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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 8 
 

 

1. (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 

 

2. (1 p) Identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată în conformitate cu dispozițiile Codului 

de procedură civilă: 

a) pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în desființarea unei construcții 

b) nu pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani 

c) nu pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în încredințarea minorului 

 

3. (1 p) Valoarea-prag impusă de dispozițiile Legii nr. 85/2014 pentru a putea fi introdusă o cerere de 

deschidere a procedurii de insolvență este de: 

a) 40.000 lei, doar pentru cererile formulate de către debitori 

b) 50.000 lei pentru cererile formulate de către lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea 

societăților nr. 31/1990 

c) 40.000 lei, doar pentru cererile formulate de către creditori 

 

4. (1 p) Conform Legii nr. 31/1990, lichidatorul este obligat să ia măsuri pentru efectuarea bilanțului de 

mediu în cazul societăților a căror activitate s-a desfășurat în baza autorizației de mediu, urmând ca 

rezultatele bilanțului să fie comunicate: 

a) Centrului Național de Instruire pentru Mediu 

b) Agenției teritoriale pentru protecția mediului 

c) Administrației Fondului pentru Mediu 

 

5. (1 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, exercitarea profesiei de practician în insolvență este incompatibilă cu: 

a) exercitarea calității de arbitru 

b) exercitarea calității de mediator 

c) exercitarea calității de executor judecătoresc   

 

6. (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 

 

7. (1 p) Potrivit Codului de procedură civilă, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de: 

a) 1 ani, dacă legea nu prevede altfel 

b) 2 ani, dacă legea nu prevede altfel 

c) 3 ani, dacă legea nu prevede altfel 

 

8. (1 p)  Conform Legii nr. 31/1990, o societate: 

a) se dizolvă doar în cazurile prevăzute de actul constitutiv al societății 

b) se dizolvă doar cu acordul asociaților/acționarilor 

c) se dizolvă prin imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății  
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9. (1 p) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 

86/2006: 

a) mandatul unui președinte al UNPIR nu poate fi reînnoit  

b) mandatul unui președinte al UNPIR este de 5 ani 

c) președintele UNPIR este și președintele Consiliului național de conducere 

 

10. (1 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, organele care aplică procedura insolvenței sunt: 

a) instanțele judecătorești, judecătorul-sindic și adunarea creditorilor 

b) judecătorul-sindic, comitetul creditorilor, administratorul judiciar și lichidatorul judiciar 

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

 

11. (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 

 

12. (1 p) Potrivit Codului penal, în forma de bază a infracțiunii de gestiune frauduloasă, subiectul activ 

poate fi: 

a) administratorul judiciar al debitorului 

b) lichidatorul judiciar al debitorului 

c) acea persoană care are obligația de a administra sau conserva bunurile ce aparțin altei persoane  

 

13. (2 p) Potrivit Legii nr. 151/2015, decizia comisiei de insolvență de respingere a cererii de insolvență pe 

bază de plan de rambusare de datorii: 

a) se comunică debitorului 

b) se comunică debitorului și creditorilor cunoscuți 

c) se comunică administratorului procedurii 

 

14. (2 p) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că, dispozițiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind 

regularizarea cererii: 

a) sunt aplicabile doar în cazul cererii de deschidere a procedurii simplificate de faliment  

b) sunt aplicabile doar în cazul prin cererea de deschidere a procedurii insolvenței, debitorul își manifestă intenția 

de reorganizare 

c) nu sunt aplicabile în cazul cererii de deschidere a procedurii insolvenței 

 

15. (2 p) Conform Codului penal, fapta debitorului de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării 

creditorilor: 

a) nu constituie infracțiune 

b) constituie infracțiunea de bancrută frauduloasă 

c) constituie infracțiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

 

16. (2 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, cabinetele individuale: 

a) nu se pot asocia cu societățile profesionale 

b) se pot asocia prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei 

c) se constituie în temeiul unui contract de societate 

 

17. (2 p) Conform Legii nr. 151/2015, sunt incluse în categoria bunurilor neurmăribile:  

a) bunurile care servesc la exercitarea ocupației sau profesiei debitorului, în condițiile stabilite de Codul de 

procedură civilă 

b) obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 1.000 de 

lei 

c) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului și familiei sale pentru un trai 

rezonabil, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 2.000 de lei 

 

18. (2 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, aceștia vor putea alege 

un comitet format din: 

a) 3 sau 5 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot 

b) 4 sau 6 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot 

c) 5 sau 7 creditori, dintre primii 10 creditori cu drept de vot 
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19. (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 

nici o excepție 

 

20. (2 p) Conform Codului de procedură civilă, executorul judecătoresc va proceda la sechestarea bunurilor 

mobile urmăribile ale debitorului în vederea valorificării lor: 

a) dacă în termen de o zi de la comunicarea somației însoțite de încheierea de încuviințare a executării, debitorul 

nu plătește suma datorată 

b) dacă în termen de 2 zile de la comunicarea somației însoțite de încheierea de încuviințare a executării, 

debitorul nu plătește suma datorată 

c) dacă în termen de 5 zile de la comunicarea somației însoțite de încheierea de încuviințare a executării, 

debitorul nu plătește suma datorată 

 

21. (2 p)  Conform Codului penal, fapta debitorului de a distruge, în tot sau în parte, bunuri din patrimoniul 

său, în scopul fraudării creditorilor: 

a) se pedepsește doar cu închisoarea 

b) se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani 

c) nu se poate pedepsi cu amenda 

 

22. (2 p)   Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, un practician în insolvență:    

a) nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator judiciar al unui debitor și al creditorului acestuia, 

cu anumite excepții 

b) poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator judiciar al unui debitor și al creditorului acestuia   

c) poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator judiciar al unui debitor și al creditorului acestuia 

doar în cazul procedurilor de insolvență a grupului de societăți 

 

23. (2 p)   Printre puterile conferite de Legea nr. 31/1990 lichidatorilor, se numără și aceea: 

a) de a contracta împrumuturi ipotecare 

b) de a vinde, prin negociere directă, orice avere mobiliară a societății 

c) de a lichida și încasa creanțele societății 

 

24. (2 p)   Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, hotărârile instanței locale de disciplină: 

a) sunt irevocabile 

b) sunt definitive și executorii 

c) nu sunt executorii 

 

25. (2 p)   Potrivit Legii nr. 31/1990, termenul în care trebuie terminată lichidarea unei societăți: 

a) nu poate fi prelungit 

b) poate fi prelungit la cererea lichidatorului 

c) poate fi prelungit cu cel mult 6 luni 

 

26. (2 p)  Conform Legii nr. 85/2014, în cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, 

majorările ori penalitățile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligațiile născute ulterior datei deschiderii 

procedurii generale: 

a) se achită doar după formularea unei declarații de creanță în acest sens și achitarea taxei judiciare de timbru 

b) se achită în conformitate cu actele din care rezultă și cu prevederile programului de plăți 

c) pot fi achitate doar cu aprobarea judecătorului-sindic 

 

27. (2 p)   Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, veniturile realizate de Institutul Național de Pregătire a Practicienilor 

în Insolvență: 

a) provin doar din donații și sponsorizări 

b) provin și din activități didactice 

c) se varsă în proporție de 50% la UNPIR 
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28. (2 p)   Conform Legii nr. 85/2014, se poate formula contestație la tabelul preliminar: 

a) de către orice persoană interesată 

b) doar de către creditorii ale căror creanțe au fost înscrise parțial în tabelul preliminar sau au fost înlăturate 

c) doar de către debitor întrucât creanțele înscrise în tabelul preliminar vor fi acoperite din averea sa  

 

29. (3 p)   Potrivit Legii nr. 31/1990, lichidatorii care probează, prin prezentarea situației financiare anuale, 

că fondurile de care dispune o societate nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil: 

a) trebuie să formuleze o acțiune în instanță împotriva tuturor asociaților, indiferent dacă aceștia răspund limitat 

ori nelimitat 

b) trebuie să ceară sumele necesare asociaților care răspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral 

vărsămintele, cu respectarea anumitor condiții legale 

c) trebuie să sesize Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea amendării asociaților 

 

30. (3 p)  Conform Legii nr. 151/2015, planul de rambursare a datoriilor este aprobat dacă: 

a) creditorii reprezentând minimum 55% din valoarea totală a creanțelor și 30% din valoarea creanțelor ce 

beneficiază de cauze de preferință au votat în favoarea acestuia 

b) creditorii reprezentând minimum 50% din valoarea totală a creanțelor și 30% din valoarea creanțelor bugetare 

au votat în favoarea acestuia 

c) creditorii reprezentând minimum 50% din valoarea totală a creanțelor și 30% din valoarea creanțelor ce 

beneficiază de cauze de preferință au votat în favoarea acestuia 

 

31. (3 p)    Potrivit Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, 

adunările generale ale filialelor UNPIR: 

a) se reunesc doar o dată pe an 

b) se reunesc ori de câte ori se consideră necesar 

c) se pot convoca și de către 20% din numărul membrilor compatibili ai filialei 

 

32. (3 p) Conform Codului de procedură civilă, în cazul respingerii contestației la executare: 

a) contestatorul poate fi obligat la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării 

b) dacă contestația a fost exercitată cu rea-credință, contestatorul poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de 

la 1.000 lei la 5.000 lei 

c) dacă contestația a fost exercitată cu rea-credință, contestatorul va fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 

1.000 lei la 3.000 lei 

 

33. (3 p)  Conform Legii nr. 85/2014, creditorii indispensabili: 

a) sunt creditori chirografari care furnizează utilități fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura și 

care nu pot fi înlocuiți de niciun alt furnizor care oferă utilități de același fel, în aceleași condiții financiare 

b) sunt creditori care furnizează servicii, materii prime, materiale sau utilități fără de care activitatea debitorului 

nu se poate desfășura, dar care pot fi înlocuiți de un alt furnizor care oferă servicii, materii prime, materiale sau 

utilități de același fel, în condiții financiare mai avantajoase 

c) sunt creditori ale căror creanțe beneficiază întotdeauna de un privilegiu și/sau de un drept de ipotecă 

 

34. (3 p)  Potrivit Legii nr. 85/2014, propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment a 

debitorului nu va fi aprobată de adunarea creditorilor în cazul în care: 

a) debitorul, prin administratorul special, se împotrivește expres la aceasta 

b) unul sau mai mulți creditori, deținând împreună peste 30% din creanțele cuprinse în tabelul preliminar, își 

anunță intenția de a depune un plan de reorganizare a debitorului, în termenul legal 

c) unul sau mai mulți creditori, deținând împreună peste 20% din creanțele cuprinse în tabelul preliminar, își 

anunță intenția de a depune un plan de reorganizare a debitorului, în termenul legal  

 

35. (3 p) Potrivit Legii nr. 31/1990, o societate dizolvată: 

a) nu își păstrează personalitatea juridică  

b) își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia 

c) își păstrează personalitatea juridică doar dacă se prevede astfel în actul constitutiv 
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36. (3 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, practicianul în insolvență care anterior a îndeplinit funcția de 

judecător sindic, devenind practician în insolvență în condițiile legii:   

a) nu poate fi numit în calitate de administrator sau lichidator la nicio instanță din țară, decât după trecerea unei 

perioade de minimum 3 ani de la încetarea activității 

b) nu poate fi numit în calitate de administrator sau lichidator în raza instanței în care a funcționat, decât după 

trecerea unei perioade de minimum 3 ani de la încetarea activității 

c) nu poate fi numit în calitate de administrator sau lichidator în raza instanței în care a funcționat, decât după 

trecerea unei perioade de minimum 5 ani de la încetarea activității 

 

37. (3 p) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea unei societăți: 

a) nu poate fi atacată 

b) poate fi atacată cu recurs, în termen de 30 de zile de la comunicare 

c) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a 

 

38. (3 p) Identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată prin raportare la prevederile O.U.G. 

nr. 86/2006: 

a) elaborarea și susținerea rapoartelor periodice în procedurile de insolvență, concordat preventiv sau mandat ad-

hoc reprezintă o atribuție a practicianului în insolvență care nu poate fi exercitată prin reprezentare 

b) valorificarea bunurilor și drepturilor din averea debitorului reprezintă o atribuție a practicianului în insolvență 

care poate fi exercitată prin reprezentare 

c) practicianul în insolvență nu poate fi reprezentat de un avocat, în nicio situație 

 

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) 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  

 

41. (1 p) Potrivit Codului fiscal: 

a)datele înscrise incorect într-un decont de taxă se pot corecta prin depunerea unui decont rectificativ pentru perioada 

fiscală căreia îi corespunde eroarea, doar dacă această perioadă nu aparţine exerciţiului în curs; 

b)datele înscrise incorect într-un decont de taxă se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare şi se vor 

înscrie la rândurile de regularizări; 

c)datele înscrise incorect într-un decont de taxă se pot corecta prin depunerea unui decont rectificativ pentru perioada 

fiscală căreia îi corespunde eroarea, doar dacă această perioadă aparţine exerciţiului în curs; 

 

42. (1 p) Potrivit Codului fiscal, în cazul contribuabililor care nu aplică reglementările contabile conforme cu 

Standardele internaţionale de raportare financiară: 

a)amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing operațional se face de către locator; 

b)amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing financiar se face de către locator; 

c)amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing operațional se face la utilizator. 

 

43. (1 p) Potrivit Codului fiscal, într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe persoane 

juridice române: 

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

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

impozabil la asociatul care ține evidența asocierii; 

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

impozabil doar la unul dintre asociați, conform prevederilor contractului de asociere. 
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44. (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, în cifra de afaceri a unei entităţi nu se includ: 

a)veniturile din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital; 

b)veniturile din vânzarea produselor reziduale; 

c)veniturile din vânzarea mărfurilor. 

 

45. (1 p) Potrivit Codului fiscal, reprezintă venituri din investiţii: 

a)valoarea titlurilor de participare primite de persoanele fizice ca urmare a incorporării în capital de prime de capital; 

b)valoarea titlurilor de participare primite de persoanele fizice în legătură cu reorganizarea unei societăți prin 

divizare; 

c)veniturile obținute de persoanele fizice din lichidarea unei persoane juridice; 

 

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 și completările ulterioare, care dintre următoarele afirmații este incorectă? 

a)disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat 

de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar; 

b)cu ocazia inventarierii, nu fac obiectul evaluării imobilizările în curs de execuție;  

c)evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. 

 

47. (1 p) Potrivit Codului fiscal, un contract de leasing financiar este orice contract de leasing care îndeplinește 

cel puțin una dintre următoarele condiții: 

a)riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului nu sunt transferate 

utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;  

b)utilizatorul nu are opţiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată 

în procente nu este mai mică sau egală cu diferenţa dintre durata normală de funcţionare maximă şi durata contractului 

de leasing, raportată la durata normală de funcţionare maximă, exprimată în procente; 

c)valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală decât valoarea de intrare 

a bunului;  

 

48. (1 p) Potrivit Codului fiscal, nu reprezintă mijloace fixe amortizabile: 

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

parametrilor tehnici inițiali şi care conduc la obținerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii 

mijlocului fix;  

b)fondul comercial; 

c)activele biologice, înregistrate de către contribuabili potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 

 

49. (1 p) Potrivit Legii contabilității (Legea nr 82./1991, cu modificările şi completările ulterioare): 

a)în cazul divizării, societățile comerciale nu au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura 

activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute în divizării; 

b)companiile naționale nu au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor 

și capitalurilor proprii deținute în cursul exercițiului financiar; 

c)în cazul lichidării, societățile comerciale au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura 

activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute. 

 

50. (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. 

 

 

 



 7 

51. (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)litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;   

b)mijloacele de transport depreciate; 

c)stocurile depreciate. 

 

52. (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, în categoria activelor  se includ:  

a)provizioanele pentru litigii;   

b)furnizorii-debitori pentru prestările de servicii; 

c)clienții-creditori.  

 

53. (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 bunuri şi 

prestarea de servicii reprezintă fluxuri de trezorerie aferente activităților de: 

a)exploatare; 

b)finanțare; 

c)investiții. 

 

54. (2 p) Potrivit Codului fiscal, referitor la impozitul pe profit: 

a)metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind ieşirea din gestiune a stocurilor sunt 

recunoscute la calculul rezultatului fiscal, cu excepţia metodei FIFO (primul intrat-primul ieşit); 

b)metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind ieşirea din gestiune a stocurilor sunt 

recunoscute la calculul rezultatului fiscal, cu excepţia metodei LIFO (ultimul intrat-primul ieşit); 

c)metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind ieşirea din gestiune a stocurilor sunt 

recunoscute la calculul rezultatului fiscal. 

 

55. (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. 

 

56. (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 valoarea rezultatului generat de vânzarea mărfurilor, dacă evaluarea la ieșire se efectuează pe baza 

metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO)? 

a)65 de lei; 

b)60 de lei; 

c)55 de lei. 
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57. (2 p) Potrivit Codului fiscal, sunt deductibile fiscal: 

a)ajustările pentru deprecierea stocurilor constituite pentru situaţiile în care:  

1.sunt distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme;  

2.au fost încheiate contracte de asigurare.  

b)ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe neamortizabile constituite pentru situaţiile în care:  

1.sunt distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme;  

2.au fost încheiate contracte de asigurare; 

c)ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile constituite pentru situaţiile în care:  

1.sunt distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme;  

2.au fost încheiate contracte de asigurare.  

 

58. (2 p) Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

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

modificările şi completările ulterioare, o datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi 

datorie curentă, atunci când:  

a)i) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau  

   ii) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului; 

b)i) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau  

   ii) este exigibilă în termen de 6 luni de la data bilanţului; 

c)i) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau  

   ii) este exigibilă în termen mai mare de 12 luni de la data bilanţului. 

 

59. (2 p) Pe data de 07.12.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 înregistrat în contabilitate o creanţă  faţă 

de un client extern în valoare de 5.000 euro, cursul de schimb valabil la această dată fiind de 1 euro = 4,91 lei. 

Pe data de 20.12.N,  societatea X încasează de la clientul extern 3.000 euro, cursul de schimb valabil în 

momentul încasării fiind de 1 euro = 4,92 lei. Cursul de schimb valabil pentru închiderea exercițiului financiar 

(la 31.12.N) este de 1 euro = 4,93 lei. 

Care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)în bilanţul întocmit la 31.12.N, creanța faţă de clientul extern este evaluată la 9.840 de lei; 

b)pe data de 20.12.N, în momentul încasării clientului extern, se recunoaște (contabilizează) un venit financiar în 

valoare de  30  lei; 

c)la 31.12.N, evaluarea creanței față de clientul extern generează un venit financiar de 20 de lei. 

 

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 și completările ulterioare: 

a)diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vărsării capitalului social în valută 

majorează sau diminuează direct la rezultatul reportat, după caz; 

b)diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vărsării capitalului social în valută 

majorează sau diminuează capitalul social, după caz; 

c)diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vărsării capitalului social în valută 

se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. 

 

61. (2 p) In anul 2021, pe data de 15 iunie, adunarea generală a societatea X a hotărât distribuirea sub formă 

de dividende a rezultatului reportat in valoare de 100.000 de lei. Societății Y (care-si desfasoară activitatea in 

domeniul comunicațiilor) i-a fost repartizat un dividend brut de 20.000 de lei. 

Societatea Y deține 20% din acțiunile societății X acțiuni pe care le-a cumpărat pe data de 15 ianuarie  2021. 

Pe data de 1 iulie 2021, societatea X a plătit dividendele acționarilor săi.  

Potrivit codului fiscal, care este impozitul pe dividende plătit de societatea X pentru dividendele cuvenite 

societății Y? 

a)2.000 de lei; 

b)1.000 de lei; 

c)societatea X nu a plătit impozit pe dividendele cuvenite societății Y, deoarece deține peste 10% din capitalul 

acesteia; 
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62. (2 p) În modelul de bilanț 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)total active minus datorii necurente; 

b)provizioane; 

c)venituri în avans. 

 

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, care dintre 

următoarele afirmații este corectă? 

a)în situațiile financiare individuale, entităţile sunt obligate să efectueze reevaluarea imobilizărilor financiare 

existente la sfârşitul exerciţiului financiar, din trei în trei ani, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la 

valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu; 

b)entitățile trebuie să efectueze reevaluarea imobilizărilor necorporale, iar surplusul din reevaluare rezultat din 

reevaluarea acestora este inclus în rezerva din reevaluare și este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat 

(contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci când acest 

surplus reprezintă un câştig realizat; 

c)entităţile nu sunt obligate să  efectueze reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului 

financiar, din trei în trei ani. 

 

64. (2 p) Potrivit codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, în cazul creanţelor cesionate, 

pierderea netă reprezentând diferenţa dintre preţul de cesiune şi valoarea creanței cesionate nu este 

deductibilă în limita unui plafon de: 

a)30% din valoarea acestei pierderi; 

b)70% din valoarea acestei pierderi; 

c)100% din valoarea acestei pierderi. 

 

65. (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, plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale se 

contabilizează sub formă de: 

a)venituri financiare; 

b)venituri din exploatare; 

c)subvenţii pentru investiţii. 

 

66. (2 p) Potrivit Codului fiscal, baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie 

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

a)veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție; 

b)veniturile din redevențe, locații de gestiune și chirii; 

c)veniturile din studii și cercetări. 

 

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 și completările ulterioare, pentru tranzacțiile în valută, în cazul bunurilor însoțite de aviz de 

însoțire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate 

este cursul de la data:  

a)recepţiei bunurilor; 

b)întocmirii avizului de însoţire a mărfii; 

c)întocmirii facturii.  

 

68. (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  25 iunie N, livrează, unui client din România, mărfuri al căror preț de vânzare (inclusiv TVA) 

este de 23.800 lei; 

-pe data de 10 iulie N,  întocmește factura aferentă livrării de mărfuri; 

-pe data de 15 august N , încasează contravaloarea mărfurilor vândute. 

Potrivit Codului fiscal, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine pe data de: 
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a)10 iulie N; 

b)25 iunie N; 

c)15 august N. 

 

69. (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, încasează o chirie în valoare de 

3.000 lei, care este aferentă lunilor  noiembrie N, decembrie N, și ianuarie N+1.  În bilanțul întocmit de 

societatea X, la 31.12.N, se prezentă: 

a)un venit în avans în valoare de 1.000 de lei; 

b)un venit în avans în valoare de 3.000 de lei; 

c)un venit în avans în valoare de 2.000 de lei. 

 

70. (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 vânzări de produse finite: 50.000 de lei; 

-venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție: 5.000 de lei; 

-venituri din producţia de imobilizări necorporale: 10.000 de lei  

-reduceri comerciale acordate ulterior facturării inițiale, înregistrate cu ajutorul contului  "709": 5.000 de lei; 

De asemenea, atât în anul 2020, cât si în anul 2021, societatea X a avut 3 salariaţi.  

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

societatea X pentru primul trimestru al anului 2021? 

a)500 lei; 

b)600 lei; 

c)450 lei. 

 

71. (3 p) Societatea Y aflată în lichidare, plătitoare de impozit pe profit, vinde un mijloc fix despre care se 

cunosc următoarele informații: 

-cost 100.000 lei; 

-preț de vânzare fără TVA: 50.000 lei; 

-amortizare contabilă cumulată: 60.000 lei; 

-amortizare fiscală cumulată: 80.000 lei.  

Care este valoarea rezultatului fiscal (impozabil) generat de vânzarea mijlocului fix? 

a)30.000 lei (profit); 

b)20.000 lei (profit); 

c)50.000 lei (profit). 

 

72. (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 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 plăti în decembrie N și ianuarie 

N+1 o sumă lunară de 3.000 lei. În schimb, pentru luna februarie N+1, societatea X beneficiază de o facilitate 

și este scutită de plata chiriei. 

Care este valoarea cheltuielilor cu chiria ce se recunosc (contabilizează) la societatea X în decembrie N? 

a)0 (zero) lei; 

b)2.000 de lei; 

c)3.000 de lei. 

 

73. (3 p) Societatea X, plătitoare de impozit pe profit, care nu este instituție de credit, cesionează o creanță în 

următoarele condiţii: 

-preţul de cesiune: 30.000 de lei; 

-valoarea creanței cesionate: 35.000 de lei. 

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este valoarea pierderii nete deductibile din punct de vedere fiscal? 

a)3.500 de lei; 

b)1.500 de lei; 

c)5.000 de lei. 
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74. (3 p) Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

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

a)o datorie contingentă se recunoaşte în bilanţ în categoria datoriilor care ajung la scadenţă într-o perioadă mai mică 

de un an; 

b)o datorie contingentă se recunoaşte în bilanţ în categoria datoriilor care ajung la scadenţă într-o perioadă mai mare 

de un an; 

c)o datorie contingentă nu se recunoaşte în bilanţ, dar este prezentată în notele explicative, motiv pentru care este 

evidențiată ca element extrabilanţier. 

 

 

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 X? 

a)1,5 lei; 

b)1 leu; 

c)2 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 impozitul pe profit ce se plătește la bugetul statului, în urma lichidării? 

a)0(zero) lei; 

b)   160 lei; 

c)    320 lei. 

 

77. (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. 

Asociații existenți sunt cei de la data înființării societății X. 

Capitalul subscris si vărsat este reprezentat, în totalitate,  de aportul asociaților societății X. 
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Care este valoarea impozitului pe veniturile obținute din lichidarea societății X datorat de asociații persoane 

fizice? 

a)500 lei; 

b)1.000  lei: 

c)1.500 lei. 

 

78. (3 p)  Societatea Y (cu sediul în România), care aplică sistemul de TVA la încasare, achiziționează materii 

prime, în luna mai, anul N, de la societatea X (cu sediul în România), care la rândul său aplică sistemul de 

TVA la încasare. În factura emisă de societatea X, existentă la societatea Y în momentul recepţionării 

mărfurilor, se regăsesc următoarele informații: 

-valoare de înainte de acordarea reducerii comerciale : 3.100 de lei; 

-reducere comercială acordată sub formă de remiză: 100 de lei; 

-TVA: 19%.  

În luna iunie, anul N, societatea Y, plătește contravaloarea materiilor prime cumpărate le la societatea X. 

Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)în luna mai, anul N, la societatea Y, se recunoaște (contabilizează) taxă pe valoarea adăugată neexigibilă în valoare 

de 589 de lei; 

b)în luna mai, anul N, la societatea Y, se recunoaște (contabilizează) taxă pe valoarea adăugată deductibilă în valoare 

de 570 de lei; 

c)în luna mai, anul N, la societatea Y, se recunoaște (contabilizează) taxă pe valoarea adăugată neexigibilă în valoare 

de 570 de lei. 

 

79. (3 p) În cursul exercițiului N,  la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit, 

se contabilizează (recunosc): 

-venituri din ajustări pentru deprecierea stocurilor de materii prime, în valoare de 10.000 de lei; 

-câştiguri legate de anularea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate, în valoare de 20.000 lei. 

Potrivit Codului fiscal și a normelor metodologice de aolicare a acestuia, la determinarea impozitului pe profit, 

care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)atât veniturile din ajustările pentru deprecierea stocurilor de materii prime, cât și câştigurile legate de anularea 

titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate sunt  impozabile; 

b)atât veniturile din ajustările pentru deprecierea stocurilor de materii prime, cât și câştigurile legate de anularea 

titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate sunt neimpozabile; 

c)veniturile din ajustările pentru deprecierea stocurilor de materii prime sunt neimpozabile, în timp ce câştigurile 

legate de anularea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate sunt impozabile. 

 

80. (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. 

In cursul anului 2021, societatea X vinde un teren despre care se cunosc următoarele informații: 

-preț de vânzare (exclusiv TVA): 2.000.000 de lei; 

-terenul a fost achiziționat în anul 2015 la costul de 1.500.000 de lei; 

-la sfârșitul anului 2017, terenul a fost reevaluat la valoarea de 1.700.000 de lei. 

Care este rezultatul contabil generat de vânzarea terenului? 

a)500.000 de lei (profit); 

b)200.000 de lei (profit); 

c)300.000 de lei (profit). 

 

 

 


