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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 9 
 

 

1. (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 

 

2. (1 p) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăți pe acțiuni, registrele acesteia vor fi 

păstrate: 

a) pe termen nelimitat 

b) pe o perioadă de 5 ani  

c) pe o perioadă de 10 ani 

 

3. (1 p) Conform Legii nr. 85/2014, atunci când cererea de deschidere a procedurii de insolvență este 

formulată de către un creditor, se impune ca: 

a) valoarea creanțelor bugetare să fie mai mică de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului 

b) valoarea creanțelor chirografare să fie mai mare de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului 

c) valoarea-prag să fie de 50.000 lei 

 

4. (1 p) Având în vedere dispozițiile din Codul de procedură civilă care reglementează executarea silită, 

identificați care dintre următoarele afirmații este edevărată: 

a) schimbarea domiciliului debitorului după începerea executării silite, atrage schimbarea competenței instanței 

de executare 

b) schimbarea sediului creditorului după începerea executării silite, atrage schimbarea competenței instanței de 

executare 

c) schimbarea domiciliului creditorului după începerea executării silite nu atrage schimbarea competenței 

instanței de executare 

 

5. (1 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul schimbărilor ulterioare de sediu al debitorului, tribunalul legal 

învestit cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenței: 

a) își va declina competența către tribunalul de la noul sediu al debitorului la cererea motivată a debitorului 

b) își va declina competența către tribunalul de la noul sediu al debitorului la cererea motivată a creditorului 

introductiv 

c) rămâne competent să soluționeze cauza 

 

6. (1 p) Conform Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a 

datoriilor, tabelul preliminar de creanțe:   

a) poate fi atacat în termen de 10 zile de la data comunicării  

b) poate fi atacat în termen de 15 zile de la data comunicării  

c) poate fi atacat cu contestație de creditori 

 

7. (1 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, practicianul în insolvență stagiar: 

a) poate dobândi calitatea de asociat într-o societate profesională 

b) nu poate exercita profesia în mod independent     

c) este obligat să colaboreze cu un SPRL  

 

8. (1 p)  Conform Codului penal, constituie infracțiunea de gestiune frauduloasă: 

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

b) fapta reprezentantului legal al debitorului de a prezenta în registrele acestuia sau în situația financiară sume 

nedatorate 

c) pricinuirea de pagube unei persoane cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care 

avea această grijă  
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9. (1 p) Conform Codului de pocedură civilă, nu sunt supuse urmăririi silite mobiliare: 

a) salariile și alte venituri ale debitorului 

b) combustibilul necesar debitorului și familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă 

c) bunurile imobile ale debitorului, constând în terenuri și clădiri 

 

10. (1 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 

 

11. (1 p) Conform Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar are obligația de a intocmi și de a supune 

judecătorului-sindic, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată a debitorului, fie 

continuarea perioadei de observație din procedura generală: 

a) în termen de 20 de zile de la desemnarea sa 

b) în termen de 40 de zile de la desemnarea sa 

c) în termen de 60 de zile de la desemnarea sa 

 

12. (1 p) Conform O.U.G. nr. 86/2006, creditorii care dețin creanțe rezultate din activitatea profesională a 

practicianului în insolvență, organizat în cabinet individual:  

a) au dreptul de a urmări doar bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune 

b) nu au dreptul de a urmări bunurile aflate în proprietatea practicianului în insolvență 

c) au dreptul de a urmări și bunurile aflate în proprietatea practicianului, doar în anumite condiții 

 

13. (2 p) Conform Codului de procedură civilă, în cursul procedurii de executare silită mobiliară, debitorul: 

a) nu va putea împiedica aplicarea sechestrului 

b) nu va putea obține ridicarea sechestrului 

c) va putea împiedica aplicarea sechestrului sau, după caz, va putea obține ridicare lui, în anumite cazuri 

prevăzute de lege 

 

14. (2 p) Conform Legii nr. 85/2014: 

a) votul condiționat este considerat vot negativ 

b) votul condiționat nu va putea fi consemnat în procesul-verbal  

c) votul condiționat este lovit de nulitate absolută 

 

15. (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 

 

16. (2 p) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a 

datoriilor, debitorul are anumite obligații, printre care și aceea de:    

a) a comunica administratorului procedurii, lunar, o situație cu privire la executarea planului de rambursare 

b) a informa administratorul procedurii cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a reședinței principale, 

dar nu mai târziu de 7 zile de la producerea schimbării 

c) a informa administratorul procedurii cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a reședinței principale, 

dar nu mai târziu de 5 zile de la producerea schimbării 

 

17. (2 p) Pot propune un plan de reorganizare potrivit Legii nr. 85/2014, următoarele categorii de persoane: 

a) administratorul judiciar, lichidatorul judiciar și debitorul 

b) administratorul judiciar si creditorii care dețin împreună cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor 

cuprinse în tabelul definitiv de creanțe 

c) unul sau mai mulți creditori deținând împreună cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor cuprinse în 

tabelul definitiv de creanțe 
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18. (2 p) Conform O.U.G. nr. 86/2006, o societate profesională cu răspundere limitată: 

a) este condusă de adunarea asociaților 

b) nu poate avea un obiect unic de activitate 

c) este titulară a unui patrimoniu propriu, însă nu își poate constitui filiale 

 

19. (2 p) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului:  

a) care are bunuri sau venituri urmăribile 

b) al cărui cuantum total al obligațiilor este de cel mult 10 salarii medii pe economie 

c) care are peste vârsta standard de pensionare și îndeplinește condițiile legale 

 

20. (2 p) Potrivit Codului penal, fapta persoanei care, în frauda creditorilor, prezintă în registrele 

debitorului, în alt act sau în situația financiară sume nedatorate, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de: 

a) delapidare 

b) înselăciune 

c) bancrută frauduloasă 

 

21. (2 p)  Potrivit Legii nr. 85/2014, tabelul definitiv al creanțelor: 

a) se întocmește după ce au fost înregistrate toate declarațiile de creanță 

b) se întocmește după ce toate contestațiile la creanțe au fost soluționate  

c) se întocmește după ce s-au soluționat toate opozițiile la cererea de deschidere a procedurii insolvenței 

 

22. (2 p)   Potrivit Legii nr. 85/2014, creanțele născute după data deschiderii procedurii insolvenței, în 

perioada de observație sau în procedura de reorganizare judiciară: 

a) vor putea fi plătite doar cu aprobarea judecătorului-sindic, după formularea unei declarații de creanță în acest 

sens 

b) vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, fără a fi necesară înscrierea la masa credală 

c) vor putea fi plătite doar dacă beneficiază de o cauză de preferință, după formularea unei declarații de creanță în 

acest sens 

 

23. (2 p)   Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea unei societăți: 

a) poate fi atacată cu apel 

b) este definitivă 

c) este irevocabilă 

 

24. (2 p)   Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, Tabloul UNPIR se publică în: 

a) Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a 

b) Monitorul Oficial al României, Partea I bis 

c) Buletinul Procedurilor de Insolvență 

 

25. (2 p)   Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, deciziile organelor de conducere ale UNPIR de respingere a cererilor 

de admitere în profesia de practician în insolvență, cu scutire de examen și de perioada de stagiu: 

a) nu pot fi contestate 

b) pot fi contestate, iar competența de soluționare aparține Consiliului național de conducere al UNPIR 

c) pot fi atacate la instanța judecătorească competentă  

 

26. (2 p)  Potrivit Legii nr. 85/2014, durata maximă a perioadei de observație: 

a) este de 6 luni 

b) este de 24 de luni 

c) se calculează de la data deschiderii procedurii insolvenței 

 

27. (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 
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28. (2 p)   Potrivit Legii nr. 31/1990, constatarea contravențiilor săvârșite de lichidatori și sancționarea 

acestora se realizează: 

a) de către instanța de judecată competentă în a cărei circumscripție se află sediul lichidatorului 

b) exclusiv de către directorul oficiului registrului comerțului în a cărui circumscripție se află sediul 

lichidatorului 

c) de către persoana competentă cu soluționarea cererilor de înregistrare în registrul comerțului 

 

29. (3 p)   Dispozițiile O.U.G. nr. 86/2006 prevăd faptul că, neplata cotizației anuale și a contribuției în 

termenul stabilit prin Statut: 

a) atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni 

b) atrage suspendarea pe o perioadă de 6 luni 

c) atrage, în mod automat, radierea din Tabloul UNPIR 

 

30. (3 p)  Potrivit Legii nr. 151/2015, încheiere prin care instanța s-a pronunțat cu privire la cererea de 

înlocuire a lichidatorului, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active: 

a) poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare 

b) poate fi atacată cu apel, în termen de 15 zile de la comunicare 

c) poate fi atacată cu apel, care se judecă de tribunal de urgență și cu precădere 

 

31. (3 p)    Identificați care dintre următoarele afirmații este corectă având în vedere dispozițiile Legii nr. 

31/1990: 

a) dizolvarea are loc fără lichidare doar în cazul divizării totale a societății 

b) dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii societății 

c) dizolvarea societății nu are ca efect deschiderea procedurii lichidării  

 

32. (3 p) Dispozițiile Legii nr. 85/2014, stabilesc faptul că salariații instituției de credit debitoare aflate în 

procedura falimentului: 

a) vor desemna doar o singură persoană care să îi reprezinte în cursul procedurii  pentru recuperarea creanțelor 

reprezentând salariile și alte drepturi bănești 

b) vor desemna două persoane care să îi reprezinte în cursul procedurii pentru recuperarea creanțelor 

reprezentând salariile și alte drepturi bănești 

c) nu vor putea desemna o persoană care îi reprezinte în cursul procedurii pentru recuperarea creanțelor 

reprezentând salariile și alte drepturi bănești, aceștia putându-se reprezenta doar personal 

 

33. (3 p)  Identificați afirmația corectă în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014: 

a) hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de către administratorul judiciar pentru nelegalitate 

b) la ședințele adunării creditorilor, salariații debitorului vor putea fi reprezentați de un delegat din rândul 

acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanțelor reprezentând salariile și alte drepturi bănești ce li se 

cuvin  

c) creditorii nu își pot exprima votul prin corespondență, în cadrul adunărilor de creditori 

 

34. (3 p)  Potrivit Legii nr. 31/1990, administratorii, respectiv membrii directoratului unei societăți: 

a) au obligația de a prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii 

b) au obligația de a prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii pentru cei 3 ani anteriori începerii 

lichidării 

c) nu pot prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii, neavând vreo calitate în acest sens 

 

35. (3 p) Lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze 

acțiuni de radiere, conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990: 

a) se afișează pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 30 de zile 

calendaristice înainte 

b) se afișează pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 15 de zile 

calendaristice înainte 

c) se afișează pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-

line al acestuia cu cel puțin 10 de zile calendaristice înainte 
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36. (3 p) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul în care o cerere de deschidere a procedurii insolvenței este 

formulată de creditor: 

a) judecătorul-sindic poate dispune în sarcina creditorului consemnarea la o bancă a unei cauțiuni de până la 10% 

din valoarea creanței, dar nu mai mult de 10.000 lei 

b) judecătorul-sindic poate dispune în sarcina creditorului consemnarea la o bancă a unei cauțiuni de până la 10% 

din valoarea creanței, dar nu mai mult de 40.000 lei 

c) judecătorul-sindic poate dispune în sarcina creditorului consemnarea la o bancă a unei cauțiuni într-un 

cuantum fix de 5% din valoarea creanței sale 

 

37. (3 p) Potrivit Codului de procedură civilă, stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată în 

materia executării silite imobiliare: 

a) nu se pot urmări veniturile viitoare ale imobilelor ce sunt proprietatea debitorului 

b) nu se pot urmări veniturile prezente ale imobilelor debitorului asupra cărora acesta deține un drept de uzufruct 

c) se pot urmări și veniturile debitorului arendaș sau chiriaș provenite din exploatarea imobilelor arendate sau 

închiriate 

 

38. (3 p) Identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată având în vedere prevederile Codului 

penal: 

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

de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

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

c) acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu în cazul săvârșirii infracțiunii de gestiune frauduloasă 

 

39. (3 p) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, nu poate fi desemnat ca administrator judiciar, practicianul în 

insolvență persoană fizică, care:    

a) a avut, într-o perioadă de 5 ani anterioară datei pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii, calitatea de 

expert contabil al persoanei juridice   

b) a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii, calitatea de 

consilier juridic al persoanei juridice   

c) a avut, într-o perioadă de 3 ani anterioară datei pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii, calitatea de 

contabil autorizat al persoanei juridice 

 

40. (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 

 

41. (1 p) Potrivit Codului fiscal, venitul impozabil obţinut acţionari/asociaţi persoane fizice de din lichidarea 

unei persoane juridice se impune cu o cotă de: 

a)10%, impozitul fiind final; 

b)1%, impozitul fiind final; 

c)3%, impozitul fiind final.  

 

42. (1 p)  Potrivit Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, sunt venituri neimpozabile: 

a)veniturile din producţia de imobilizări corporale; 

b)veniturile din producţia de investiţii imobiliare; 

c)veniturile din ajustările pentru deprecierea stocurilor de produse finite. 

 

43. (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 redevențe, locații de gestiune și chirii; 

b)veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; 

c)veniturile din vânzarea semifabricatelor. 
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44. (1 p) Potrivit Codului fiscal, un contract de leasing financiar este orice contract de leasing care îndeplinește 

cel puțin una dintre următoarele condiții: 

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

în procente este mai mare decât diferenţa dintre durata normală de funcționare maximă şi durata contractului de 

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

b)perioada de leasing depăşeşte 70% din durata normală de funcţionare maximă a bunului care face obiectul 

leasingului.  

c)contractul de leasing  prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului 

către utilizator la momentul expirării contractului;  

 

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, în cifra de afaceri a unei entităţi nu se includ: 

a)veniturile din studii și cercetări; 

b)veniturile din producția de imobilizări corporale; 

c)veniturile din serviciile prestate. 

 

46. (1 p) Potrivit Codului fiscal, condiția obligatorie pentru aplicarea taxării inverse în scopul TVA este ca: 

a)atât furnizorul cât și beneficiarul să fie înregistrați în scopuri TVA; 

b)beneficiarul să fie înregistrat în scopuri TVA; 

c)furnizorul să fie înregistrat în scopuri TVA. 

 

47. (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.  

 

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, cu 

modificările și completările ulterioare, care dintre următoarele afirmații este incorectă? 

a)fondul comercial recunoscut sub formă de activ se poate amortiza pe o perioadă mai mare de 10 ani; 

b)în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea 

înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea 

constatată; 

c)duratele de amortizare din contabilitate, stabilite potrivit politicilor contabile, pot fi diferite de duratele de 

amortizare utilizate de entităţi pentru scopuri fiscale. 

 

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 şi completările ulterioare, în categoria activelor  se includ:  

a)cheltuielile în avans și provizioanele; 

b)cheltuielile în avans și veniturile în avans;   

c)cheltuielile în avans și investițiile financiare deținute pe termen scurt. 

 

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 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. 

 

51. (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 financiar se face de către utilizator; 

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. 
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52. (1 p) Potrivit OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, în cazul în care un document 

emis de o altă entitate a dispărut: 

a)reconstituirea se va face de entitatea emitentă, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea 

emitentă, iar entitatea emitentă va trimite entității solicitante, în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii, 

documentul reconstituit; 

b)reconstituirea se va face de entitatea emitentă, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la entitatea 

emitentă, iar entitatea emitentă va trimite entității solicitante, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, 

documentul reconstituit; 

c)reconstituirea se va face entitatea emitentă, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la entitatea 

emitentă, iar entitatea emitentă va trimite entității solicitante, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, 

documentul reconstituit. 

 

53. (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, efectele modificării politicilor contabile aferente exercițiului financiar 

curent se contabilizează pe seama conturilor: 

a)de cheltuieli și venituri ale perioadei; 

b)de rezerve; 

c)de rezultat reportat. 

 

54. (2 p) Potrivit Codului fiscal: 

a)în cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv 

schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii 

cu mai mult de 20%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a 

cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi 

datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor; 

b)în cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv 

schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii 

cu mai mult de 15%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a 

cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi 

datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor; 

c)în cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv 

schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii 

cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a 

cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi 

datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

 

55. (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 o datorie faţă de un furnizor 

extern de materii prime în valoare de 5.000 euro, cursul de schimb valabil la această dată fiind de 1 euro = 

4,91 lei. Pe data de 24.12.N, societatea X a plătit furnizorului extern suma de 2.000 euro, cursul de schimb 

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

financiar (la 31.12.N) este de 4,93 lei. 

Care dintre următoarele afirmații este incorectă? 

a)pe data de 24.12.N, în momentul plății furnizorului extern, se recunoaste (contabilizează) o cheltuială financiară de 

20  lei; 

b)la 31.12.N, evaluarea datoriei față de furnizorul extern generează o cheltuiă financiară de 60 lei; 

c)în bilanţul întocmit la 31.12.N, datoria față de furnizorul extern este evaluată la 14.730 de lei. 

 

56. (2 p) Potrivit Codului fiscal: 

a)în cazul în care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute în regim de conservare, în funcţie de politica contabilă 

adoptată, valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul trecerii în conservare se recuperează pe durata normală 

de utilizare rămasă, începând cu luna următoare ieşirii din conservare a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare 

fiscală; 

b)în cazul în care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute în regim de conservare, în funcţie de politica contabilă 

adoptată, valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul trecerii în conservare se recuperează pe durata normală 

de utilizare rămasă, începând cu trimestrul următor celui în care a avut loc ieşirea din conservare, prin recalcularea 

cotei de amortizare fiscală; 
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c)în cazul în care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute în regim de conservare, în funcţie de politica contabilă 

adoptată, valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul trecerii în conservare se recuperează pe durata normală 

de utilizare rămasă, începând cu semestrul următor celui în care a avut loc ieşirea din conservare, prin recalcularea 

cotei de amortizare fiscală. 

 

57. (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 imobilizări 

corporale, necorporale şi alte active imobilizate reprezintă fluxuri de trezorerie aferente activităților de: 

a)exploatare; 

b)finanțare; 

c)investiții. 

 

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

metodei ultimul intrat-primul ieșit (LIFO)? 

a)65 de lei; 

b)60 de lei; 

c)55 de lei. 

 

59. (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: 

a)onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung se recunosc pe 

seama cheltuielilor înregistrate în avans, iar cheltuielile în avans urmează să se recunoască la cheltuieli curente 

eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective; 

b)onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen scurt se recunosc pe 

seama cheltuielilor înregistrate în avans, iar cheltuielile în avans urmează să se recunoască la cheltuieli curente 

eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective; 

c)onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung se recunosc la 

cheltuieli curente în exercițiul în care s-a contractat împrumutul pe termen lung. 

 

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, pentru evaluarea la ieșire a stocurilor fungibile se poate utiliza una 

dintre următoarele trei metode: 

a)FIFO (primul intrat-primul iesit)/LIFO (ultimul intrat-primul ieșit)/CMP (costul mediu ponderat); 

b)FIFO (primul intrat-primul iesit)/NIFO (următorul intrat-primul ieșit)/CMP (costul mediu ponderat); 

c) FIFO (primul intrat-primul iesit)/ LIFO (ultimul intrat-primul ieșit/NIFO (următorul intrat-primul ieșit). 

 

61. (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)subvenţiile pentru active trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve; 

b)subvențiile pentru active trebuie recunoscute direct în profitul sau pierderea exercițiului financiar în care s-au 

încasat; 

c)subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca 

subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat. 
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62. (2 p) Potrivit Codului fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi 

echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum 

şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza 

contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este 

scutit de impozit. Însă, contribuabilii care beneficiază de această facilitate fiscală nu pot opta pentru: 

a)metoda de amortizare accelerată pentru activele respective; 

b)metoda de amortizare liniară pentru activele respective; 

c)metoda de amortizare degresivă pentru activele respective. 

 

63. (2 p) În cursul exercițiului N,  la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit, 

se contabilizează (recunosc) următoarele venituri și cheltuieli: 

-venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale în valoare de 20.000 de lei; 

-cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale în valoare de 30.000 de lei. 

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

a)veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt impozabile, în timp ce cheltuielile din reevaluarea 

imobilizărilor corporale sunt nedeductibile; 

b)la determinarea impozitului pe profit, se ține cont de o cheltuală netă deductibilă rezultată în urma reevaluării în 

valoare de 10.000 de lei; 

c)veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt neimpozabile, în timp ce cheltuielile din reevaluarea 

imobilizărilor corporale sunt nedeductibile. 

 

64. (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)dividendele primite de la o persoană juridică română; 

b)veniturile din vânzarea mărfurilor; 

c)veniturile din vânzarea produselor reziduale. 

 

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 şi completările ulterioare: 

a)costurile estimate cu demontarea şi mutarea unei imobilizări corporale, precum şi cele cu restaurarea 

amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în corespondenţă cu un cont de rezultat reportat (contul 117 

"Rezultat reportat"); 

b)costurile estimate cu demontarea şi mutarea unei imobilizări corporale, precum şi cele cu restaurarea 

amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în corespondenţă cu un cont de ajustări pentru deprecierea 

imobilizărilor corporale; 

c)costurile estimate cu demontarea şi mutarea unei imobilizări corporale, precum şi cele cu restaurarea 

amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în corespondenţă cu un cont de provizioane (contul 1513 

"Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea"). 

 

66. (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)valoarea adăugată; 

b)venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale; 

c)producția vândută. 

 

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, care dintre 

următoarele afirmații este corectă? 

a)dacă un activ imobilizat corporal este reevaluat, toate celelalte active imobilizate corporale ale entității trebuie 

reevaluate; 

b)dacă o imobilizare necorporală complet amortizată mai poate fi folosită, entitatea poate proceda la reevaluarea 

acesteia. Cu ocazia reevaluării imobilizării necorporale, acesteia i se stabilesc o nouă valoare şi o nouă durată de 

utilizare economică, corespunzătoare perioadei estimate a se folosi în continuare; 

c)entităţile trebuie să efectueze reevaluarea imobilizărilor corporale cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea 

contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului.  
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68. (2 p) Potrivit Codului fiscal, calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează: 

a)trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul; 

b)lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care se calculează impozitul; 

c)semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului pentru care se calculează impozitul. 

 

69. (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 10 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, transmite societății Y instalația în cadrul unei operațiuni de reorganizare sub formă  de 

divizare. 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)în 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. 

 

70. (3 p) Lichidatorul societăţii X a vândut produse finite la preţul de vânzare de 5.950 de lei (inclusiv TVA 19 

%). Costul de producție al produselor finite vândute este de 6.000 de lei. Pentru aceste produse finite a fost 

înregistrată în contabilitate o ajustare pentru depreciere în valoare de 1.000 de lei. Deoarece mărfurile au fost 

vândute, ajustarea este anulată.  

Care este rezultatul contabil brut obţinut în urma vânzării mărfurilor și anulării ajustării pentru deprecierea 

mărfurilor? 

a)0 (zero) lei; 

b)1.050  lei (profit); 

c)950  lei (profit). 

 

71. (3 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, a achiziționat în cursul anului N: 

-10.000 acțiuni ale societății B, la costul de 1 leu/acțiune; aceste acțiuni au fost achiziționate cu intenția de a fi 

deținute pe o perioadă scurtă de timp și, în consecință, au fost recunoscute în categoria investițiilor financiare 

pe termen scurt; aceste acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, iar, în cursul anului N, 

au fost tranzacționate, ultima dată, la cursul de 0,8 lei/acțiune; 

-10.000 de acțiuni al societății C, la costul de 1 leu/ acțiune; aceste acțiuni au fost achiziționate cu intenția de 

a fi deținute pe o perioadă scurtă de timp și, în consecință, au fost recunoscute în categoria investițiilor 

financiare pe termen scurt; aceste acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, iar, în cursul 

anului N, au fost tranzacționate, ultima dată, la cursul de 1,1 lei/acțiune; 

La ce valoare sunt evaluate, în bianțul întocmit de societatea X la 31.12.N, acțiunile societăților B și C? 

a)acțiunile societății B la valoarea de 10.000 de lei (10.000 de acțiuni x 1 leu/acțiune)/acțiunile societății C la valoarea 

de 10.000 de lei (10.000 de acțiuni x 1 leu/ /acțiune); 

b)acțiunile societății B la valoarea de 8.000 de lei (10.000 de acțiuni x 0,8 lei/acțiune)/acțiunile societății C la valoarea 

de 10.000 de lei (10.000 de acțiuni x 1 leu /acțiune); 

c)acțiunile societății B la valoarea de 8.000 de lei (10.000 de acțiuni x 0,8 lei/acțiune)/acțiunile societății C la valoarea 

de 11.000 de lei (10.000 de acțiuni x 1,1 lei /acțiune). 

 

72. (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 contul de profit şi pierdere 

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

a)un venit  în valoare de  1.000 de lei; 

b)un venit în valoare de 2.000 de lei; 

c)un venit în valoare de 3.000 de lei. 
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73. (3 p) În cursul exercițiului N,  la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit, 

se contabilizează (recunosc): 

-pierdere din anularea titlurilor de participare proprii, reprezentând diferenţa dintre valoarea de 

răscumpărare a titlurilor de participare proprii anulate şi valoarea lor nominală în valoare de 20.000 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)pierderea din anularea titlurilor de participare proprii, reprezentând diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a 

titlurilor de participare proprii anulate şi valoarea lor nominală 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; 

b)pierderea din anularea titlurilor de participare proprii, reprezentând diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a 

titlurilor de participare proprii anulate şi valoarea lor nominală 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; 

c)pierderea din anularea titlurilor de participare proprii, reprezentând diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a 

titlurilor de participare proprii anulate şi valoarea lor nominală este nedeductibilă, 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. 
 

74. (3 p) Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X, plătitoare de 

impozit pe profit: 

 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 vând 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 valoarea rezultatului contabil generat de operațiile de lichidare? 

a)2.000 lei (profit); 

b)2.000 lei (pierdere); 

c)0 (zero)lei. 
 

75. (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)la societatea Y, în luna iunie se recunoaște o taxă pe valoarea adăugată deductibilă în valoare de 570 de lei; 

b)la societatea Y, în luna iunie se recunoaște o taxă pe valoarea adăugată neexigibilă în valoare de 589 de lei; 

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

de 589 de lei. 
 

76. (3 p)  Lichidatorul societăţii X (plătitoare de impozit pe profit) a vândut mărfuri la preţul de vânzare de 

11.900 lei (inclusiv TVA 19 %). Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 10.000 lei. Pentru aceste 

mărfuri a fost înregistrată în contabilitate o ajustare pentru depreciere în valoare de 1.000 lei. Deoarece 

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

precizăm că societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

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

cu modificările și completările ulterioare, iar ajustarea pentru deprecierea mărfurilor este supusă 

tratamentului fiscal prevăzut de Codul fiscal.  
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Care este rezultatul fiscal (profitul impozabil) obţinut de societatea X, în urma vânzării mărfurilor şi anulării 

ajustării pentru deprecierea mărfurilor? 

a)1.000 lei (profit); 

b)1.900 lei (profit); 

c) 0 (zero) lei. 
 

77. (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 vânzarea produselor finite: 10.000 de lei; 

-venituri din ajustările pentru deprecierea stocurilor de produse finite: 1.000 de lei  

-venituri din subvenţii: 5.000 de lei; 

-venituri din reducerile comerciale primite pentru materiile prime achiziţionate de la furnizori: 1.000 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)450 lei; 

b)330 lei; 

c)300 lei. 
 

78. (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 ianuarie N+1 și 

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

facilitate și este scutită de plata chiriei. 

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

a) 0 (zero) lei; 

b)3.000 de lei; 

c)2.000 de lei. 
 

79. (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 numărul de acţiuni pe care trebuie să le emită societatea X, în cadrul operaţiunii de fuziune? 

a)2.000.000 acţiuni X; 

b)3.000.000 acţiuni X; 

c)1.000.000 acţiuni X. 
 

80. (3 p) Societatea X, plătitoare de impozit pe profit, care nu este instituție de credit, cesionează o creanță în 

următoarele condiţii: 

-preţul de cesiune: 40.000 de lei; 

-valoarea creanței cesionate: 45.000 de lei. 

Potrivit prevederilor Codului fiscal, care este valoarea pierderii nete ce nu este deductibilă din punct de vedere 

fiscal? 

a)3.500 de lei; 

b)1.500 de lei; 

c)5.000 de lei. 


