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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

4  Septembrie 2021 

 

Grila 4 
 

1. (1 p) Conform Codului de procedură civilă, în cursul executării silite, creditorul: 

a) are dreptul să asiste la efectuarea tuturor actelor de executare 

b) nu este obligat să acorde executorului judecătoresc sprijin efectiv pentru aducerea la îndeplinire a executării 

silite 

c) nu este obligat să avanseze cheltuielile necesare îndeplinirii actelor de executare 

 

2. (1 p) În situația în care o societate pe acțiuni aflată în curs de lichidare potrivit Legii nr. 31/1990, este în 

stare de insolvență: 

a) lichidatorul va notifica instituțiile statului si le va pune în vedere că au obligația să solicite deschiderea 

procedurii insolvenței 

b) creditorii sunt obligați să solicite deschiderea procedurii insolvenței 

c) lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenței 

 

3. (1 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România: 

a) este o persoană juridică de utilitate publică, autonomă și fără scop lucrativ 

b) este o instituție permanentă, fără personalitate juridică, cu scop lucrativ  

c) este o persoană juridică, cu scop lucrativ și autonomă  

 

4. (1 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, în urma întocmirii raportului în temeiul art. 92, administratorul judiciar 

va notifica propunerea de intrare în faliment prin procedură simplificată: 

a) tuturor creditorilor înscriși în tabelul creanțelor 

b) creditorilor care au depus cererea introductivă și debitorului 

c) creditorilor care dețin o creanță garantată 

 

5. (1 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cadrul procedurilor de insolvență, operațiunile de publicare în BPI a 

actelor de procedură emise de lichidatorul judiciar: 

a) se efectuează cu titlu gratuit 

b) se efectuează cu titlu oneros, cheltuielile fiind suportate din averea debitorului 

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

 

6. (1 p) Potrivit Legii nr. 151/2015, durata de executare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) este de maximum 3 ani de la data întocmirii tabelului definitiv de creanțe de către administratorul procedurii 

b) este de maximum 4 ani de la data aprobării planului de către creditori 

c) este de maximum 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii de insolvență pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor 

 

7. (1 p) Conform Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar: 

a) are obligația de a întocmi un raport lunar cu privire la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile 

b) are obligația de a întocmi un raport lunar, care să cuprindă doar informații cu privire la situația juridică a 

bunurilor aflate în patrimoniul debitorului 

c) are obligația de a întocmi un raport lunar, pe care il va comunica, în mod obligatoriu, administratorului special 

 

8. (1 p)  Potrivit Codului de procedură civilă, în situația în care titlul executoriu cuprinde o obligație 

alternativă: 

a) alegerea prestației se va face de către executorul judecătoresc, la cererea creditorului 

b) alegerea prestației se va putea face și de către creditor, în anumite cazuri 

c) alegerea prestației se va face doar de către debitor 

 

9. (1 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, creanțele bugetare: 

a) reprezintă creanțe constând în impozite, taxe, contribuții, amenzi și accesoriile acestora 

b) se înscriu în tabelul preliminar fără a fi necesară formularea unei declarații de creanță în acest sens 

c) se înscriu în tabelul preliminar, în toate cazurile, fără a mai fi supuse procedurii de verificare 
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10. (1 p) Potrivit Codului penal, subiectul activ al infracțiunii de bancrută simplă: 

a) este doar debitorul persoană fizică 

b) nu poate fi reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

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

 

11. (1 p) Conform O.U.G. nr. 86/2006, calitatea de practician în insolvență: 

a) nu se suspendă în caz de neplată a primei de asigurare 

b) nu încetează dacă împotriva practicianului în insolvență a fost deschisă, prin hotărâre irevocabilă, procedura 

falimentului 

c) se suspendă pe perioada în care practicianul în insolvență se află el însuși în procedura insolvenței 

 

12. (1 p) Conform Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active: 

a) creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul preliminar, cu excepția dobânzilor  

b) creanțele exprimate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii 

Naționale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenței 

c) creanțele exprimate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii 

Naționale a României existent la data întocmirii tabelului preliminar 

 

13. (2 p) Potrivit Legii nr. 31/1990, după aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele 

unei societăți în nume colectiv ce nu mai sunt necesare vreunuia dintre asociați: 

a) vor fi păstrate de către lichidator pe o perioadă de 5 ani 

b) se vor depune la administratorul statutar 

c) se vor depune la asociatul desemnat de majoritate 

 

14. (2 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, hotărârea prin care judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii 

insolvenței împotriva unui debitor: 

a) nu poate fi atacată 

b) nu poate fi suspendată de către instanța de apel 

c) poate fi suspendată de către instanța de apel 

 

15. (2 p) Conform Legii nr. 151/2015, după primirea cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de 

plan de rambursare a datoriilor și dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de lege, comisia de insolvență 

poate: 

a) emite o decizie de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de 

rambursare a datoriilor 

b) emite o decizie prin care constată că situația financiară a debitorului este iremediabil compromisă și va sesiza 

instanța pentru deschiderea procedurii judiciare de insolvență, prin lichidare de active, fără a fi necesar acordul 

debitorului 

c) sesiza printr-o cerere instanța în vederea constatării îndeplinirii condițiilor pentru aplicarea procedurii 

simplificate de insolvență, fără a fi necesar acordul debitorului 

 

16. (2 p) Prevederile Legii nr. 151/2015 stabilesc faptul că, debitorul poate ataca decizia de respingere a 

cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor:  

a) în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei 

b) cu apel, în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei 

c) cu contestație, în termen de 7 zile de la data comunicării deciziei 

 

17. (2 p) Conform Legii nr. 85/2014, contul de insolvență al debitorului: 

a) va putea fi indisponibilizat prin măsuri de natură penală dispuse de organele de cercetare penală 

b) va putea fi indisponibilizat prin măsuri de natură civilă dispuse de instanțele judecătorești 

c) nu va putea fi indisponibilizat prin nicio măsură de natură civilă sau administrativă dispusă de organele 

administrative sau de instanțele judecătorești 

 

18. (2 p) Conform O.U.G. nr. 86/2006, o persoană care exercită profesia de practician în insolvență: 

a) poate deține și funcții didactice în învățământul superior juridic 

b) nu poate deține și calitatea de arbitru 

c) nu poate deține și calitatea de expert contabil 

 

 



 3 

19. (2 p) Potrivit Codului penal, infracțiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor se comite cu: 

a) intenție 

b) culpă 

c) praeterintenție 
 

20. (2 p) Potrivit Legii nr. 151/2015, creditorii au obligația de a transmite administratorului procedurii o 

informare cu privire la cuantumul și tipul creanței pe care o deține împotriva averii debitorului: 

a) in termen de 15 zile de la publicarea notificării în BPI 

b) în termen de 30 de zile de la publicarea notificării în BPI 

c) în termen de 30 de zile de la data admiterii cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de 

rambursare de datorii  

 

21. (2 p)  Potrivit Codului penal, fapta persoanei care, în frauda creditorilor, înfățișează datorii inexistente: 

a) se pedepsește cu amenda 

b) constituie infracțiunea de bancrută simplă 

c) constituie infracțiunea de bancrută frauduloasă 
 

22. (2 p)   Conform Codului de procedură civilă, în cazul urmăririi silite imobiliare, administratorul-

sechestru: 

a) nu are dreptul să denunțe contractele de locațiune existente 

b) nu are dreptul să încaseze arenzile și alte venituri 

c) are obligația să plătească primele de asigurare, impozitele și taxele locale 
 

23. (2 p)   Calea de atac prevăzută de Legea nr. 31/1990 împotriva sentinței prin care s-a dispus numirea 

lichidatorului unei societăți cu răspundere limitată, ca urmare a neîntrunirii unanimității voturilor 

asociaților, poate fi exercitată: 

a) de către asociați  

b) de către oficiul registrului comerțului  

c) doar de către administratorul statutar 
 

24. (2 p)   Potrivit Legii nr. 85/2014, are calitate procesuală pasivă în acțiunea în anularea actelor 

frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor: 

a) administratorul statutar 

b) exclusiv terțul dobânditor 

c) subdobânditorul 

 

25. (2 p)   Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, calitatea de practician în insolvență se suspendă: 

a) prin renunțare la exercițiul profesiei 

b) în cazul survenirii unei cauze de nedemnitate 

c) în caz de incompatibilitate, pe durata existenței acestei stări 

 

26. (2 p)  Conform Legii nr. 85/2014, în cazul în care a fost formulată o contestație împotriva tabelului 

preliminar de creanțe: 

a) întâmpinarea se depune în termen 10 zile de la data comunicării contestației și a documentelor ce o însoțesc 

b) întâmpinarea se depune în termen 30 zile de la data comunicării contestației și a documentelor ce o însoțesc 

c) contestatorul nu are obligația de a transmite contestația și documentele ce o însoțesc către administratorul 

judiciar/lichidatorul judiciar, aceasta fiind o atribuție ce cade în sarcina instanței de judecată  
 

27. (2 p)   Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, desfășurarea de activități politice în cadrul UNPIR de către 

practicianul în insolvență, cu ocazia manifestărilor organizate de către UNPIR: 

a) constituie abatere disciplinară 

b) constituie o contravenție de natură electorală 

c) constituie un drept al practicianului în insolvență de a-și exprima public opiniile   

 

28. (2 p)   Conform Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, 

lichidatorul va efectua inventarul bunurilor din averea debitorului: 

a) în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii, termen care poate fi prelungit de instanța de judecată 

b) în termen de 40 de zile de la data deschiderii procedurii, termen care poate fi prelungit pentru motive 

temeinice 

c) în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, termen care poate fi prelungit de instanța de judecată, 

la cererea debitorului 
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29. (3 p)   Conform O.U.G. nr. 86/2006, împotriva unei decizii a Instanței superioare de disciplină, persoana 

lezată: 

a) poate formula acțiune în contencios administrativ, în termen de 10 de zile de la comunicare 

b) poate formula acțiune în contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare 

c) poate formula acțiune în contencios administrativ, la Curtea de Apel București 
 

30. (3 p)  Potrivit Legii nr. 151/2015, dacă în cursul procedurii simplificate de insolvență, debitorul nu își 

îndeplinește obligațiile legale, comisia de insolvență: 

a) emite o decizie prin care constată încetarea aplicării procedurii simplificate de insolvență, doar la cererea unui 

creditor 

b) emite o decizie prin care constată încetarea aplicării procedurii simplificate de insolvență, din oficiu 

c) emite o sentință prin care constată încetarea aplicării procedurii simplificate de insolvență, la cererea 

lichidatorului 
 

31. (3 p)    Conform Legii nr. 31/1990, într-o societate în nume colectiv, dacă un asociat decedează și nu 

există convenție contrară: 

a) societatea trebuie să plătească partea ce se cuvine moștenitorilor, după ultimul bilanț contabil aprobat, în 

termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, dacă asociații rămași nu preferă să continue societatea cu 

moștenitorii care consimt la aceasta 

b) societatea poate să plătească partea ce se cuvine moștenitorilor, după ultimul bilanț contabil aprobat, doar dacă 

există o hotărâre judecătorească definitivă în acest sens 

c) asociații rămași sunt obligați să continue societatea cu moștenitorii asociatului decedat 
 

32. (3 p) Conform Legii nr. 85/2014, dacă un debitor deține marfă în calitate de consignatar la data 

deschiderii procedurii insolvenței: 

a) proprietarul va avea dreptul să își recupere bunul, chiar și în situația în care  debitorul are o cauză de preferință 

valabilă asupra bunului  

b) proprietarul va avea dreptul să își recupere bunul potrivit dispozițiilor legale, cu excepția cazului în care 

debitorul are o cauză de preferință valabilă asupra bunului  

c) proprietarul are exclusiv posibilitatea de a solicita valoarea bunului, prin formularea unei declarații de creanță 

în acest sens  

 

33. (3 p)  Noțiunea de „participație calificată” este definită de dispozițiile Legii nr. 85/2014, ca fiind acea: 

a) fracțiunea de capital în cuantum de cel puțin 10% deținută de către o persoană în altă societate 

b) fracțiunea de capital în cuantum de peste 50% deținută de către o persoană în altă societate 

c) fracțiunea de capital cuprinsă între 20% și 50% deținută de către o persoană în altă societate 

 

34. (3 p)  Potrivit Legii nr. 85/2014, sunt considerate creanțe anterioare și creanțele bugetare stabilite: 

a) printr-un raport de inspecție fiscală întocmit doar anterior deschiderii procedurii insolvenței 

b) printr-o decizie de impunere întocmită ulterior deschiderii procedurii insolvenței, dar care are ca obiect 

activitatea anterioară a debitorului 

c) printr-o decizie de impunere întocmită ulterior deschiderii procedurii insolvenței, dar care are ca obiect tot 

activitatea ulterioară a debitorului 

 

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

a) poate să delege o parte din atribuțiile sale președintelui UNPIR 

b) poate să delege o parte din atribuțiile sale Adunării Reprezentanților Permanenți 

c) nu face parte din organele de conducere ale UNPIR 
 

36. (3 p) Terțul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat potrivit dispozițiilor Legii nr. 

85/2014: 

a) nu este obligat să restituie debitorului bunul transferat 

b) va trebui să restituie debitorului bunul transferat, în situația în care acesta mai există 

c) va putea să restituie debitorului bunul transferat, doar în situația în care are garanția că va fi despăgubit 
 

37. (3 p) Potrivit Legii nr. 31/1990, după terminarea lichidării unei societăți în nume colectiv, asociatul 

nemulțumit poate formula, în termen legal, de la notificarea situației financiare și a proiectului de 

repartizare a activului între asociați: 

a) contestație 

b) opoziție 

c) apel 
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38. (3 p) Potrivit Legii nr. 31/1990, atunci când un asociat răspunde nelimitat pentru obligațiile societății pe 

durata funcționării acesteia: 

a) răspunderea sa pentru aceste obligații se va realiza doar în limita aportului la capitalul social și în situația 

dizolvării 

b) răspunderea sa pentru aceste obligații nu va fi angajată în faza dizolvării 

c) răspunderea sa pentru aceste obligații va fi nelimitată și în faza dizolvării 

 

39. (3 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, organele de conducere ale UNPIR sunt: 

a) Congresul UNPIR, preşedintele UNPIR, Adunarea reprezentanţilor permanenţi şi Consiliul naţional de 

conducere al UNPIR 

b) Congresul UNPIR, preşedintele UNPIR şi Consilul de conducere al INPPI 

c) Congresul UNPIR, peşedintele UNPIR şi preşedinţii filialelor 

 

40. (3 p) Identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată prin raportare la dispozițiile Legii nr. 

85/2014: 

a) pe măsura desfășurării inventarului asupra bunurilor aflate în patrimoniul debitorului, lichidatorul judiciar ia in 

posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar 

b) procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului se efectuează în termen de 40 de zile de la data 

deschiderii procedurii 

c) procedura de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului se efectuează de către administratorul 

special 

 

41. (1 p) Potrivit Codului fiscal, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată: 

a)faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei;  

b)faptul generator apare la data la care care o persoană are obligaţia de a plăti taxa la bugetul statului; 

c)exigibilitatea taxei reprezintă data la care o persoană are obligaţia de a plăti taxa la bugetul statului. 

 

42. (1 p)  În cazul societăților comerciale 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, în capitalurile proprii se pot regăsi: 

a)debitorii diverși; 

b)creditori diverşi; 

c)rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile. 

 

43. (1 p) Potrivit Codului fiscal, în cazul provizioanelor şi rezervelor, valoarea fiscală este  

reprezentată de: 

a)valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil; 

b)valoarea nedeductibilă la calculul profitului impozabil; 

c)valoarea la care sunt acestea înregistrate în contabilitate. 

 

44. (1 p) Potrivit Codului fiscal, sunt mijloace fixe amortizabile: 

a)casele de odihnă proprii, locuinţele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croazieră, altele decât cele utilizate 

pentru desfăşurarea activităţii economice; 

b)imobilizările necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile; 

c)mijloacele fixe puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizare 

corporală. 

 

45. (1 p) Activul net (capitalul propriu) rezultat în urma lichidării poate cuprinde (include), printre altele: 

a)debitorii diverși; 

b)rezultatul reportat (pierdere); 

c)creditorii diverşi. 

 

46. (1 p) Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

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

provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:  

a)construcțiile depreciate; 

b)terenurile depreciate; 

c)garanțiile acordate clienților; 
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47. (1 p) Potrivit Codului fiscal şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, obligaţia calculării, reţinerii 

şi virării impozitului pe venitul obținut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi 

persoane fizice revine: 

a)persoanei juridice; 

b)asociaților/acționarilor societății; 

c)creditorilor societății. 

 

48. (1 p) Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, care dintre 

următoarele afirmaţii este incorectă? 

a)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; 

b)amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la 

recuperarea integrală a valorii lor 

c)investiţiile efectuate la imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune, 

administrare sau alte contracte similare nu se supun amortizării pe durata contractului respectiv. 

 

49. (1 p) Contabilizarea  unui venit din ajustările pentru deprecierea stocurilor: 

a)generează o diminure a fluxului net de trezorerie generat de activităţile de exploatare; 

b)generează o creștere a fluxului net de trezorerie generat de activităţile de exploatare; 

c)nu are incidenţă asupra fluxului net trezorerie generat de activitățile de exploatare. 

 

50. (1 p) Potrivit Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP 2861/2009, inventarierea are ca scop 

principal: 

a)stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei 

entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în 

vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a 

performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar; 

b)stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice 

titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice în vederea întocmirii registrului inventar; 

c)stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum 

şi a bunurilor şi valorilor cu orice titlu, aparţinând  altor persoane juridice sau fizice în vederea întocmirii balanţei de 

verificare. 

 

51. (1 p) Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmații este incorectă? 

a)cheltuielile aferente achiziționării sau producerii programelor se recuperează prin intermediul deducerilor de  

amortizare liniară sau degresivă pe o perioadă de 5 ani; 

b)amortizarea construcțiilor se calculează doar prin folosirea metodei de amortizare liniară; 

c)în cazul în care cheltuielile de constituire sunt înregistrate ca imobilizări necorporale, potrivit reglementărilor 

contabile aplicabile, acestea se recuperează prin intermediul cheltuielilor cu amortizarea pe o perioadă de maximum 

5 ani. 

 

52. (1 p) Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)mijloacele de transport pot fi amortizate şi în funcţie de numărul de kilometri sau numărul de ore de funcţionare 

prevăzut în cărţile tehnice; 

b)în cazul construcțiilor, pentru determinarea amortizării  contribuabilii pot opta pentru utilizarea uneia dintre cele 3 

metode: liniară, degresivă sau accelerată; 

c)în cazul în care cheltuielile de constituire sunt înregistrate ca imobilizări necorporale, potrivit reglementărilor 

contabile aplicabile, acestea nu se recuperează prin intermediul cheltuielilor cu amortizarea.  

 

53. (2 p) Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de mărfuri al societății X evaluat în contabilitate la 

costul de achiziție: 

-stoc iniţial: 25 bucăţi la costul  de achiziție de  19 lei/bucată; 

-se achiziționează de la furnizori mărfuri in următoarele condiții:  

-cantitate: 25 de bucăți; 

-preț de cumpărare (fără TVA): 20 lei/bucată;  TVA 19%. 

-se vând 40 de bucăţi la preţul de vânzare (fără TVA) 21 lei/bucată; TVA 19%. 

-societatea X este plătitoare de TVA.  
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Care este costul de achiziție al mărfurilor vândute, dacă evaluarea la ieșire se efectuează pe baza metodei 

primul intrat-primul ieșit (FIFO)? 

a)775 de lei; 

b)780 de lei; 

c)785 de lei. 

 

54. (2 p) Potrivit Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, care dintre următoarele 

afirmaţii referitoare la valoarea fiscală este incorectă? 

a)în valoarea fiscală a mijloacelor fixe nu se includ şi reevaluările contabile efectuate potrivit legii; 

b)în cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descreştere a valorii 

acestora sub costul de achiziţie, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează 

până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie; 

c)în situaţia reevaluării terenurilor care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie, valoarea 

fiscală este costul de achiziţie.  

 

55. (2 p) 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, plățile generate de rambursarea unui credit bancar pe 

termen lung reprezintă fluxuri de trezorerie aferente activităților de:  

a)finanțare; 

b)investiții; 

c)exploatare. 

 

56. (2 p) Potrivit Codului fiscal, în cazul încetării contractului de leasing financiar ce are ca obiect o clădire:  

a)impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 a trimestrului  următor celui în care se încheie 

procesului-verbal de predare a bunului sau a alte documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului 

ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

b)impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care se încheie 

procesului-verbal de predare a bunului sau a alte documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului 

ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c)impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-

verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca 

urmare a rezilierii contractului de leasing. 

 

57. (2 p) 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)operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, 

comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii respective; în vederea asigurării unui 

tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei 

valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca 

informație la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente); 

b)operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, 

comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii respective; în vederea asigurării unui 

tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei 

valutare, comunicat de Banca Naţională a României în ziua în care are loc operațiunea, disponibil ca informație la 

momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente); 

c)operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută, totdeauna, se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb 

valutar utilizat de banca la care a avut loc operațiunea. 

 

58. (2 p) 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, 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) reprezintă fluxuri de trezorerie aferente activităților de: 

a)exploatare; 

b)finanțare; 

c)investiții. 
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59. (2 p) Potrivit Codului fiscal, venitul din investiții realizat de o persoană fizică din lichidarea unei persoane 

juridice: 

a)reprezintă excedentul distribuţiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice 

beneficiare; 

b)reprezintă valoarea distribuțiilor în bani sau natură către persoana fizică beneficiară; 

c)este reprezentat de rezultatul contabil  net obținut în urma operațiunilor de lichidare. 

 

60. (2 p) 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, elementele direct legate de evaluarea poziției financiare sunt: 

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

b)activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile și cheltuielile; 

c)activele, datoriile şi capitalurile proprii. 

 

61. (2 p) Potrivit Codului fiscal, baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie 

veniturile din orice sursă, din care se scad, printre altele:  

a)veniturile obţinute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă 

acestea au fost impozitate în statul străin; 

b)veniturile din serviciile prestate; 

c)veniturile din sconturile obținute. 

 

62. (2 p) Codul fiscal precizează că tranzacţiile între părţile afiliate se realizează conform principiului valorii 

de piaţă. În cadrul unei tranzacţii sau unui grup de tranzacţii, între persoane afiliate, organele fiscale pot 

ajusta, în cazul în care principiul valorii de piaţă nu este respectat, sau pot estima, în cazul în care 

contribuabilul nu pune la dispoziţia organului fiscal competent datele necesare pentru a stabili dacă preţurile 

de transfer practicate în situaţia analizată respectă principiul valorii de piaţă,  suma venitului sau a cheltuielii 

aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre persoanele afiliate pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei.  

Care dintre metodele prezentate mai jos se poate utiliza la stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între 

persoane afiliate, potrivit Codului fiscal?  

a)metoda costului de înlocuire; 

b)metoda cost plus; 

c)metoda valorii recuperabile. 

 

63. (2 p) 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, reprezintă un eveniment ulterior datei bilanțului care nu conduce la 

ajustarea situațiilor financiare anuale: 

a)soluţionarea unui litigiu, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt 

autorizate pentru emitere, care confirmă că o entitate are o obligație prezentă la data bilanțului; 

b)falimentul unui client, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt 

autorizate pentru emitere, care confirmă de obicei că la data bilanţului exista o pierdere aferentă unei creanţe 

comerciale; 

c)diminuarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile 

financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. 

 

64. (2 p) 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)excedentul brut din exploatare; 

b)producția vândută; 

c)venituri din producția de investiții imobiliare. 

 

65. (2 p) În cazul fuziunii, valoarea contabilă a unei acțiuni/părți sociale  se poate determina pe baza 

următoarei relații (formule): 

a)Valoarea contabilă = (Total active imobilizate + Toal active circulante)/Numarul de actiuni; 

b)Valoarea contabilă = (Total active imobilizate +Total active circulante + Cheltuieli inregistrate in avans)/Numarul 

de actiuni. 

c)Valoarea contabilă = Aportul net (Capitaluri proprii)/ Numarul de actiuni; 
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66. (2 p) Potrivit Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, în cazul unei operaţiuni de 

reorganizare sub formă de transfer de active: 

a)valoarea fiscală a titlurilor de participare primite de societatea cedentă este egală cu valoarea fiscală pe care activele 

şi pasivele transferate au avut-o la această societate înainte de efectuarea operaţiunii; 

b)valoarea fiscală a titlurilor de participare primite de societatea cedentă este egală cu valoarea nominală a acestora; 

c)valoarea fiscală a titlurilor de participare primite de societatea cedentă este egală cu valoarea de piaţă a acestora. 

 

67. (2 p) Despre societatea X, cu sediul în România, plătitoare de TVA și care nu aplică sistemul de TVA la 

încasare, se cunosc următoarele informații: 

-pe data de  5 iunie N, livrează, unui client din România, produse finite al căror preț de vânzare (inclusiv TVA) 

este de 23.800 lei; 

-pe data de 2 iulie N,  întocmește factura aferentă livrării de produse finite; 

-pe data de 26 iulie N , încasează contravaloarea produselor finite vândute. 

Potrivit Codului fiscal, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine pe data de: 

a)2 iulie N; 

b)5 iunie N; 

c)26 iulie N. 

 

68. (2 p) 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)valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale este reprezentată de cost sau de altă valoare care substituie costul 

(de exemplu, valoarea reevaluată); 

b)valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale este reprezentată de cost sau de altă valoare care substituie costul 

(de exemplu, valoarea reevaluată) din care se deduce valoarea reziduală; 

c)valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale este reprezentată de cost sau de altă valoare care substituie costul 

(de exemplu, valoarea reevaluată) din care se deduce valoarea recuperabilă. 

 

69. (3 p) În cursul exercițiului N,  la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit, 

se contabilizează (recunosc) următoarele venituri: 

-venituri din provizioane pentru litigii în valoare de  10.000 de lei; 

-venituri din provizioane pentru pensii și obligații similare în valoare de 20.000 de lei. 

Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)atât veniturile din provizioane pentru litigii, cat și veniturile din provizioane pentru pensii și obligații similare sunt 

venituri impozabile; 

b)atât veniturile din provizioane pentru litigii, cat și veniturile din provizioane pentru pensii și obligații similare sunt 

venituri neimpozabile; 

c)veniturile din provizioane pentru litigii sunt neimpozabile, în timp ce veniturile din provizioane pentru pensii și 

obligații similare sunt impozabile. 

 

70. (3 p) Aşa cum precizează Codul fiscal: 

a)pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de 

desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează în totalitate ori de către aceşti 

contribuabili, ori de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz; 

b)pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de 

desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, nu se mai recuperează nici de aceşti 

contribuabili şi nici de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente; 

c)pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de 

desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi de cei 

care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor juridice 

beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă. 

 

71. (3 p) Asociaţii societăţii X, persoane fizice, au hotărât dizolvarea acesteia. În urma dizolvării și plății 

impozitului pe profit generat de lichidarea societății, în contabilitatea societății se regăsesc următoarele 

informații: 

Disponibilități 25.000 de lei; 

Capital subscris și vărsat: 20.000 de lei; 

Rezultat reportat (profit): 10.000 de lei. 

Rezultatul net al exercițiului (pierdere): 5.000 de lei. 
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Asociații existenți sunt cei de la data înființării societății X. 

Capitalul subscris si vărsat este reprezentat, în totalitate,  de aportul asociaților societății X. 

Care este suma de bani ce le revine asociaților persoane fizice, dupa ce se deduce impozitul pe veniturile 

obținute din lichidarea societății X? 

a)24.500 lei; 

b)22.500 lei: 

c)24.000 lei. 

 

72. (3 p) Societatea Y(cu sediul în România), care este plătitoare de TVA  (care nu aplică sistemul de TVA la 

încasare), în martie N, livrează produse finite societăţii X (cu sediul în România), care la rândul său nu aplică 

sistemul de TVA la încasare. Preţul de vânzare fără TVA al produselor finite este de 2.000 de lei, iar cota de 

TVA este de 19%. Pe data de 5 aprilie N, societatea Y întocmeşte factura, iar în luna mai, anul N, societatea 

Y, încasează contravaloarea produselor finite vândute societăţii X. 

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmații este incorectă? 

a)la societatea Y, în luna martie, anul N, se contabilizează TVA colectată în valoare de 380 de lei. 

b)la societatea Y, in luna martie, anul N,  se contabilizează TVA neexigibilă în valoare de 380 de lei; 

c)la societatea Y, în luna aprilie, anul N, se contabilizează TVA colectată în valoare de 380 de lei. 

 

73. (3 p) În luna noiembrie a anului N, 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, a plătit o chirie în valoare de 3.000 

lei. Această chirie este aferentă lunilor noiembrie N, decembrie N și ianuarie N+1. În contul de profit şi 

pierdere, întocmit de societatea X, la 31.12.N,  se prezintă: 

a)o cheltuială  în valoare de  3.000 de lei; 

b)o cheltuială în valoare de 2.000 de lei; 

c)o cheltuială în valoare de 1.000 de lei. 

 

74. (3 p) În cursul exercițiului N,  la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit, 

se contabilizează (recunosc): 

-venituri din provizioane pentru litigii în valoare de 5.000 de lei; 

-venituri din provizioane pentru terminarea contractului de muncă în valoare de 20.000 de lei; 

Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)atât veniturile din provizioane pentru litigii, cât și veniturile din provizioane pentru terminarea contractului de 

muncă sunt neimpozabile; 

b)veniturile din provizioane pentru litigii sunt neimpozabile, în timp ce veniturile din provizioane pentru terminarea 

contractului de muncă sunt impozabile; 

c)veniturile din provizioane pentru litigii sunt impozabile, în timp ce veniturile din provizioane pentru terminarea 

contractului de muncă sunt neimpozabile. 

 

75. (3 p) În cadrul unei operațiuni de reorganizare, societăţile X (absorbant)  şi Y (absorbit)  fuzionează. 

Înainte de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele informaţii despre cele două societăţi:   

 

Elemente bilanțiere Societatea X (lei) Societatea Y (lei) 

Imobilizări corporale și necorporale 

Stocuri 

Clienţi 

Conturi la bănci în lei 

1.000.000 

500.000 

250.000 

250.000 

1.500.000 

250.000 

150.000 

100.000 

Total active 2.000.000 2.000.000 

Capital subscris şi vărsat 

Rezerve (constituite din rezultatul net) 

Rezultat reportat (profit nerepartizat din 

exercițiile precedente) 

Credite bancare pe termen lung 

Credite bancare pe termen scurt 

Furnizori 

1.000.000 

(1.000.000 acţiuni X) 

200.000 

300.000 

200.000 

200.000 

100.000 

1.000.000 

2.000.000 acţiuni Y 

250.000 

250.000 

50.000 

250.000 

200.000 

Total capitaluri proprii şi datorii 2.000.000 2.000.000 

Care este valoarea contabilă a unei acţiuni a societății Y ? 
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a) 1 leu; 

b)0,75 lei; 

c) 2 lei.  
 

76. (3 p)  În cursul exercițiului N,  la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit, 

se contabilizează (recunosc): 

-cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de produse finite în valoare de 10.000 de lei;  

-pierdere generată de vânzarea titlurilor de participare proprii reprezentând diferenţa dintre preţul de 

vânzare al titlurilor de participare proprii şi valoarea lor de dobândire/răscumpărare în valoare de 20.000 de 

lei; 

Potrivit Codului fiscal și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, la determinarea impozitului pe 

profit, care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)atât cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de produse finite, cât și pierderea generată de vânzarea 

titlurilor de participare proprii reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare al titlurilor de participare proprii şi 

valoarea lor de dobândire/răscumpărare sunt deductibile; 

b)cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de produse finite, cât și pierderea generată  de vânzarea 

titlurilor de participare proprii reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare al titlurilor de participare proprii şi 

valoarea lor de dobândire/răscumpărare sunt nedeductibile; 

c)cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de produse finite sunt nedeductibile, în timp ce pierderea 

generată de vânzarea titlurilor de participare proprii reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare al titlurilor de 

participare proprii şi valoarea lor de dobândire/răscumpărare este deductibilă. 
 

77. (3 p) În luna noiembrie anul N, 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, a încheiat cu societatea Y un contract de închiriere a unui spațiu comercial, 

pentru perioada 1 decembrie N-28 februarie  N+1. În contract se menționează că societatea X va încasa în 

lunile decembrie N și ianuarie N+1 o sumă lunară de 3.000 de lei. În schimb, pentru februarie N+1, societatea 

Y beneficiază de o facilitate și este scutită de plata chiriei? 

Care este valoarea veniturilor din chirii ce se recunosc (contabilizează) la societatea X în luna  decembrie N? 

a)2.000 de lei; 

b)1.500 de lei; 

c)0 (zero) lei. 

 

78. (3 p)  Lichidatorul societăţii X a vândut o construcţie aflată în proprietatea acesteia la prețul de vânzare 

de 59.500 de lei (inclusiv TVA 19%). Construcția a fost înregistrată în contabilitate la costul de 200.000 de lei, 

iar amortizarea contabilă cumulată, care este egala cu amortizarea fiscală cumulată, în momentul vânzării, a 

fost de 140.000 de lei. De asemenea, pentru această construcție a fost recunoscută, anterior vânzării, o ajustare 

pentru depreciere în valoare de 10.000 de lei. Menționăm că ajustarea pentru deprecierea construcției nu a 

fost, în momentul constituirii ei, deductibilă fiscal. Precizăm că societatea X este plătitoare de impozit pe profit 

și că aceasta 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. 

Care este rezultatul contabil brut generat de vânzarea construcției și anularea ajustării pentru deprecierea 

acesteia? 

a)10.000 de lei(profit); 

b)0 (zero) lei; 

c)10.000 de lei(pierdere). 
 

79. (3 p) 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: 180.000 lei; 

-data achiziționării și punerii în funcțiune: 29.12.2016; 

-durata normală de funcționare conform catalogului: 10 ani; 

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

de intrare). 

Care a fost valoarea cheltuielii cu amortizarea în anul 2020, potrivit Codului fiscal? 

a)9.000 de lei; 

b)10.000 de lei; 

c)18.000 de lei. 
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80. (3 p) La 31.12.2020, se cunosc următoarele informații despre un teren al societății X, care 

aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014: 

-cost de achiziție: 300.000 de lei; 

-la 31.12.2015, terenul a fost reevaluat pentru prima dată la valoarea justă de 290.000 de lei; 

-la 31.12.2020, terenul a fost reevaluat pentru a doua oară la valoarea justă de 310.000 de lei. 

Potrivit  Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, care este valoarea fiscală a terenului, 

în anul 2021? 

a)310.000 de lei; 

b)300.000 de lei; 

c)290.000 de lei. 


