată în contabilitate o ajustare pentru 

depreciere în valoare de 10.000 lei. Deoarece creanţa incertă este încasată în totalitate, ajustarea 

pentru deprecierea creanţelor clienţi este anulată. Cheltuiala înregistrată în contabilitatea societăţii 

X, în momentul contabilizării ajustarii pentru deprecierea creanţelor clienţi, a fost deductibilă 

fiscal pentru suma de 2.000 lei. De asemenea, precizăm că societatea X este plătitoare de impozit pe 

profit. 

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este valoarea venitului rezultat în urma anulării ajustării 

pentru deprecierea creanţelor clienţi care nu se ia în calcul la determinarea profitului impozabil 

rezultat cu ocazia lichidării ? 

a)10.000 de lei; 

b)2.000 de lei; 

c)8.000 de lei. 

 

63. 
(2p)

 Despre un stoc de mărfuri se cunosc următoarele informaţii, la închiderea exerciţiului 

financiar: 

-cost de achiziţie: 30.000 de lei; 

-ajustare pentru deprecierea stocului de mărfuri: 5.000 de lei. 

Dacă se au în vedere Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, stocul de mărfuri este evaluat 

(prezentat) în bilanţul, întocmit cu ocazia închiderii exerciţiului financiar, la valoarea de: 

a)30.000 de lei; 

b)25.000 de lei; 

c)35.000 de lei. 

 

64. 
(2p)

PotrivitReglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, pentru tranzacţiile în valută, în cazul bunurilor însoţite 

de factură, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data:  

a)recepţiei bunurilor; 

b)întocmirii avizului de însoţire a mărfii; 

c)întocmirii facturii.  
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65. 
(2p)

Potrivit Codului fiscal, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri 

mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit: 

a)începând cu semestrul următor celui în care s-a depâşit acestă limită; 

b)începând cu trimestrul în care s-a depâşit acestă limită;  

c)începând cu trimestrul următor celui în care s-a depăşit această limită. 

 

66. 
(2p)

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, precizează că acţiunile primite de entitate ca urmare a 

încorporării rezervelor sau a primelor de capital, în capitalul social al societăţii la care sunt 

deţinute participaţiile, se evidenţiază în contabilitate pe seama: 

a)conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv rezultat reportat (contul 117 

"Rezultat reportat"); 

b)conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv venituri (contul 768 "Alte 

venituri financiare"); 

c)conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv de rezerve (contul 106 

"Rezerve"). 

 

67. 
(2p)

În iunie N, se constată, la societatea X, că o factură de o valoare seminificativă, emisă de un 

furnizor în noiembrie N-1, nu a fost înregistrată în contabilitate? 

Care dintre următoarele afirmaţii este incorectă, dacă se au în vedere atât prevederile 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, cât şi cele ale Codului fiscal? 

a)înregistrarea facturii în contabilitate nu afectează profitul sau pierderea anului N; 

b)înregistrarea facturii în contabilitate nu afectează rezultatul reportat; 

c)societatea X trebuie să depună o declaraţie de impozit pe profit rectificativă, pentru anul N-1. 

 

68. 
(2p)

Aşa cum precizează Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1802/2014, creanţele preluate prin cesionare se evidenţiază în contabilitate la: 

a)costul de achiziţie (articol contabil 461 "Debitori diverşi" = 462 "Creditori diverşi");  

b)la costul de achiziţie 462 "Creditori diverşi" = 461 "Debitori diverşi"); 

c)la valoarea nominală (articol contabil 461 "Debitori diverşi" = 462 "Creditori diverşi"). 

 

69. 
(2p)

În cursul exerciţiului N,  la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe 

profit, se contabilizează (recunosc) următoarele cheltuieli: 

-cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de mărfuri, în valoare de 50.000 de lei; 

-cheltuieli cu  ajustările pentru deprecierea stocurilor de produselor finite, în valoare de 10.000 de 

lei; 

Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, care dintre următoarele afirmaţii este 

corectă? 

a)atât cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de mărfuri, cât şi cheltuielile cu ajustările 

pentru deprecierea stocurilor de produse finite sunt cheltuieli deductibile; 

b)atât cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de mărfuri, cât şi cheltuielile cu ajustările 

pentru deprecierea stocurilor de produse finite sunt cheltuieli nedeductibile; 

c)cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de mărfuri sunt deductibile, în timp ce  

cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de produse finite sunt nedeductibile. 
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70. 
(1p)

 Potrivit Codului fiscal, la calculul rezultatului fiscal, sunt impozabile: 

a)veniturile din anularea sau reducerea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere; 

b)veniturile reprezentând creşteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, 

imobilizărilor necorporale, după caz, care compensează cheltuielile cu descreşterile anterioare aferente 

aceleiaşi imobilizări;  

c)veniturile din impozitul pe profit amânat determinat şi înregistrat de către contribuabilii care aplică 

reglementările contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară. 

 
71. 

(1p)
Plata în valută a unui avans către un furnizor extern se înregistrează în contabilitate la:  

a)cursul de schimb valutar al băncii prin intermediul căreia s-a efectuat plata; 

b)cursul de schimb valutar, comunicat de Banaca Naţională a României, la sfârşitul lunii în care a  avut 

loc plata; 

c)cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data efectuării plăţii. 

 
72. 

(1p)
Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, în cifra de afaceri a unei entităţi se includ: 

a)veniturile din subvenţii pentru investiţii; 

b)veniturile din vânzarea produselor agricole; 

c)veniturile din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital. 

 
73. 

(1p)
Potrivit Codului fiscal, o microîntreprindere este o persoană juridică română care 

îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. Una 

dintre aceste condiţii se refără la: 

a)a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din 

veniturile totale. 

b)nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele 

judecătoreşti, potrivit legii; 

c)deţinerea statului şi autorităţilor locale în capitalul social al acesteia să nu depăşească 50%; 

 
74. 

(1p)
Potrivit Codului fiscal, nu reprezintă mijloace fixe amortizabile: 

a)terenurile, inclusiv cele împădurite; 

b)investiţiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul 

îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, prin 

majorarea valorii mijlocului fix;  

c)investiţiile efectuate din surse proprii, concretizate în bunuri noi, de natura celor aparţinând domeniului 

public, precum şi în dezvoltări şi modernizări ale bunurilor aflate în proprietate publică. 

 
75. 

(1p)
Potrivit Codului fiscal, pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor 

neîncasate sunt nedeductibile la determinarea profitului impozabil atunci când:  

a)creanţa nu a fost încasată într-o peroadă mai mică de un an de la scadenţă, iar pentru aceasta nu a fost 

constituită ajustare pentru depreciere; 

b)procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti; 

c)acestea (pierderile) rezultă în urma punerii în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o 

sentinţă judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014.  

 

 

 

 

 



 13 

76. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)în cazul leasingului financiar, achiziţiile de către locatar de bunuri imobile şi mobile sunt tratate ca şi 

investiţii financiare; 

b)în cazul leasingului operaţional, bunurile sunt supuse amortizării de către locatar, pe o bază consecventă 

cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia; 

c)înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului de leasing se efectuează, 

în cazul leasingului operaţional, de către locator/finanţator. 

 

77. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal: 

a)pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până 

la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 20%, stabilită prin hotărâre a 

consiliului local; la nivelul municipiului Bucureşti, această  atribuţie revine Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

b)pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până 

la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a 

consiliului local; la nivelul municipiului Bucureşti, această  atribuţie revine Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

c)pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până 

la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 5%, stabilită prin hotărâre a 

consiliului local; la nivelul municipiului Bucureşti, această  atribuţie revine Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 

78. 
(1p)

Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, sunt venituri impozabile: 

a)veniturile din provizioanele pentru impozite; 

b)veniturile din vânzarea produselor finite; 

c)veniturile din provizioanele pentru terminarea contractului de muncă; 

 

79. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare, valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost 

întocmită factură reprezintă: 

a)active circulante; 

b)imobilizări; 

c)datorii. 

 

80. 
(1p)

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

a)schimbarea conducătorilor entităţii nu justifică modificarea politicilor contabile; 

b)dacă efectul modificării politicii contabile este imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, 

modificarea politicilor contabile nu se mai efectuează; 

c)în cazul modificării politicilor contabile pentru o perioadă anterioară, entităţile nu trebuie să ia în 

considerare efectele fiscale.  
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