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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 6 
 

 

1. (1 p) Conform Codului penal, subiectul pasiv al infracțiunii de bancrută simplă: 

a) este creditorul 

b) este debitorul 

c) este lichidatorul judiciar 

 

2. (1 p) Conform Legii nr. 31/1990, rezoluția de numire a lichidatorului unei societăți: 

a) se publică într-un ziar local 

b) se comunică prin intermediul serviciilor poștale către lichidatorul numit 

c) se comunică electronic lichidatorului numit 

 

3. (1 p) Potrivit Codului penal, subiectul pasiv al infracțiunii de gestiune frauduloasă: 

a) este persoana căreia îi aparțin bunurile încredințate făptuitorului spre administare sau conservare 

b) poate fi orice persoană 

c) poate fi doar administratorul judiciar/lichidatorul judiciar  

 

4. (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 

 

5. (1 p) Codul de procedură civilă prevede faptul că, nu pot fi urmărite pentru nici un fel de datorii: 

a) bursele de studii acordate de stat 

b) bunurile debitorului care se află la terți 

c) salariile debitorului 

 

6. (1 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, Adunarea reprezentanților permanenți a UNPIR se întrunește: 

a) semestrial 

b) lunar 

c) trimestrial      

 

7. (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 

 

8. (1 p)  Stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă prin raportare la prevederile Legii nr. 

85/2014: 

a) cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenței trebuie să fie însoțită și de o listă completă a tuturor 

bunurilor debitorului, inclusiv toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează fondurile 

b) cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenței trebuie să fie însoțită și de o listă cuprinzând plățile 

și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 12 luni anterioare înregistrării cererii introductive 

c) cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenței trebuie să fie însoțită și de contul de profit și 

pierdere pentru cei trei ani anteriori depunerii cererii 

 

9. (1 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, cererea de atragere a răspunderii patrimoniale pentru intrarea debitorului 

în insolvență: 

a) se prescrie în termen de 1 an 

b) se prescrie în termen de 2 ani 

c) se prescrie în termen de 3 ani 
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10. (1 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, pentru a putea fi introdusă o cerere de deschidere a procedurii de 

insolvență: 

a) valoarea-prag este de 40.000 lei 

b) valoarea-prag este de 45.000 lei 

c) valoarea-prag este de 50.000 lei 

 

11. (1 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, o societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) se constituie: 

a) printr-un contract de societate 

b) printr-o decizie emisă de practicianul în insolvență compatibil 

c) printr-o hotărâre emisă de UNPIR  
 

12. (1 p) Conform Legii nr. 31/1990, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerțului, pentru 

menționare în registrul comerțului, un raport privind situația economică a societății: 

a) în termen de 30 de zile de la numire 

b) în termen de 60 de zile de la numire 

c) în termen de 90 de zile de la numire  
 

13. (2 p) Conform criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, valoarea coșului minim 

lunar de consum reprezintă: 

a) acea sumă de bani din veniturile debitorului care nu poate fi oprită pentru plata datoriilor deoarece îi este 

necesară pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite asigurării traiului zilnic pentru sine  

b) acea suma de bani din veniturile debitorului care nu poate fi oprită pentru plata datoriilor deoarece îi este 

necesară pentru acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurării traiului zilnic pentru sine și familia sa 

c) acea sumă de bani pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării traiului debitorului și persoanelor cărora 

acesta le asigură întreținere 
 

14. (2 p) În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, stabiliți care dintre următoarele afirmații este 

corectă: 

a) anularea concordatului preventiv poate fi cerută de către creditorii care au votat împotriva acestuia, în termen 

de 15 zile de la data omologării acestuia 

b) anularea concordatului preventiv poate fi cerută de către creditorii care au votat împotriva acestuia, în termen 

de 30 zile de la data omologării acestuia 

c) anularea concordatului preventiv poate fi cerută doar de creditorul care detine cel puțin 50% din valoarea 

creanțelor acceptate și necontestate, în termen de 30 de zile de la data omologării acestuia 
 

15. (2 p) Potrivit Codului penal, în cazul săvârșirii infracțiunii de bancrută frauduloasă, acțiunea penală: 

a) se pune în mișcare din oficiu 

b) se pune în mișcare doar la solicitarea expresă a practicianului în insolvență 

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

 

16. (2 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, prin închiderea procedurii de faliment: 

a) debitorul persoană fizică va fi descărcat doar de obligațiile care au fost plătite în cadrul procedurii 

b) debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub 

rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase 

c) debitorul persoană fizică va fi descărcat de toate obligațiile pe care le avea înainte de intrarea in faliment, fără 

nicio excepție 

 

17. (2 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, desemnarea administratorului special are loc: 

a) înainte de deschiderea procedurii, de către adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor debitorului, 

pentru a putea reprezenta interesele debitorului în cadrul procedurii insolvenței 

b) după deschiderea procedurii, de către adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor debitorului, pe 

cheltuiala acestora 

c) după deschiderea procedurii, de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar   

 

18. (2 p) Conform Codului penal, identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată: 

a) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate în cazul săvârșirii infracțiunii 

de bancrută simplă 

b) acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu în cazul săvârșirii infracțiunii de bancrută frauduloasă 

c) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a oricărui terț în cazul săvârșirii infracțiunii de abuz 

de încredere prin fraudarea creditorilor 
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19. (2 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, în perioada de reorganizare, administratorul judiciar va trebui să 

prezinte rapoarte asupra situației financiare a averii debitorului: 

a) lunar 

b) trimestrial 

c) la solicitarea oricărei părți din dosar 

 

20. (2 p) Conform Codului de procedură civilă, în tot cursul urmăririi silite și până la adjudecarea bunului 

imobil, debitorul sau orice persoană interesată poate obține desființarea măsurilor asigurătorii sau de 

executare: 

a) dacă consemnează la dispoziția creditorului urmăritor cel puțin 75% din valoarea creanței 

b) dacă consemnează la dispoziția creditorului urmăritor cel puțin 50% din valoarea creanței 

c) dacă consemnează la dispoziția creditorului urmăritor întreaga valoare a creanței, cu toate accesoriile și 

cheltuielile de executare 

 

21. (2 p)  Conform Codului de procedură civilă, dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligație de a face 

cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a 

executării: 

a) creditorul poate fi autorizat de instanța de executare să o îndeplinească el însuși și pe cheltuiala sa, prin 

încheiere executorie, dată fără citarea părților  

b) creditorul poate fi autorizat de instanța de executare să o îndeplinească el însuși sau prin alte persoane 

c) creditorul poate fi autorizat de executorul judecătoresc să o îndeplinească el însuși sau prin alte persoane, pe 

cheltuiala debitorului 

 

22. (2 p)   Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul creditorului, notificat conform legii, dar care nu a depus cerere 

de admitere a creanței în termenul stabilit de judecătorul-sindic, decăderea acestuia va fi constatată de 

către: 

a) administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 

b) administratorul special 

c) judecătorul-sindic 

 

23. (2 p)   Dispozițiile Legii nr. 85/2014, prevăd faptul că, în cadrul procedurii de faliment, vor fi puse sub 

sigilii: 

a) cambiile și alte titluri de valoare scadente sau care urmează a fi scadente în scurt timp și care aparțin 

debitorului  

b) registrele de contabilitate aparținând debitorului 

c) dispozitivele de stocare și prelucrare a informației aparținând debitorului 

 

24. (2 p)   Conform Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăți cu răspundere limitată va fi 

făcută: 

a) doar de instanța de judecată  

b) de toți asociații, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel 

c) de toți asociații, în toate cazurile 

 

25. (2 p)   Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, preşedintele UNPIR este ales de: 

a) Adunarea reprezentanţilor permanenţi 

b) Congresul UNPIR 

c) Consilul naţional de conducere al UNPIR 

 

26. (2 p)  Referitor la compensarea legală a creanțelor, Legea nr. 85/2014 prevede că după dechiderea 

procedurii insolvenței: 

a) compensarea poate fi constatată doar de administratorul special 

b) compensarea poate fi constatată și de administratorul judiciar 

c) compensarea nu poate fi constatată de lichidatorul judiciar 

 

27. (2 p)   Conform O.U.G. nr. 86/2006, cursurile organizate de INPPI: 

a) sunt obligatorii pentru toți practicienii în insolvență 

b) sunt obligatorii pentru practicienii în insolvență stagiari și se stabilesc prin Statutul INPPI 

c) sunt obligatorii pentru practicienii în insolvență stagiari și se stabilesc de către președintele UNPIR 
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28. (2 p)   Conform Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăți pe acțiuni: 

a) se poate face doar de către Oficiul Național al Registrului Comerțului 

b) se face de adunarea generală, care hotărăște lichidarea, dacă, prin actul constitutiv nu se prevede altfel  

c) se poate face exclusiv printr-o hotărâre judecătoarească 
 

29. (3 p)   Identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată având în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 86/2006: 

a) perioada de stagiu se suspendă doar pe timpul serviciului militar 

b) în cazul în care stagiul a fost suspendat, perioada de stagiu efectuată anterior se socotește pentru îndeplinirea 

stagiului 

c) la începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvență efectuează un stagiu de pregătire profesională cu 

durata de 3 ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolvență stagiar 
 

30. (3 p)  Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel teritorial: 

a) nu are competență în ceea ce privește soluționarea cererilor privind incompatibilitatea administratorilor 

procedurii 

b) emite, printr-o decizie, criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil și le publică anual   

c) poate confirma procesul-verbal întocmit de administratorul procedurii privind neaprobarea planului de 

rambursare 
 

31. (3 p)    Conform Legii nr. 31/1990, tribunalul va putea pronunța dizolvarea unei societăți: 

a) la cererea oricărei persoane interesate, în cazurile expres prevăzute de lege 

b) doar la solicitarea președintelui Oficiului Național al Registrului Comerțului 

c) dacă nu și-a depus situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum și 

raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă 

perioada de întârziere depășește 30 de zile 
 

32. (3 p) Potrivit Codului de procedură civilă, cererea de încuviințare a executării silite: 

a) se soluționează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la înstanță  

b) se soluționează de instanța de executare, în termen de 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanță, în camera 

de consiliu, cu citarea părților 

c) se soluționează de instanța de executare, în termen de 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanță, prin 

încheiere dată în ședință publică  
 

33. (3 p)  Conform Legii nr. 85/2014, judecătorul-sindic îl poate înlocui pe administratorul judiciar: 

a) ca urmare a adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens, cu votul a mai mult de 50% din 

valoarea totală a creanțelor prezente, pentru motive temeinice  

b) în orice stadiu al procedurii, doar din oficiu 

c) ca urmare a adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens, cu votul a mai mult de 50% din 

valoarea totală a creanțelor cu drept de vot, pentru motive temeinice  

 

34. (3 p)  Conform Codului penal, tentativa: 

a) nu se pedepsește în cazul infracțiunii de bancrută frauduloasă 

b) se pedepsește în cazul infracțiunii de bancrută simplă 

c) nu se pedepsește în cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă 

 

35. (3 p) Conform Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență: 

a) litigiul dintre practicienii în insolvență cu privire la relațiile profesionale, precum cele care se nasc din 

contractele de salarizare poate fi soluționat doar pe calea concilierii 

b) atunci când litigiul dintre practicienii în insolvență cu privire la relațiile profesionale, precum cele care se nasc 

din contractele de salarizare, nu a putut fi soluționat prin conciliere, partea interesată poate declanșa procedura 

arbitrajului 

c) atunci când litigiul dintre practicienii în insolvență cu privire la relațiile profesionale, precum cele care se nasc 

din contractele de salarizare, nu a putut fi soluționat prin conciliere, partea interesată se poate adresa doar instanței 

de judecată competente 

 

36. (3 p) Conform Legii nr. 85/2014, rapoartele pe care lichidatorul judiciar al unei societăți de 

asigurare/reasigurare debitoare este obligat să le întocmească: 

a) se transmit, în mod obligatoriu, și Fondului de garantare 

b) se pot transmite și Fondului de garantare, doar dacă lichidatorul judiciar apreciază necesar 

c) se transmit, în mod obligatoriu, tuturor creditorilor 
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37. (3 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, pot fi înscrise la masa credală a debitorului: 

a) doar creanțele scadente la data deschiderii procedurii insolvenței 

b) și creanțele nescadente sau sub condiție la data deschiderii procedurii insolvenței 

c) doar creanțele certe, lichide și exigibile, fără a fi afectate de vreo condiție 
 

38. (3 p) Identificați care dintre următoarele afirmații este corectă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 

85/2014: 

a) creanța unei părți vătămate din procesul penal nu se înscrie la masa credală a debitorului până la soluționarea 

definitivă a acțiunii civile în procesul penal în favoarea părții vătămate 

b) creanța unei părți vătămate din procesul penal se înscrie la masa credală a debitorului, fără a fi afectată de vreo 

condiție, până la soluționarea definitivă a acțiunii civile în procesul penal 

c) toate creanțele prezentate a fi admise și înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile și corecte 

dacă nu sunt contestate de către debitor, administratorul judiciar sau creditori 

 

39. (3 p) Identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată având în vedere dispozițiile Legii nr. 

85/2014: 

a) debitorul persoană fizică nu poate formula contestație împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar 

b) oricare dintre creditori poate formula contestație împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar 

c) împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar se poate formula contestație doar de către administratorul 

special al debitorului persoană juridică 

 

40. (3 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, nu poate fi numită în calitate de practician în insolvență la o persoană 

juridică:    

a) persoana care a deținut calitatea de angajat la acea persoană juridică   

b) persoana care a deținut calitatea de administrator sau asociat la acea persoană juridică   

c) persoana care a deținut calitatea de membru în consiliul de administrație la acea persoană juridică, într-o 

perioadă de 5 ani anterioară deschiderii procedurii   
 

41. (1 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, cheltuielile cu despăgubirile, amenzile și penalitățile sunt cheltuieli: 

a)extraordinare; 

b)financiare; 

c)de exploatare. 

 

42. (1 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)societate-mamă înseamnă o entitate care controlează una sau mai multe filiale; 

b)societate-mamă înseamnă o entitate care controlează una sau mai multe asocieri în participație; 

c)societate-mamă înseamnă o entitate care controlează una sau mai multe entități asociate; 
 

43. (1 p) Potrivit Codului fiscal, persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, în cursul 

aceluiaşi an în care a început lichidarea au obligaţia să depună declaraţia de impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor şi să plătească impozitul aferent până la data: 

a)de 31 a lunii în care se încheie lichidarea; 

b)de 25 a trimestrului următor celui în care se incheie lichidarea; 

c)depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.  

 

44. (1 p) Activul net (capitalul propriu) rezultat în urma lichidării poate cuprinde (include), printre altele: 

a)creanțele față de clienți (clienții); 

b)datoriile față de furnizori (furnizorii). 

c)primele de capital; 

 

45. (1 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, la data intrării în entitate, se evaluează la valoarea justă: 

a)bunurile produse în entitate; 

b)bunurile procurate cu titlu oneros; 

c)bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 
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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, cu 

modificările şi completările ulterioare capitalurile proprii reprezintă: 

a)interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale; 

b)interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi după deducerea datotiilor care ajung la 

scadență într-o perioadă mai mare de un an; 

c)interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi după deducerea datotiilor care ajung la 

scadență într-o perioadă mai mică de un an. 

 

47. (1 p) Potrivit Codului fiscal, amortizarea fiscală se calculează: 

a)începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcţiune; 

b)începând cu luna în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcţiune;  

c)începând cu ziua următoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcțiune. 

 

48. (1 p) Potrivit Codului fiscal și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, dacă se are în vedere 

determinarea impozitului pe profit, care dintre următoarele afirmații este incorectă? 

a)sunt nedeductibile cheltuielile generate de evaluarea ulterioară şi executarea instrumentelor financiare derivate, 

înregistrate potrivit reglementărilor contabile; 

b)sunt deductibile cheltuielile reprezentând dobânzi penalizatoare, penalităţi şi daune-interese, stabilite în cadrul 

contractelor încheiate, în derularea activităţii economice, cu persoane rezidente/nerezidente, pe măsura înregistrării 

lor; 

c)sunt deductibile cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, 

întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calităţii, obţinerea atestării conform cu standardele de 

calitate; 

 

49. (1 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, un activ, printre altele, se clasifică ca activ circulant atunci când: 

a)se așteaptă ca acesta să fie realizat în termen mai mare de 12 luni de la data bilanțului; 

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

c)nu este deținut, în principal, în scopul tranzacționării. 

 

50. (1 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, se recunosc (constituie) provizioane pentru: 

a)echipamentele industriale depreciate; 

b)mijloacele de transport depreciate; 

c)contractele cu titlu oneros. 

 

51. (1 p) Potrivit Codului fiscal, impozitul calculat și reținut la sursă pe venitul obținut de asociați/acționari 

persoane fizice din lichidareaunei persoane juridice se plăteşte până la:  

a)sfârșitul trimestrului în care a fost distribuit venitul;  

b)sfârșitul lunii în care a fost distribuit venitul; 

c)data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori. 

 

52. (1 p) Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, sunt impozabile: 

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

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

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

 

53. (2 p) Potrivit Codului fiscal, nu se adaugă la baza impozabilă a impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor: 

a)rezultatul reportat reprezentând profitul net nerepartizat în perioada în care o microîntreprindere a fost plătitoare 

de impozit pe profit și care este distribuit cu ocazia lichidării acesteia; 

b)rezervele legale deduse la calculul profitului impozabil în perioada în care o microîntreprindere a fost plătitoare de 

impozit pe profit și care sunt distribuite cu ocazia lichidării acesteia; 

c)rezervele reprezentând facilităţi fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de 

impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social.  
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54. (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, plăţile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea 

datoriei existente aferente unui contract de leasing financiar reprezintă fluxuri de trezorerie aferente 

activităților de: 

a)exploatare; 

b)finanțare; 

c)investiții. 

 

55. (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)trimestrial, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi 

depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din 

ultima zi bancară a trimestrului în cauză; 

b)la finele fiecărei luni, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, 

acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a 

României din ultima zi bancară a lunii în cauză; 

c)anual, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite 

în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi 

bancară a anului în cauză. 

 

56. (2 p) Potrivit Codului fiscal, cu privite la taxa pe valoarea adăugată, care dintre următoarele afirmații este 

incorectă? 

a)soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată înscris în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent 

perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei prevăzute de legislaţia în domeniu nu se preia în 

decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care s-a deschis procedura, caz în care debitorul este obligat să solicite 

rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare; 

b)dacă persoana impozabilă solicită rambursarea  soldului sumei negative, acesta nu se reportează în perioada fiscală 

următoare; 

c)persoanele impozabile nu pot renunța de cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată. 

 

57. (2 p) Potrivit Codului fiscal, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care solicita scoaterea 

din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA are obligaţia să depună ultimul decont de taxă, 

indiferent de perioada fiscală aplicată: 

a)până la data de 25 a trimestrului următoar  celui în care i-a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în 

scopuri de TVA; 

b)până la data de 25 a lunii următoare celei în care i-a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de 

TVA; 

c)până la data de 25 a semestrului următoar  celui în care i-a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în 

scopuri de TVA. 

 

58. (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.  

Care este costul de achiziție al mărfurilor vândute, dacă evaluarea la ieșire se efectuează pe baza metodei 

costului mediu ponderat (CMP)? 

a)775 de lei; 

b)780 de lei; 

c)785 de lei. 

 

 

 



 8 

59. (2 p) Așa cum precizează Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, perioada impozabilă a unei 

microîntreprinderi se încheie, în cazul dizolvării urmate de lichidare: 

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

respective; 

b)la fârșitul trimestrului în care sunt plătite toate obligațiile față de asociați; 

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

înfiinţarea persoanei juridice respective. 

 

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, entitățile mijlocii și mari întocmesc situaţii financiare anuale care 

cuprind: 

a)bilanţ, cont de profit şi pierdere și notele explicative la situaţiile financiare anuale; 

b)bilanţ, cont de profit şi pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu și notele 

explicative la situaţiile financiare anuale; 

c)bilanţ, cont de profit şi pierdere, balanța de verificare, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor 

capitalului propriu  și notele explicative la situaţiile financiare anuale. 

 

61. (2 p) Potrivit Codului fiscal, în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în 

cursul unui an fiscal; 

a)impozitul pe clădire este datorat de persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra clădirii începând cu data 

de 1 a trimestrului următor celui în care dobândeşte bunul; 

b)impozitul pe cladire este datorat de persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra clădirii începând cu 

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

c)impozitul pe cladire este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

 

62. (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 rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli 

nedeductibile la calculul profitului impozabil;  

b)veniturile din investițiile financiare cedate; 

c)veniturile din vânzarea mărfurilor; 

 

63. (2 p) Societatea X, care aplică 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, primește de la un furnizor, pe data de 10 ianuarie N+1, o factură 

pentru o prestare de servicii efectuată de acesta în luna decembrie anul N. Pe data de 15 februarie N+1, 

societatea X plătește contrvaloarea facturii. Menționăm că până pe data de 15 februarie N+1, situațiile 

financiare ale societății X nu au fost autorizate pentru emitere. 

Care dintre următoarele afirmații est corectă? 

a)chiar dacă factura este primită în ianuarie  anul N+1, în contabilitatea societății X se recunoaște o cheltuială pentru 

anul N, aceasta fiind luată în calcul la determinarea rezultatului acestui exercițiu; 

b)pe data de 15 februarie N+1, se recunoaște (contabilizează) o cheltuială aceasta fiind luată în calcul la determinarea 

rezultatului N+1; 

c)pe data de 10 ianuarie N+1, se recunoaște (contabilizează) o cheltuială aceasta fiind luată în calcul la determinarea 

rezultatului N+1. 

 

64. (2 p) Potrivit Codului fiscal, transferul de active reprezintă operaţiunea de reorganizare:  

a)prin care o societate transferă, fără a fi dizolvată, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activităţii sale către 

altă societate, în schimbul uneia sau mai multor ramuri de activitate ale societăţii beneficiare; 

b)prin care o societate transferă, fără a fi dizolvată, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activităţii sale către 

altă societate, în schimbul transferului unei sume de bani de către societatea beneficiară; 

c)prin care o societate transferă, fără a fi dizolvată, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activităţii sale către 

altă societate, în schimbul transferării titlurilor de participare reprezentând capitalul societăţii beneficiare. 
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65. (2 p) La 31.12.2020, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, persoană juridică română, a reevaluat 

mai multe terenuri pe care le deținea. Înregistrarea în contabilitate a reevaluării terenurilor a generat: 

-cheltuieli din reevaluarea  imobilizărilor corporale: 100.000 de lei; 

-venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale: 150.000 de lei. 

 Potrivit prevederilor Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, pentru anul 2020: 

a)cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor corporale au fost deductibile fiscal, iar veniturile din reevaluarea 

imobilizărilor corporale nu au fost impozabile; 

b)cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor corporale au fost deductibile fiscal, iar veniturile din reevaluarea 

imobilizărilor corporale  au fost impozabile; 

c)cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor corporale nu au fost deductibile fiscal, iar veniturile din reevaluarea 

imobilizărilor corporale nu au fost impozabile. 

 

66. (2 p) În cursul anului N, societatea X SA, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare 

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

publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, își răscumpără 2.000 de acțiuni proprii, la 

prețul de 1,3 lei pe acțiune (valoarea nominală a unei acțiuni este de 1 leu).  Ulterior, aceste acțiuni sunt 

anulate. 

Pierderea generată de anularea acțiunilor proprii este recunoscută (contabilizată): 

a)distinct în capitalurile proprii; 

b)în contul de profit și pierdere sub formă de cheltuială; 

c)ca o diminuare de capital social. 

 

67. (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, în categoria activelor circulante se cuprind:  

  

a)stocuri/creanţe/investiţii pe termen scurt/casa şi conturi la bănci;   

b)stocuri/creanţe/investiţii pe termen scurt/casa şi conturi la bănci/cheltuielile înregistrate în avans; 

c)stocuri/creanţe/investiţii pe termen scurt/casa şi conturi la bănci/veniturileile înregistrate în avans; 

 

68. (2 p) 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, precizează că diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite (acţiuni sau părţi 

sociale) şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul 

altor entităţi se înregistrează pe seama: 

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

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

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

 

69. (3 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, care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)o promisiune de vânzare generează contabilizarea de venituri; 

b)veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora (prestarea de servicii 

cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri); 

c)dividendele de plătit (plătite), la entitatea care urmează sa le plătească (le-a plătit) se recunosc (contabilizează) sub 

formă de cheltuială; 

 

70. (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 310.000 de lei; 

-la 31.12.2020, terenul a fost reevaluat pentru a doua oară la valoarea justă de 290.000 de lei. 

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

anul 2021? 

a)290.000 de lei; 

b)300.000 de lei; 

c)300 .000 de lei. 
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71. (3 p) În urma inventarierii şi evaluării activelor şi datoriilor societăţii X, se cunosc următoarele informaţii 

despre valorile bilanţiere ale activelor şi datoriilor: terenuri 100.000 lei, utilaje 100.000 lei, stocuri 10.000 lei, 

creanțe față de clienți 10.000 lei, disponibilităţi în contul curent la bancă 20.000 lei, clienti-creditori 40.000 lei, 

furnizori 10.000 lei, credite bancare pe termen lung 10.000 lei.  

Care este valoarea capitalurilor proprii ale societăţii X în bilanţul întocmit de societatea X? 

a)180.000 de lei;  

b)250.000 de lei; 

c)260.000 de lei. 

 

72. (3 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, dacă în urma reevaluării pentru prima dată a unui mijloc de transport 

rezultă o creștere a valorii acestuia, creşterea de valoare a mijlocului de transport se recunoaşte 

(contabilizează) în corespondenţă cu o: 

a)diminuare de cheltuieli; 

b)creştere de rezerve din reevaluare; 

c)creştere de venituri. 

 

73. (3 p) După efectuarea inventarierii, la sfârşitul exerciţiului N, în contabilitatea societăţii X se regăsesc 

următoarele informaţii: terenuri 15.000 lei,  ajustări pentru deprecierea terenurilor 5.000 lei, mijloace de 

transport 40.000 lei, amortizarea mijloacelor de transport 20.000 lei, furnizori-debitori pentru cumpărări de 

bunuri de natura stocurilor 1.000 lei, produse finite 10.000 lei, ajustări pentru deprecierea produselor finite 

1.000 lei, debitori diverși 5.000 lei, clienţi incerti 3.000 lei, ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 3.000 

lei, conturi la bănci în lei 3.000 lei, cheltuieli în avans 2.000 lei, furnizori 15.000 lei, clienti-creditori 5.000 lei, 

credite bancare pe termen lung 15.000 lei, provizioane  pentru restructurare 1.000 lei, venituri în avans 4.000 

lei, capital subscris şi vărsat 10.000 lei, rezerve facultative 3.000 lei, prime de capital 2.000 lei, rezultat reportat 

(pierdere) 5.000 lei. 

Dacă se ține cont de prevederile 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 este valoarea  activelor societății X din bilanţul întocmit la 

31.12.N? 

a)48.000 de lei. 

b)50.000 de lei; 

c)53.000 de lei; 

 

74. (3 p) În cadrul unei operațiuni de reorganizare, societăţile X (absorbant) și 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 

Cu cât cresc capitalurile proprii ale societăţii X, în urma fuziunii? 

a)1.000.000 lei; 

b)1.500.000 lei; 

c)2.000.000 lei. 
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75. (3 p) De la data constituirii sale, societatea X (ce nu se află în lichidare) este microîntreprindere din punct 

de vedere fiscal. În primul trimestru din 2021, aceasta a realizat următoarele venituri: 

-venituri din prestările de servicii: 20.000 de lei; 

-venituri din diferenţe de curs valutar: 1.000 de lei; 

-venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale: 2.000 de lei; 

-venituri aferente costurilor produselor: 4.000 de lei. 

De asemenea, atât în anul 2020, cât si în anul 2021, societatea X nu a avut niciun salariat.  

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este impozitul pe veniturilor microîntreprinderilor pe care l-a plătit  

societatea X pentru primul trimestru al anului 2021? 

a)630 lei. 

b)650 lei; 

c)600 lei; 

 

76. (3 p)  Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X (plătitoare de 

impozit pe profit), ai cărei asociați sunt persoane fizice: 

 

 Valori (lei) 

Mărfuri 

Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 

Capital subscris şi vărsat (capitalul subscris și vărsat este reprezentat, în 

totalitate, de contribuția asociaților persoane fizice) 

22.000 

(2.000) 

20.000 

Se vînd mărfurile la prețul de vânzare de 20.000 de lei (societatea nu este plătitoare de TVA), se încasează 

suma și se  anulează ajustarea pentru deprecierea mărfurilor. Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea 

mărfurilor  (cheltuiala cu ajustarea pentu depreciere) nu a fost deductibilă fiscal. Pierderea fiscală a societăţii 

înainte de efectuarea operaţiilor de lichidare este zero. Cota de impozit pe profit este de 16%. 

Care este suma pe care o încasează asociații persoane fizice în urma lichidării societății X? 

a)20.000 de lei; 

b)22.000 de lei; 

c)18.000 de lei. 

 

77. (3 p) Pe data de 30.07.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, achiziționează și pune în folosință o 

instalație nouă (care nu  a mai fost utilizată anterior) al cărei cost este de 100.000 de lei. Durata de utilizare 

economică a utilajului stabilită potrivit reglementărilor contabile este de 14 ani, iar pentru această investitie, 

a cărei sursă de finanțare reprezintă profitul anului N reinvestit, societatea X, așa cum precizează Codul fiscal,  

beneficiază de scutire de impozit pe profit. Pe data de 30.06.N+4, societatea X, care este în continuare plătitor 

de impozit pe profit și care nu se află în procedura de lichidare sau faliment, potrivit legii, vinde acestă 

instalație. Potrivit Codului fiscal: 

a)in anul N+4, pentru suma de 100.000 de lei nu se recalculează impozit pe profit și nu se percep creanțe fiscale 

accesorii; 

b)in anul N+4, pentru suma de 100.000 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)in anul N+4, pentru suma de 100.000 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. 

 

78. (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, 

cu modificările și completările ulterioare. Pentru un mijloc fix se cunosc următoarele informații: 

-valoarea de intrare: 100.000 de lei; 

-durata normală de funcționare conform catalogului: 5 ani; 

-metoda de amortizare este cea degresivă. 

Care este valoarea cheltuielilor cu amortizarea în primul an de utilizare a mijlocului fix, potrivit Codului 

fiscal? 

a)30.000 de lei; 

b)40.000 de lei; 

c)20.000 de lei. 
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79. (3 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)câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea 

instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni, părţi sociale) nu sunt recunoscute în contul de profit şi 

pierdere; 

b)soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau 

anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit din rezultatul reportat şi alte elemente ale capitalurilor 

proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor; 

c)reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea 

instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi 

momentul vărsării contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute direct la capitalurile proprii.  

 

80. (3 p) 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:  reduceri comerciale 

acordate (contabilizate cu ajutorul contului 709) 1.000 lei, venituri din vânzarea mărfurilor: 11.000 lei,  

venituri din sconturile obținute: 2.000 lei, venituri din vînzarea produselor reziduale 2.000 lei. 

Care este valoarea cifrei de afaceri netă? 

a)15.000 de lei; 

b)12.000 de lei; 

c)13.000 de lei. 


