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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 
Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 
21 iunie 2019 
 
 
 

Grila model 
 

 
 

1. (1 p) Organele care aplică procedura insolvenței potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2014, sunt: 
a) judecătorul-sindic, administratorul procedurii și administratorul special 
b) președintele tribunalului, judecătorul-sindic, administratorul judiciar si lichidatorul 

judiciar  
c) instanțele judecătorești, judecătorul-sindic, administratorul judiciar și lichidatorul 

judiciar 
 
 

2. (1 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, dacă valorificarea activelor debitorului s-a realizat prin 
licitație publică, titlul de proprietate îl constituie: 

a) procesul-verbal de licitație  
b) procesul-verbal de adjudecare 
c) încheierea notarului public  

 
3.  (1 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, cererea de atragere a răspunderii patrimoniale: 

a) va fi formulată, în mod obligatoriu, de către lichidatorul judiciar 
b) poate fi formulată și de creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor 

înscrise la masa credală 
c) poate fi formulată de către administratorul judiciar 

 
4.  (1 p) Conform Legii nr. 31/1990, o societate se dizolvă: 

a) prin hotărârea judecătoriei, pentru motive temeinice 
b) prin decizia oricărui asociat sau a administratorului statutar  
c) prin trecerea timpului stabilit pentru durata societății  

 
 

5. (1 p) Potrivit Legii nr. 31/1990, lichidatorii unei societăți: 
a) au aceeași răspundere ca și membrii directoratului 
b) nu au aceeași răspundere ca și administratorii 
c) pot fi doar persoane juridice 

 
6. (1 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, exercitarea profesiei de practician în insolvență este 

incompatibilă cu: 
a) exercitarea unor activități sau funcții didactice în învățământul superior juridic 
b) exercitarea calității de expert contabil  
c) exercitarea calității de executor judecătoresc  
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7. (1 p) Conform Codului de etică profesională și disciplină a UNPIR, membrii Uniunii au 
obligația de a adopta un comportament de natură să contribuie la creșterea prestigiului profesiei, 
prin: 

a) devotament față de profesia aleasă 
b) valorificarea în timp util și într-o manieră cât mai eficientă a activelor debitorului 
c) asigurarea unui grad ridicat de transparență și previzibilitate în procedură 

 
 

8. (1 p) Conform Codului de procedură civilă, sunt părți în procedura de executare silită: 
a) instanța de executare și executorul judecătoresc 
b) debitorul și creditorul  
c) debitorul, creditorul și executorul judecătoresc 

 
9.  (1 p) Potrivit Codului de procedură civilă, contestația la executarea: 

a) nu poate fi formulată împotriva oricărui act de executare 
b) nu poate fi formulată împotriva încheierilor date de executorul judecătoresc 
c) poate fi formulată și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să îndeplinească un 

act de executare în condițiile legii 
 

10. (1 p) Conform Codului penal, neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul 
persoană fizică, a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, într-un termen care 
depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariția stării de 
insolvență: 

a) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de bancrută simplă  
b) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz de încredere  
c) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune 

  
 

11. (1 p) Conform Legii nr. 151/2015, persoana fizică ale cărei obligații nu rezultă din 
exploatarea unei întreprinderi are la dispoziție următoarele modalități principale, de 
atingere a scopului legii, și anume:  

a) procedura de reorganizare judiciară a profesioniștilor persoane juridice și procedura 
simplificată de insolvență 

b) procedura falimentului profesioniștilor și procedura simplificată de insolvență 
c) procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor și procedura judiciară 

de insolvență prin lichidare de active 
 

12.  (1 p) Conform criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, sumele 
necesare menținerii unui trai decent și suportabil pentru persoanele care suferă de 
dizabilități: 

a) nu pot fi eșalonate 
b) pot fi reduse 
c) pot fi eșalonate 
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13. (2 p) Identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată prin raportare la 
prevederile Legii nr. 85/2014: 

a) administratorul special poate fi orice persoană fizică sau juridică desemnată de adunarea 
generală a acționarilor/asociaților debitorului 

b) nu poate fi desemnat ca administrator special o persoană juridică care are și calitatea de 
creditor al debitorului 

c) administratorul special nu poate propune un plan de reorganizare al debitorului 
 

14. (2 p) Conform Legii nr. 85/2014, procedura mandatului ad-hoc: 
a) se menține confidențială pe toată durata sa  
b) se desfășoară în ședință publică sub supravegherea judecătorului-sindic 
c) încetează dacă, în termen de 60 de zile de la desemnare, mandatarul ad-hoc nu a reușit să 

intermedieze încheierea unei înțelegeri între debitor și creditorii săi 
 
 

15. (2 p) Identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată având în vedere 
prevederile Legii nr. 85/2014:  

a) toate creanțele asupra averii debitorului vor fi supuse procedurii de verificare, fără nicio 
excepție 

b) creanțele exprimate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei 
c) o creanță a unui creditor cu mai mulți debitori solidari va fi înscrisă doar într-un singur 

tabel de creanțe  
 

16. (2 p) În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, poate propune un plan de 
reorganizare: 

a) unul sau mai mulți creditori, deținând împreună cel puțin 30% din valoarea totală a 
creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe  

b) inclusiv administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
c) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților 

 
17. (2 p) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea unei societăți: 

a) nu are drept efect deschiderea procedurii lichidării 
b) are loc fără lichidare în cazul fuziunii societății 
c) are loc fără lichidare doar în cazul divizării totale a societății 

 
18. (2 p) Identificați răspunsul corect având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990: 

a) lichidarea unei societăți trebuie terminată în cel mult doi ani de la data înregistrării în 
registrul comerțului a mențiunii de dizolvare 

b) lichidatorii nu pot plăti asociaților nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din 
lichidare, înaintea achitării creditorilor societății  

c) lichidatorii nu au dreptul să aprobe darea de seamă prezentată de membrii directoratului 
unei societăți 

 
19. (2 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, identificați care dintre următoarele instituții constituie 

totodată și unul dintre organele de conducere ale UNPIR: 
a) Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență  
b) Casa de Asigurări pentru Răspundere Profesională a Membrilor UNPIR 
c) Adunarea Reprezentanților Permanenți 
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20. (2 p) Conform O.U.G. nr. 86/2006, Tabloul UNPIR: 

a) nu se publică în Monitorul Oficial al României 
b) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I bis 
c) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a 

 
21. (2 p) Potrivit Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în 

insolvență, sunt decontate din fondul de lichidare: 
a) inclusiv cheltuielile efectuate cu comisioanele bancare 
b) inclusiv cheltuielile efectuate cu cotizațiile profesionale și asigurările de răspundere 
c) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiți în acțiunile în anulare 

formulate de către practicianul în insolvență  
 

22. (2 p) Conform Codului de procedură civilă, în cursul executării silite: 
a) prezența martorilor asistenți este obligatorie la pătrunderea în localuri sau depozite 
b) prezența martorilor asistenți este obligatorie doar la pătrunderea într-o locuință 
c) numărul martorilor asistenți trebuie să fie de cel puțin 3 

 
 

23. (2 p) Conform Codului penal, pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării 
bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuia să aibă grija administrării acelor 
bunuri: 

a) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz de încredere 
b) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de gestiune frauduloasă 
c) se sancționează doar cu închisoarea 

 
24. (2 p) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015: 

a) comisia centrală de insolvență are atribuții și în ceea ce privește verificarea fezabilității 
planului de rambursare  

b) comisia teritorială de insolvență are atribuții și în ceea ce privește verificarea fezabilității 
planului de rambursare  

c) instanța de judecată nu poate confirma planul de rambursare  
 

25. (3 p) Conform Legii nr. 85/2014, în situația în care debitorul are calitatea de consumator 
captiv: 

a) furnizorul de utilități poate să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor, în 
perioada de observație, dacă acesta nu a achitat contravaloarea serviciului furnizat în 
termen de 30 de zile de la scadență  

b) furnizorul de utilități nu are dreptul să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un 
astfel de serviciu către debitor, în perioada de observație 

c) acesta are obligația de achita contravaloarea serviciilor furnizate, având dreptul la un 
termen de plată de 120 de zile 
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26. (3 p) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă cu privire la actele de transfer 
încheiate de către debitor, potrivit Legii nr. 85/2014: 

a) nu se poate cere anularea unui act de transfer cu caracter patrimonial efectuat de către 
debitor în cursul desfășurării normale a activității sale curente 

b) în cazul anulării unui act de transfer cu caracter patrimonial, terțul dobânditor nu poate fi 
obligat să restituie debitorului bunul transferat, dacă acesta a fost de bună-credință 

c) în cazul anulării unui act de transfer cu caracter patrimonial, terțul dobânditor va putea să 
restituie debitorului bunul transferat doar atunci când primește o garanție că urmează a fi 
despăgubit 

 
27. (3 p) Referitor la planul de reorganizare, identificați afirmația cu valoare de adevăr potrivit 

Legii nr. 85/2014: 
a) dacă au fost propuse mai multe planuri de reorganizare, atunci votarea acestora se va face 

în aceeași ședință a adunării creditorilor, în ordinea decisă de către administratorul 
judiciar 

b) ședința adunării creditorilor în care se va exprima votul asupra planului de reorganizare 
se va ține în termen de 20-30 de zile de la publicarea anunțului privind depunerea 
planului 

c) administratorul judiciar va publica în termen de 10 zile de la depunerea planului de 
reorganizare un anunț referitor la acesta în BPI, cu indicarea celui care l-a propus 

 
28.  (3 p) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că: 

a) nu vor fi puse sub sigilii dispozitivele de stocare și prelucrare a informației 
b) nu va fi pusă sub sigiliu corespondența comercială a debitorului 
c) nu vor fi puse sub sigilii registrele de contabilitate 

 
29. (3 p) Conform Legii nr. 85/2014, atunci când s-au formulat contestații la raportul asupra 

fondurilor și la planul de distribuire: 
a) lichidatorul judiciar va putea proceda la distribuirea sumelor necontestate  
b) lichidatorul judiciar nu va putea proceda la distribuirea sumelor decât după soluționarea 

tuturor contestațiilor  
c) lichidatorul judiciar va putea proceda la distribuirea sumelor doar cu acordul 

judecătorului-sindic 
 

30. (3 p) În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar: 
a) nu poate fi tras la răspundere penală pentru actele efectuate în cursul procedurii  
b) poate fi tras la răspundere pentru exercitarea atribuțiilor cu rea-credință  
c) poate fi tras la răspundere doar pentru exercitarea atribuțiilor cu gravă-neglijență 

 
31. (3 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul falimentului unei instituții de credit, din comitetul 

creditorilor: 
a) va face parte, în mod obligatoriu, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
b) nu va putea face parte și Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
c) va face parte, în mod obligatoriu, Autoritatea de Supraveghere Financiară  
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32. (3 p) Conform Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea 
unei societăți: 

a) nu se comunică Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare 
Fiscală – Administrația județeană a finanțelor publice/administrația finanțelor publice a 
sectorului  

b) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a 
c) se publică doar pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului  

 
33. (3 p) Conform Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat radierea 

unei societăți: 
a) poate fi atacată cu apel, în termen 30 de zile de la efectuarea publicității 
b) poate fi atacată cu apel, în termen de 30 de zile de la pronunțare 
c) poate fi atacată de orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la comunicare 

 
34. (3 p) Conform O.U.G. nr. 86/2006, o societate profesională cu răspundere limitată: 

a) se constituie în baza unei decizii comune emisă de toți asociații 
b) este titulară a unui patrimoniu propriu 
c) nu își poate constitui filiale 

 
35.  (3 p) Conform O.U.G. nr. 86/2006: 

a) autoritatea UNPIR nu se întinde pe întregul teritoriu al țării 
b) UNPIR este o persoană juridică, de utilitate publică, autonomă și cu scop lucrativ 
c) utilitatea publică a UNPIR nu se extinde și asupra formelor de organizare profesională 

 
 

36.  (3 p) Conform O.U.G. nr. 86/2006, Consiliul Național de Conducere al UNPIR este format 
din: 

a) 17 membri titulari și 5 membri supleanți 
b) 17 membri titulari și 5 cenzori 
c) 15 membri titulari și 5 membri supleanți 

 
 

37. (3 p) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată potrivit Codului de 
procedură civilă: 

a) în cazul hotărârilor arbitrale, termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea 
silită începe să curgă de la data pronunțării 

b) dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, în orice situație 
c) în cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripție a dreptului de 

a obține executarea silită este de 10 ani 
 
 

38. (3 p) Potrivit Codului de procedură civilă, cererea de încuviințare a executării silite: 
a) se soluționează printr-o sentință civilă dată în camera de consiliu, cu citarea părților 
b) se soluționează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanță, fără 

citarea părților 
c) se soluționează în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea acesteia la instanță, fără 

citarea părților 
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39. (3 p) Conform Codului penal, în situația săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere: 
a) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate 
b) acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu 
c) se prevede doar pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani 

 
 
 

40. (3 p) Potrivit Legii nr. 151/2015, debitorul care a fost supus unei proceduri de insolvență pe 
bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) nu mai poate formula o cerere de eliberare de datoriile reziduale după emiterea deciziei 
de închidere a procedurii  

b) poate formula o cerere de eliberare de datoriile reziduale în termen de 60 de zile de la 
emiterea deciziei de închidere a procedurii 

c) poate formula o cerere de eliberare de datoriile reziduale în termen de 30 de zile de la 
data rămânerii definitive a sentinței de închidere a procedurii  

 
 
41.(1p)Potrivit Codului fiscal, venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de 
către acţionari/asociaţi persoane fizice se impune cu o cotă de: 
a)10%, impozitul fiind final; 
b)5%, impozitul fiind final; 
c)19%, impozitul fiind final.  
 
42.(1p)Potrivit Ordonanţei nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, începând cu data de 1 
ianuarie 2018, contribuabilii mijlocii au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de 
TVA dacă  înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul 
de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor 
a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală:  
  
a)în cuantum mai mare de 15.000 de lei; 
b)în cuntum de mai mare de 10.000 de lei; 
c)în cuantum mai mare de 5.000 de lei. 
 
43.(1p)Potrivit Codului fiscal, în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor 
prestate nu se poate încasa ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis şi 
confirmat printr-o sentinţă judecătorească, prin care creanţa creditorului este modificată sau 
eliminată, ajustarea bazei taxei pe valoarea adăugată: 
a)este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului de 
reorganizare, iar ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui 
în care s-a pronunţat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare; 
b)este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului de 
reorganizare, iar ajustarea se efectuează în termen de 5 ani începând de la această dată; 
c)este permisă începând cu luna imediat următoare pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmarea a 
planului de reorganizare, iar ajustarea se se efectuează în termen de 5 ani de la această dată. 
 
 
 
 

lnk:CPF%20PRL%201000000%202015%20157
lnk:CPF%20PRL%201000000%202015%20235
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44.(1p)Potrivit Codului fiscal, în vederea determinării impozitului pe profit: 
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 și deducerile fiscale și la 
care se adaugă veniturile neimpozabile; 
c)rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform 
reglementărilor contabile aplicabile. 
 
45.(1p)Aşa cum precizează Codul  fiscal, pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau 
deţinute de persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 
cuprinse între: 
a)0,08%-0,2%,inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii; 
b)0,08%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii; 
c)0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 
 
46.(1p)Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, 
cu modificările şi completările ulterioare, în cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată: 
a)costul de achiziţie nu include costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei lor, aceste costuri 
fiind înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzătoare; 
b)costul de achiziţie include și costurile de achiziție direct atribuibile achiziției acestora (de exemplu, 
costuri legate de onorarii plătite avocaţilor, evaluatorilor); 
c)costul de achiziție include costurile legate de onorariile plătite avocaților, dar nu si onorariile plătite 
evaluatorilor. 
 
47.(1p)Potrivit OMFP 897/2015: 
a)valoarea contabilă a acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor care fuzionează reprezintă raportul 
dintre activul net contabil (sau aportul net) şi numărul de acţiuni sau părţi sociale corespunzătoare 
societăților care fuzionează; 
b)]n cazul fuziunii prin absorbţie, prima de fuziune reprezintă diferența dintre valoarea aportului rezultat 
din fuziune și valoarea cu care cresc capitalurilor proprii ale societății absorbante; 
c)activul net reprezintă diferenţa între total active imobilizate şi total datorii cu o scadenţă mai mare de 
un an. 
 
48.(1p)Potrivit Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, chitanţa (14-4-1) 
se păstrează timp de: 
a) 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmită; 
b) 15 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmită; 
c)   5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmită. 
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49.(1p)Potrivit legii contabilităţii (Legea nr. 82∕1991, cu modificările şi completările ulterioare), 
registrele de contabilitate obligatorii sunt:  
a)Registrul mijloacelor fixe, Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare, Jurnalul de vânzări şi 
Jurnalul de cumpărări; 
b)Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea mare și Registrul incasarilor și plăților, Jurnalul de vânzări 
şi Jurnalul de cumpărări; 
c)Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. 
 
50.(1p)Potrivit Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP 2861/2009, care dintre 
următoarele afirmații este corectă? 
a)din comisia de inventariere pot face parte auditorii interni; 
b)din comisia de inventariere pot face parte auditorii statutari; 
c)inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se pot 
efectua atât cu salariaţi proprii, cât şi pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane 
juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare. 
 
51.(2p)Potrivit Codului fiscal, în cazul creanţelor cesionate, la determinarea impozitului pe profit, 
pierderea netă reprezentând diferenţa dintre preţul de cesiune şi valoarea creanţei cesionate este 
deductibilă în limita unui plafon de: 
a)30% din valoarea acestei pierderi; 
b)70% din valoarea acestei pierderi; 
c)100% din valoarea acestei pierderi. 
 
52.(2p)Codului fiscal prezintă mai multe cazuri de ajustarea a bazei de impozitare pentru TVA. 
Unul dintre aceste cazuri este acela în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor 
prestate nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului. Presupunem că 
societatea X are o creanţă faţă de societatea Y. De asemenea, menţionăm că niciuna dintre dintre 
cele două societăţi nu aplică sistemul de TVA la încasare. În aprilie 2019 instanţa a decis intrarea 
în faliment a societăţii Y. Potrivit Codului fiscal, societatea X efectuează  ajustarea bazei de 
impozitare pentru TVA: 
a)în termen de 5 ani de la 1 ianuarie 2020; 
b)în termen de 5 ani de la 1 aprilie 2019; 
c)în termen de 5 ani de la 1 mai 2019. 
 
53.(2p)Potrivit Codului fiscal şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, din punctul de 
vedere al taxei pe valoarea adăugată: 
a)este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar; 
b)bunurile constatate lipsă din gestiune, indiferent de cauza lipsei în gestiune, sunt considerate livrări de 
bunuri; 
c)totdeauna, nu este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în 
urma executării silite. 
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54.(2p)Potrivit Codului fiscal şi în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a 
acestuia, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată: 
a)transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, 
după caz, şi de pasive, realizat ca urmare a unor operaţiuni precum vânzarea sau aportul în natură la 
capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană 
impozabilă stabilită în România; 
b)transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, 
după caz, şi de pasive, realizat ca urmare a altor operaţiuni precum vânzarea sau aportul în natură la 
capitalul unei societăţi, constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană impozabilă 
stabilită în România; 
c)transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, 
după caz, şi de pasive, realizat ca urmare a altor operaţiuni precum vânzarea sau aportul în natură la 
capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană 
impozabilă stabilită în România, iar beneficiarul transferului este considerat ca fiind succesorul 
cedentului, numai dacă nu este înregistrat în scopuri de taxă. 
 
55.(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. 
 
56.(2p)Potrivit Codului fiscal, se consideră dividende din punct de vedere fiscal şi se supun aceluiaşi 
regim fiscal ca veniturile din dividende: 
a)câştigurile obţinute de persoanele fizice din deţinerea de titluri de participare, definite de legislaţia în 
materie, la organisme de plasament colectiv; 
b) o distribuire efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii de 
către persoana juridică;  
c)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. 
 
57.(2p)Potrivit Codului fiscal și normelor metodologice de aplicare a acestuia, în cazul  
microîntreprinderilor care îşi încetează existenţa în urma unei operaţiuni de reorganizare prin 
fuziune, potrivit legii, şi care pe parcursul perioadei de funcţionare au fost şi plătitoare de impozit 
pe profit, sunt luate în calcul la determinarea bazei impozabile a  impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor: 
a)rezervele constituite din diferenţe de curs favorabil aferente capitalului social în devize sau 
disponibilului în devize, care au fost constituite în perioada în care au fost plătitoare de impozit pe 
profit; 
b)sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe profit sau ale unor scutiri de impozit, repartizate 
ca rezerve, potrivit legii, care au fost constituite în perioada în care au fost plătitoare de impozit pe 
profit; 
c)rezervele legale deduse la calcului profitului impozabil în perioada în care microîntreprinderile au fost 
plătitoare de impozit pe profit. 
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58.(2p)În cazul unei entități care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dividendele plătite nu 
pot să fie prezentate în tabloul fluxurilor de trezorerie în categoria fluxurilor generate de 
activitățile de: 
a)exploatare; 
b)finanțare; 
c)investiții. 
 
59.(2p)În modelul de bilanț pe care îl întocmesc entităţile mijlocii și mari şi de entităţile de interes 
public, prezentat de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu se regăsește (regăsesc): 
a)total active minus datorii curente; 
b)veniturile în avans; 
c)cheltuielile de cercetare. 
 
60.(2p)În modelul de cont de profit şi pierdere pe care îl întocmesc entitățile mijlocii și mari și 
entitățile de interes public, prezentat în Reglementările contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu se regăsește 
următoarea rubrică: 
a)venituri  excepţionale; 
b)venituri din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; 
c)venituri din producţia de investiţii imobiliare. 
 
61.(2p)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, 
cu modificările și completările ulterioare, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 
a)provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile 
angajate, dar neplătite, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor 
cheltuieli necesare stingerii datoriei; 
b)nu se constituie proviziane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de 
acestea; 
c)nu se constituie provizioane pentru prime ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat, 
potrivit prevederilor legale sau contractuale. 
 
62.(2p)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, 
cu modificările și completările ulterioare: 
a)diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vărsării capitalului 
social în valută majorează sau diminuează direct la rezultatul reportat, după caz; 
b)diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vărsării capitalului 
social în valută majorează sau diminuează capitalul social, după caz; 
c)diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vărsării capitalului 
social în valută se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. 
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63.(2p)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 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 aceeași metodă de determinare a costului pentru toate stocurile pe care le 
are, indiferent de natura și utilizarea acestora;  
c)o entitate poate să utilizeze metode diferite de determinare a costului  pentru stocuri care au natură și 
utilizări similare.  
 
 
64.(2p)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, 
cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate 
potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului: 
a)se evidențiază în contul creditori diverși (462 "Creditori diverși") sau creanţe în legătură cu personalul 
(4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"), în funcţie de natura creanţei; 
b)se evidențiază cu ajutorul contului clienți (411 "Clienți") sau creanţe în legătură cu personalul (4282 
"Alte creanţe în legătură cu personalul"), în funcţie de natura creanţei; 
c)se evidenţiază în contul de debitori diverşi (461 "Debitori diverşi") sau creanţe în legătură cu 
personalul (4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"), în funcţie de natura creanţei. 
 
 
65.(3p)Societatea X (cu sediul în România), care nu este plătitoare de TVA, recepţionează mărfuri 
achiziționate de la societatea Y(cu sediul în România), plătitoare de TVA (care nu aplică sistemul 
TVA la încasare). În factura întocmită de societatea Y, existent la societatea X  în momentul 
recepţionării mărfurilor,  se regăsesc următoarele informaţii: 
-valoare  inainte de acordarea reducerii comerciale: 3.100 de lei (fără TVA); 
-reducere comercială acordată sub formă de rabat: 100 de lei; 
-cota de TVA 19%; 
Potrivit Codului fiscal şi Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 
şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, care dintre următoarele afirmații este 
corectă? 
a)la societatea X, se contabilizează un venit sub formă de reduceri comerciale primite de 100 de lei, 
venit care este impozabil potrivit Codului fiscal; 
b)la societatea X, costul de achiziţie al mărfurilor cumpărate este de 3.570 de lei; 
c)la societatea X, se contabilizează taxă pe valoarea adăugată neexigibilă în valoare de 570 de lei. 
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66.(3p)De la data constituirii sale, societatea X (ce nu se află în lichidare) este microîntreprindere 
din punct de vedere fiscal. În primul trimestru din 2019, aceasta a realizat următoarele venituri: 
-venituri din vânzarea produselor finite: 50.000 de lei; 
-venituri din ajustările pentru deprecierea stocurilor de produse finite: 5.000 de lei  
-venituri din dobânzi: 1.000 de lei; 
-venituri din subvenţii: 5.000 de lei;; 
-venituri din reducerile comerciale primite pentru materiile prime ahiziţionate de la furnizori: 
1.000 de lei. 
De asemenea, atât în anul 2018, cât si în anul 2019, societatea X a avut 2 salariaţi.  
Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este impozitul pe veniturilor microîntreprinderilor pe 
care-l datorează societatea X pentru  primul trimestru al anului 2019? 
a)500 de lei; 
b)520 de lei; 
c)510 de lei. 
 
67.(3p)Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 
şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1802/2014. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) al(a) acestei societăți se cunosc 
următoarele informații: 
-valoarea de intrare: 100.000 lei; 
-data achiziționării și punerii în funcțiune: 01.06.2016; 
-durata normală de funcționare conform catalogului: 10 ani; 
-metoda de amortizare utilizată este cea liniară. 
Care este valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârșitul anului 2018, potrivit Codului 
fiscal? 
a)75.000 de lei; 
b)70.000 de lei; 
c)80.000 de lei. 
 
68.(3p)Legislaţia contabilă în vigoare oferă entităţilor posibilitatea de a opta pentru un exerciţiu 
financiar diferit de anul calendaristic. Potrivit Codului fiscal, contribuabilii (plătitorii de impozit 
pe profit) care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu 
financiar diferit de cel calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar. 
Astfel: 
a)contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal, cu cel puţin  15  zile 
calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora. 
b)contribuabilii comunică organelor fiscale competente opţiunea pentru anul fiscal modificat, în termen 
de 30 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora, după caz; 
c)primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie 
şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. 
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69.(3p)Pe data de 25.07.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, pune în folosință un 
echipament al cărui cost este de 75.000 de lei. Durata de utilizare economică a utilajului stabilită 
potrivit reglementărilor contabile este de 12 ani, iar pentru acestă investitie, a cărei sursă de 
finanțare reprezintă profitul anului N reinvestit, societatea X, așa 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 și se percep creanțe 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 și se percep creanțe 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 și nu se percep creanțe fiscale 
accesorii. 
 
70.(3p)Pe data de 01.07.N, societatea X (cu sediul în România) achiziționează de pe piața 
reglementată 2.000 de acțiuni ale societății Y (cu sediul în România) la prețul de 5 lei/acțiune. 
Aceste acțiuni reprezintă 3% din capitalul social al societății Y. Pe data de 10.11.N, societatea Y 
comunică societății X faptul că, în coformitate cu hotărârea adunării generale a acționarilor, se 
majorează capitalul social al societății prin incorporarea rezultatului exercițiului N-1. Drept 
urmare, societatea X primește de la societatea Y 1.000 de acțiuni a căror valoare nominală este de 
3 lei/acțiune. 
Potrivit Codului fiscal, în anul N, la societatea X, valoarea nominală a acțiunilor primite de la 
societatea X reprezintă: 
a)venituri neimpozabile, urmând ca acesta (valoarea nominală) să se impoziteze atunci când acţiunile 
vor fi vândute de societatea X; 
b)venituri impozabile și se impozitează cu 16%, în anul N; 
c)venituri impozabile și se impozitează cu 10%, în anul N. 
 
71.(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 investițiilor financiare pe termen scurt sub formă de acțiuni emise de 
alte entități. 
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72.(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.  
 
73.(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 finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările 
ulterioare: venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie 7.000 lei, venituri din 
vânzarea semifabricatelor 3.000 lei, venituri din studii şi cercetări 1.000 lei, venituri din producția 
de investiții imobiliare 3.000 lei.  
Care este valoarea cifrei de afaceri netă? 
a)7.000 de lei; 
b)4.000 de lei; 
c)13.000 de lei. 
 
74.(3p)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014: 
a)o datorie contingentă se recunoaşte în bilanţ în categoria datoriilor care ajung la scadenţă într-o 
perioadă mai mică de un an; 
b)o datorie contingentă nu se recunoaşte în bilanţ, dar este prezentată în notele explicative, motiv pentru 
care este evidențiată ca element extrabilanţier; 
c)o datorie contingentă se recunoaşte în bilanţ în categoria datoriilor care ajung la scadenţă într-o 
perioadă mai mare de un an. 
 
75.(3p) Societatea Z aflată în lichidare vinde un mijloc fix despre care se cunosc următoarele 
informații: 
-cost 200.000 lei; 
-preț de vânzare fără TVA 50.000 lei; 
-amortizare contabilă cumulată: 170.000 lei; 
-amortizare fiscală cumulată: 160.000 lei. 
 Care este valoarea rezultatului fiscal generat de vânzarea mijlocului fix? 
a)20.000 lei (profit); 
b)10.000 lei (pierdere); 
c)10.000 lei (profit). 
 
 
 
 



16 
 

76.(3p)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, 
cu modificările și completările ulterioare, care dintre următoarele afirmații este corectă? 
a)costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricaţie sunt incluse în costurile de 
producţie ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada de producţie; 
b)costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricaţie sunt incluse în costurile de 
producţie ale acestora, doar atunci când perioada de fabricaţie a acestora este mai mare de doi ani; 
c)în costurile îndatorării se includ dobânzile şi  diferențele de curs valuatar aferente capitalului 
împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie. 
 
77.(3p)Societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, reevaluează, la 31 decembrie 
2018, un teren. Valoarea contabilă a terenului înaninte de reevaluare este de 100.000 lei. Valoarea 
justă rezultată în urma evaluării efectuată cu ocazia reevaluării este de 106.000 lei. Precizăm că, la 
31.12.2016, terenul a fost reevaluat pentru prima dată dată, iar, în urma acestei reevaluări s-a 
contabilizat o cheltuială în valoare de 4.000 de lei. De asemenea precizăm că societatea X este 
plătitoare de impozit pe profit, iar anterior, pentru teren, nu a fost recunoscută o ajustare pentru 
depreciere. 
În consecință, în urma reevaluării efectuată la 31 decembrie 2018: 
a)se contabilizează, printre altele,  un venit de 6.000 de lei, care este impozabil potrivit Codului fiscal, în 
anul în care se efectuează reevaluarea; 
b)se contabilizează, printre altele, o rezervă din reevaluare de 6.000 de lei, care este impozabilă potrivit 
Codului fiscal, în anul în care se efectuează reevaluarea; 
c)se contabilizează, printre altele, un venit de 4.000 de lei, care nu este impozabil potrivit Codului fiscal. 
 
78.(3p)Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 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; 
 
79.(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. 
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80.(3p)În urma inventarierii şi evaluării activelor şi datoriilor societăţii X, se cunosc următoarele 
informaţii despre valorile bilanţiere ale activelor şi datoriilor: imobilizări corporale (construcții) 
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 capitalurilor proprii ale societăţii X în bilanţul întocmit de societatea X? 
a)230.000 de lei;  
b)200.000 de lei; 
c)180.000 de lei. 
 


