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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă 

14  Noiembrie 2020 

 

 

Grila model 
 
 

1. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la primirea cererii de deschidere a procedurii 
insolvenței formulată de catre creditor: 

a) debitorul trebuie să depună un plan de reorganizare 

b) debitorul trebuie să depună lista completă a creditorilor 
c) debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existența stării de insolvență  

 

2. (1 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii insolvenței va cuprinde: 

a) locul, data și ora primei ședințe a adunării generale a asociaților 
b) locul, data și ora primei ședințe a adunării creditorilor 

c) data întocmirii raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au determinat starea de 

insolvență 

 

3. (1 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, contestațiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal: 
a) în termen de 5 zile de la publicarea acestuia în BPI 

b) în termen de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI 

c) în termen de 7 zile de la depunerea acestuia la dosarul cauzei 
 

4. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, bunurile rămase din patrimoniul societății radiate din registrul comerțului:  

a) revin asociaților/acționarilor 

b) trec în proprietatea statului 
c) revin administratorului statutar 

 

5. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăți în nume colectiv va fi făcută: 

a) de toți asociații, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel 
b) de instanța de judecată, în toate cazurile 

c) de orice persoană interesată 

 

6. (1 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, aportul în industrie în vederea constituirii unei societăți profesionale cu 
răspundere limitată (SPRL) constă în: 

a) diverse sume de bani, pe care asociatul se obligă să le aducă în societate 

b) bunuri imobile și bunuri mobile 
c) prestațiile în muncă sau serviciile practicianului în insolvență asociat  

 

7. (1 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, nedemnitatea practicianului în insolvență se constată la sesizarea:  

a) oricărei persoane sau din oficiu 

b) Consiliului de conducere al filialei UNPIR din care face parte practicianul în insolvență 
c) Președintelui UNPIR 

 

8. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executarea silită poate porni numai la cererea:  

a) debitorului 
b) creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel 

c) debitorului și creditorului 
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9. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, instanța de judecată poate dispune suspendarea provizorie a 

executării silite până la soluționarea cererii de suspendare: 
a) doar dacă există urgență 

b) dacă există urgență și dacă s-a achitat cauțiunea în cazurile prevăzute de lege 

c) doar cu citarea părților 
 

10. (1 pct.) Potrivit Codului penal, latura subiectivă a infracțiunii de bancrută simplă se poate realiza sub forma: 

a) culpei cu prevedere  

b) culpei fără prevedere 
c) intenției directe sau indirecte 

 

11. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pentru satisfacerea creanțelor creditorilor în cursul procedurii judiciare 

de insolvență prin lichidare de active, lichidatorul judiciar: 
a) valorifică toate bunurile debitorului 

b) formulează cerere de partaj în vederea valorificării bunurilor deținute de debitor în coproprietate 

c) valorifică bunurile debitorului doar prin negociere directă cu potențialii cumpărători 

 
12. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la rămânerea definitivă a sentinței prin care s-a deschis procedura 

simplificată de insolvență, comisia de insolvență notifică debitorul si îi pune în vedere că pe o durată de 3 

ani, are mai multe obligații, printre care și aceea de:   

a) a furniza, trimestrial, comisiei de insolvență o informare cu privire la situația sa patrimonială  
b) a nu contracta noi împrumuturi 

c) a informa, de îndată comisia de insolvență cu privire la obținerea oricăror venituri suplimentare 

de peste ¼ din salariul minim pe economie față de nivelul declarat prin cererea de aplicare a 
procedurii simplificate de insolvență  

 

13. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, se poate adresa oricând judecătorului-sindic o cerere cu solicitarea de a 

se ridica dreptul de administrare al debitorului, de către: 
a) creditorii care apreciază ca nu mai există posibilitatea reală de îndestulare a creanței lor  

b) comitetul creditorilor, fără ca legea să prevadă îndeplinirea vreunei condiții speciale 

c) administratorul judiciar, cu condiția dovedirii pierderilor continue din averea debitorului  

 
14. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, votarea modificării planului de reorganizare se va face de către: 

a) adunarea creditorilor cu creanțele rămase în sold, la data votului 

b) adunarea creditorilor cu creanțele înscrise în tabelul definitiv de creanțe 

c) comitetul creditorilor 
 

15. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în perioada de reorganizare, rapoartele asupra situației financiare a averii 

debitorului se supun aprobării: 

a) comitetului creditorilor  
b) adunării creditorilor 

c) judecătorului-sindic 

 

16. (2  pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, inventarul bunurilor debitorului se va face: 
a) după obținerea autorizațiilor necesare în acest sens 

b) după încuviințarea judecătorului-sindic 

c) după obținerea relațiilor scrise privind situația bunurilor debitorului 
 

17. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, poate formula contestație la raportul asupra fondurilor și la planul de 

distribuire: 

a) orice creditor 
b) comitetul creditorilor și administratorul special 

c) debitorul 
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18. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea unei societăți înainte de expirarea termenului fixat pentru 

durata sa, are efect față de terți: 
a) numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, 

Partea a III-a  

b) numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea pe pagina de internet a Oficiului 
Național al Registrului Comerțului 

c) numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a  

 
19. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăți prin hotărârea asociaților: 

a) aceștia nu vor putea reveni asupra hotărârii luate 

b) aceștia vor putea reveni asupra hotărârii luate atât timp cât nu s-a făcut nicio repartiție din activ 

c) aceștia vor putea reveni asupra hotărârii luate în maximum 15 zile de la începerea repartițiilor 
din activ 

 

20. (2 pct.) Legea nr. 31/1990, prevede faptul că în cazul societăților pe acțiuni organizate potrivit sistemulu i 

dualist, lichidatorii: 
a) își îndeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere 

b) își îndeplinesc mandatul sub controlul consiliului de administrație 

c) își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor 
 

21. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, practicienii în insolvență – persoane fizice, având cetățenia unui stat 

membru al Uniunii Europene, pot exercita profesia de practician în insolvență în mod temporar sau 

ocazional:   
a) fiind exceptați de la procedura de înscriere în UNPIR 

b) exclusiv cu condiția înscrierii în UNPIR 

c) doar după ce au dobândit calitatea de practician în insolvență, potrivit O.U.G. nr. 86/2006, în 

aceleași condiții ca și cetățenii români        
 

22. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, pot fi primite în profesia de practician în insolvență, la cerere, cu scutire 

de examen și de perioada de stagiu: 

a) persoanele care au exercitat cel puțin 3 ani funcția de judecător-sindic  
b) persoanele care au exercitat timp de 10 ani funcția de notar public 

c) persoanele care au exercitat cel puțin 5 ani funcția de executor judecătoresc    

 

23.   (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, neplata taxei anuale pentru societățile profesionale, în termenul stabilit 
în Statut atrage: 

a) suspendarea pe o perioadă de 3 luni a asociatului sau a asociaților coordonatori 

b) radierea de drept din Tabloul UNPIR  
c) suspendarea pe o perioadă de 30 de zile a activității societății profesionale (SPRL)  

 

24. (2 pct.) Fapta practicianului în insolvență care depune, în mod repetat, oferte de onorariu care nu țin seama 

de prevederile O.U.G. nr. 86/2006: 
a) se sancționează cu suspendarea sau excluderea din profesie 

b) constituie o practică anticoncurențială 

c) constituie abatere disciplinară  
 

25. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul procedurii de executare silită mobiliare, după 

adjudecarea bunului: 

a) adjudecatarul este obligat să depună prețul integral în cel mult 10 zile de la data licitației 

b) adjudecatarul este obligat să depună prețul integral de îndată, fără nicio excepție 
c) adjudecatarul este obligat să depună prețul integral de îndată sau, cu acordul creditorului, în cel 

mult 5 zile de la data licitației 
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26. (2 pct.) Codul de procedură civilă prevede faptul că, din momentul efectuării sechestrării bunurilor mobile, 

debitorul nu va mai putea dispune de ele: 
a) pe timpul cât durează executarea silită, în caz contrar fiind sancționat cu o amendă judiciară 

cuprinsă între 1.000 lei și 5.000 lei 

b) pe timpul cât durează executarea silită, în caz contrar fiind sancționat cu o amendă judiciară 
cuprinsă între 2.000 lei și 10.000 lei 

c) decât cu încuviințarea instanței de judecată  

 

27. (2 pct.) Conform Codului penal, în cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă: 
a) actele pregătitoare nu sunt posibile 

b) tentativa nu este posibilă  

c) tentativa este posibilă, dar nu este incriminată 

 
28. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, debitorul poate ataca decizia comisiei de insolvență privind respingerea 

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

a) cu apel 

b) cu recurs 
c) inclusiv pe motive de nerespectare a competenței teritoriale  

 

29.  (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, se poate cere anularea concordatului preventiv: 

a) în termen de 10 zile de la data omologării acestuia 
b) în termen de 15 zile de la data omologării acestuia 

c) în termen de 30 zile de la data omologării acestuia 

 

30. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, acțiunea privind recuperarea de la un subdobânditor a bunului ori a valorii 

bunului transferat de către debitor, în cazul în care subdobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a 

bunului și cunoștea sau trebuia să cunoască faptul că transferul inițial este susceptibil de a fi anulat, poate fi 
introdusă: 

a) de administratorul judiciar, lichidatorul judiciar și creditorul care deține mai mult de 30% din 

valoarea creanțelor înscrise la masa credală 
b) de administratorul judiciar, lichidatorul judiciar și președintele comitetului creditorilor sau orice 

parte interesată 

c) și de creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală  
 

31. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cursul procedurii de insolvență, în cazul denunțării unui contract de 

către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) cocontractantul poate introduce o acțiune pentru despăgubiri împotriva debitorului și va fi 
soluționată de judecătorul-sindic 

b) cocontractantul nu poate introduce o acțiune pentru despăgubiri împotriva debitorului 

c) cocontractantul poate formula doar cerere de înscriere la masa credală pentru acoperirea 

eventualelor prejudicii 
 

32. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, contul de insolvență al debitorului: 

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

b) va putea fi indisponibilizat prin măsuri civile dispune de instanțele judecătorești 
c) nu va putea fi în niciun mod indisponibilizat prin nicio măsură de natură administrativă dispusă 

de către organele administrative 

 

33. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în situația în care organele colegiale de conducere ale debitorului s-au 
opus la actele ori la faptele care au contribuit la starea de insolvență și au făcut să se consemneze opoziția 

lor la aceste decizii: 

a) răspunderea acestor persoane nu va mai putea fi angajată 
b) răspunderea acestor persoane va putea fi angajată doar parțial 

c) răspunderea acestor persoane va fi solidară cu cea a administratorului statutar 
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34. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul falimentului unei societăți de asigurare/reasigurare, dreptul 
creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare, se naște: 

a) la data publicării în BPI a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului 

b) la data publicării deciziei prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară constată existența 
indiciilor stării de insolvență a societății de asigurare/reasigurare și imposibilitatea de redresare 

c) la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului 

 

35. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în situația în care un asociat răspunde nelimitat pentru obligațiile societății 
pe durata funcționării acesteia: 

a) acesta va răspunde nelimitat pentru aceste obligații și în faza dizolvării 

b) acesta va răspunde limitat pentru aceste obligații în funcție de aportul său la capitalul social 

c) acesta va răspunde limitat pentru aceste obligații cu o cotă de 1/3 din averea personală  
 

36. (3 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, pe lângă Consiliul de conducere al filialei UNPIR funcționează și: 

a) o comisie de cenzori, formată din 3 membri, dintre care cel puțin unul are calitatea de contabil 

autorizat sau expert contabil 
b) o comisie de cenzori formată din 5 membri, dintre care cel puțin unul are calitatea de contabil 

autorizat sau expert contabil  

c) o comisie de cenzori, formată din 3 membri, practicieni în insolvență 
 

37. (3 pct.) Conform Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență: 

a) convocarea Congresului Uniunii se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență  

b) convocarea Congresului Uniunii se anunță cel puțin într-un cotidian național de largă circulație 
c) convocarea Congresului Uniunii se anunță cu minimum 60 de zile înainte de data programată 

 

38. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, obligația unei părți de a evacua sau de a preda un bun imobil, 

în cursul executării silite, se realizează în termen de: 
a) 20 de zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării 

b) 15 de zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării 

c) 8 de zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării 

 
39. (3 pct.) Potrivit Codului penal, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate: 

a) în cazul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

b) doar în cazul săvârșirii infracțiunii de bancrută frauduloasă 
c) în cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă săvârșită doar în forma agravată 

 

40. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care planul de rambursare nu a fost executat din motive 

neimputabile debitorului, pot cere deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active: 
a) creditorii curenți ale căror creanțe nu au fost achitate, din motive imputabile debitorului, cel 

puțin 6 luni de la scadență 

b) creditorii curenți ale căror creanțe nu au fost achitate, din motive neimputabile debitorului, cel 
puțin 90 de zile de la scadență 

c) doar creditorii ale căror creanțe nu au fost achitate  
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41.(1p)Potrivit Codului fiscal, mijlocul fix amortizabil este: 
 a)orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

i)este deţinută şi utilizată în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terţilor 

sau în scopuri administrative;  

ii)are o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul 
contribuabilului;  

iii)are o durată de utilizare mai mare de un an.  

b)orice imobilizare corporală  care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  
i)este deţinută şi utilizată în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terţilor 

sau în scopuri administrative;  

ii)are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul 
contribuabilului;  

iii)are o durată normală de utilizare mai mică de un an.  

c)orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

i)este deţinută şi utilizată în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terţilor 
sau în scopuri administrative;  

ii)are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul 

contribuabilului;  
iii)are o durată normală de utilizare mai mare de un an.  

 

42.(1p)Potrivit Codului fiscal, care dintre afirmaţiile de mai jos este corectă? 
a)o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice, nu reprezintă 

dividend;  

b)o distribuire de titluri de participare în legătură cu operaţiuni de reorganizare sub formă de fuziuni şi divizări, 

reprezintă dividend; 
c)o distribuire efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii de către 

persoana juridică, reprezintă dividend. 

 
43.(1p)Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmații este incorectă, din punctul de vedere  al 

impozitului pe profit? 

a)în cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare, perioada cuprinsă între prima zi a anului următor celui în 

care a început operaţiunea de lichidare şi data închiderii procedurii de lichidare se consideră un an în ceea ce 
priveşte recuperarea pierderii fiscale; 

b)rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor 

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

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

de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor 
juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă.  

 

44.(1p)Potrivit Codului fiscal şi a normelor metodologice de aplicare a acestuia, obligaţia calculării, reţinerii şi 

virării impozitului pe venitul obținut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi persoane 
fizice revine: 

 

a)persoanelor fizice care încasează venitul. 
b)persoanei juridice (reprezentantului legal al persoanei juridice); 

c)creditorilor societății; 

 
45.(1p)Potrivit Codului fiscal, venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către 

acţionari/asociaţi persoane fizice se impune cu o cotă de: 

a)5%, impozitul fiind final; 

b)10%, impozitul fiind final; 
c)9%, impozitul fiind final.  
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46.(1p)Potrivit Codului fiscal şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, din punctul de vedere al taxei pe 
valoarea adăugată: 

a)subvenţiile legate direct de preţul bunurilor livrate şi/sau al serviciilor prestate se includ în baza de impozitare 

a taxei pe valoarea adăugată; 

b)exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru subvenţiile legate direct de preţul bunurilor livrate şi/sau al 
serviciilor prestate intervine la data aprobării lor; 

c)se includ în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată subvenţiile care sunt acordate pentru atingerea 

unor parametri de calitate şi subvenţiile acordate pentru acoperirea unor cheltuieli. 
 

47.(1p)Potrivit Legii contabilității (Legea nr 82./1991, cu modificările şi completările ulterioare), pe parcursul 

funcţionării lor: 
a)societățile comerciale au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurile proprii cel puţin semestrial în cursul exerciţiului financiar; 

b)societățile comerciale au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurile proprii cel puţin trimestrial în cursul exerciţiului financiar; 
c)societățile comerciale au  obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar. 

 
48.(1p)Potrivit OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, orice persoană care constată 

pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile: 

a)are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, imediat de la constatare, conducătorului entităţii 
(administratorului entităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii 

respective) situaţia constatată; 

b)are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, în termen de 48 de ore de la constatare, conducătorului entităţii 

(administratorului entităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii 
respective) situaţia constatată; 

c)are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, conducătorului entităţii 

(administratorului entităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii 
respective) situaţia constatată. 

 

49.(1p)Potrivit Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 

şi capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP 2861/2009, care dintre următoarele precizări este incorectă? 
a)din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care ţin 

evidenţa gestiunii respective şi nici auditorii interni sau statutari;  

b)la entităţile al căror număr de salariaţi este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană; 
în această situaţie, răspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de 

credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective; 

c)din comisia de inventariere pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care ţin 
evidenţa gestiunii respective şi auditorii interni sau statutari. 

 

50.(1p)Potrivit OMFP 897/2015, în cazul societăţilor care se divizează: 

a)prima de divizare reprezintă diferenţa între valoarea aportului rezultat din divizare şi valoarea capitalurilor 
proprii ale societății care se divizează; 

b)primă de divizare reprezintă diferenţa între valoarea aportului rezultat din divizare şi valoarea cu care a crescut 

capitalul social al societăţii(lor) beneficiare; 
c)prima de divizare reprezintă diferenţa între valoarea aportului rezultat din divizare şi valoarea capitalului social 

al societății care se divizează. 

 
51.(1p)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)lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul mediu al lunii în care a avut loc operațiunea 
de lichidare, comunicat de banca la care a fost deschis acreditivul; 

b)lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb, de la data operațiunii de 

lichidare, comunicat de banca la care a fost deschis acreditivul; 
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c)lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională 
a României, de la data operaţiunii de lichidare. 

 

52.(1p)Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și 
completările ulterioare: 

a)fondul comercial generat intern trebuie recunoscut drept activ necorporal; 

b)costurile de cercetare (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) trebuie recunoscute drept activ 
necorporal atunci când sunt suportate;  

c)fondul comercial se recunoaşte, de regulă, la consolidare şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi 

valoarea justă la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de către o entitate.  
 

53.(2p)Potrivit Codului fiscal şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, din punctul de vedere al taxei pe 

valoarea adăugată, care dintre următoarele afirmații este incorectă? 

a)transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite se consideră livrare de bunuri 
numai dacă debitorul executat silit este o persoană impozabilă (cu exceptia situatiei in care sunt transferate 

bunuri imobile de o persoană impozabilă unei instituţii publice în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante); 

b)reprezintă livrare de bunuri predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, ca urmare a unui contract care 
prevede că plata se efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită 

cel mai târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia contractelor de leasing;  

c)bunurile constatate lipsă din gestiune, indiferent de cauza lipsei în gestiune, sunt considerate livrări de bunuri; 
 

54.(2p)Potrivit Codului fiscal, în cazul contribuabililor plătitori de TVA:  

a)în cazul unei operaţiuni care implică o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări 

de bunuri şi/sau prestări de servicii, persoanele impozabile nu se consideră că au efectuat o livrare de bunuri 
și/sau o prestare de servicii cu plată; 

b)în cazul unei operaţiuni care implică o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări 

de bunuri şi/sau prestări de servicii, fiecare persoană impozabilă se consideră că a efectuat o livrare de bunuri 
şi/sau o prestare de servicii cu plată; 

c)nu sunt asimilate prestărilor de servicii efectuate cu palată serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană 

impozabilă pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri 

decât desfăşurarea activităţii sale economice. 
 

55.(2p)Potrivit Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, care dintre următoarele afirmații 

este incorectă? 
a)rezervele din reevaluarea terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul 

profitului impozabil prin cheltuielilor privind activele cedate, se impozitează la momentul scăderii din gestiune 

a terenurilor; 
b)rezervele reprezentând facilități fiscale aferente scutirilor şi reducerilor de impozit pe profit aplicate profitului 

reinvestit, potrivit prevederilor legii, se impozitează dacă sunt utilizate pentru majorarea capitalului social;  

c)rezervele reprezentând facilităţi fiscale aferente scutirilor şi reducerilor de impozit pe profit aplicate profitului 

reinvestit, potrivit prevederilor legii, nu se impozitează dacă sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor. 
 

56.(2p)Așa cum precizează normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, perioada impozabilă a unei 

microîntreprinderi se încheie, în cazul dizolvării urmate de lichidare: 
a)la data depunerii situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit legii, înfiinţarea persoanei 

juridice respective; 

b)la fârșitut trimestrului în care sunt plătite toate obligațiile față de asociați; 
c)la sfârșitul semestrului în care se depun situaţiile financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit legii, 

înfiinţarea persoanei juridice respective. 

 

57.(2p)Pe data de 15 aprilie 2020 adunare generală a acţionarilor societăţii X (persoană juridică română) a hotărât 
distribuirea sub formă de dividende a rezultatului net obţinut de această  societate la 31.12.2019. Pe data de 15 

mai 2020 au fost plătite acţionarilor dividendele aprobate de adunarea generală din 15 aprilie 2020. Printre 
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acţionarii societăţii se regăseşte şi societatea Y (persoană juridică română), care, din 25 aprilie 2016, deţine la 
societatea X o participaţie de 20%. Potrivit Codului fiscal, pentru dividendele plătite societăţii Y, societatea X: 

a)a trebuit să plătească impozit pe dividende distribuite societăţii Y până la  pe data de 25 iunie 2020 (inclusiv); 

b)va trebuie să plătească impozit pe dividende distribuite societatii Y până pe data de 25 ianuarie 2021 (inclusiv); 

c)nu trebuie să plătească impozit pe dividendele distribuite societăţii Y. 
 

58.(2p)Așa cum precizează Codul fiscal: 

a)pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de 
desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează în totalitate ori de către 

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

b)pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de 
desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, nu se mai recuperează nici de aceşti 

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

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

desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi 
de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor 

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

 
59.(2p)Potrivit Codului fiscal, în cazul plătitorilor de impozit pe profit: 

a)pentru 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, contribuabilii beneficiază la calculul 

impozitului pe profit de o deducere suplimentară de  50% din valoarea profitului reinvestit. 

b)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; 
c)pentru 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, contribuabilii beneficiază la calculul 
impozitului pe profit de o deducere suplimentară de 25% din valoarea profitului reinvestit. 

 

60.(2p)Potrivit Codului fiscal, în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul 
unui an fiscal; 

a)impozitul pe clădire va fi datorat de persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra clădirii începând 

cu data de 1 a trimestrului următor celui în care dobândeşte bunul; 
b)impozitul pe clădire va fi datorat de persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra clădirii începând 

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

c)impozitul pe clădire va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 
 

61.(2p)Pe baza bilanţului întocmit înainte de fuziune, se determină activul net contabil, potrivit formulei: 

a)Activ net contabil = Total active -Total datorii; 
b)Activ net contabil = Total active imobilizate – Total datorii care ajung la scadență într-o perioadă mai mică 

de un an; 

c)Activ net contabil =Total active circulante - Total datorii care ajung la sacadență într-o perioadă mai mare de 
un an. 

 

62.(2p)În urma inventarierii şi evaluării activelor şi datoriilor societăţii X, se cunosc următoarele informații despre 

valorile bilanţiere ale activelor şi datoriilor: terenuri 100.000 lei, utilaje 100.000 lei, stocuri 10.000 lei, creanțe 
față de clienți 10.000 lei, disponibilităţi în contul curent la bancă 20.000 lei, clienti-creditori 40.000 lei, furnizori 

10.000 lei, credite bancare pe termen lung 10.000 lei.  

Care este valoarea capitalurilor proprii ale societăţii X în bilanţul întocmit de societatea X? 
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a)180.000 de lei;  
b)250.000 de lei; 

c)260.000 de lei. 

 

63.(2p)În cazul unei entități care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 
şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare,  nu reprezintă fluxuri de trezorerie provenite din activitățile de exploatare:  

a)plăţile în numerar efectuate către furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii;  
b)încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte venituri;  

c)rambursările în numerar ale sumelor împrumutate. 

 
64.(2p)În modelul de cont de profit şi pierdere pe care îl întocmesc entitățile mijlocii și mari și entitățile de interes 

public, prezentat în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

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

modificările și completările ulterioare, nu  regăsește următoarea rubrică: 
a)marja comercială; 

b)venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale; 

c)producția vândută. 
 

65.(2p)Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, precizează că activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanţ la valoarea contabilă, aceasta 

fiind reprezentată de: 

a)costul de achiziţie, costul de producţie sau altă valoare care substituie costul, diminuat (diminuată) cu 

amortizarea cumulată până la acea dată și majorat (majorată) cu ajustările cumulate din depreciere; 
b)costul de achiziţie, costul de producţie sau altă valoare care substituie costul la care se adaugă amortizarea 

cumulată până la acea dată; 

c)costul de achiziţie, costul de producţie sau altă valoare care substituie costul, diminuat (diminuată) cu  
amortizarea cumulată până la acea dată şi cu ajustările cumulate din depreciere. 

 

66.(2p)Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, precizează că diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite (acţiuni sau părţi sociale) şi valoarea 

neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi se 

înregistrează pe seama: 
a)veniturilor (contul 768 "Alte venituri financiare"); 

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

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

67.(2p)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

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

completările ulterioare: 
a)diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un 

curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţă de cele la care sunt 

înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la  venituri sau cheltuieli din diferențe de 
curs valutar; 

b)diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un 

curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţă de cele la care sunt 
înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau cheltuieli din exploatare; 

c)diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un 

curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţă de cele la care sunt 

înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. 
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68.(2p)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare,  un contract cu titlu oneros reprezintă: 

a)un contract în care costurile inevitabile aferente îndeplinirii obligaţiilor contractuale depăşesc beneficiile 

economice preconizate a fi obţinute din contractul în cauză; 
b)un contract în care costurile inevitabile aferente îndeplinirii obligaţiilor contractuale sunt mai mici decât 

beneficiile economice preconizate a fi obţinute din contractul în cauză; 

c)un contract în care costurile inevitabile aferente îndeplinirii obligaţiilor contractuale depăşesc cu 10% 
beneficiile economice preconizate a fi obţinute din contractul în cauză. 

 

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

-câştiguri legate de vânzarea titlurilor de participare proprii (acțiunilor proprii) dobândite/răscumpărate 

20.000lei; 

 -venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale, în valoare de 50.000 de lei. 
Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)atât  veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale, cât și câştigurile legate de vânzarea titlurilor de 

participare proprii dobândite/răscumpărate sunt impozabile; 
b)atât veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale,  cât și câştigurile legate de vânzarea titlurilor de 

participare proprii dobândite/răscumpărate sunt neimpozabile; 

sunt venituri neimpozabile; 
c)veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt neimpozabile, iar câştigurile legate de vânzarea 

titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate sunt impozabile. 

 

70.(3p)Despre societatea X, care aplică sistemul de TVA la încasare, se cunosc următoarele informații: 
-pe data de 30 mai, anul N, primește o factură de avans de la un furnizor pentru achiziționarea de materii prime 

în valoare de  11.900 de lei (inclusiv TVA 19%); 

-pe data de 1 iunie, anul N, plătește avansul furnizorului în valoare de 11.900 lei; 
-pe data de 5 iulie, anul N, achiziționează materiile prime de la furnizorul căruia i-a acordat avansul; 

Dacă se au în vedere prevederile Codului fiscal, care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)în luna iulie, anul N, societatea X recunoaşte (contabilizează) TVA  deductibilă în valoare de 1.900 de lei;  

b)în luna mai, anul N, societatea X recunoaşte (contabilizează) TVA deductibilă  în valoare de 1.900 de lei;  
c)în luna iunie, anul N, societatea X recunoaşte (contabilizează) TVA deductibilă în valoare de 1.900 de lei.  

 

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

-cost 50.000 lei; 

-preț de vânzare fără TVA: 25.000 lei; 
-amortizare contabilă cumulată: 30.000 lei; 

-amortizare fiscală cumulată: 20.000 lei.  

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

a)5.000 lei (profit); 
b)25.000 lei (pierdere); 

c)5.000 lei (pierdere). 

 
72.(3p)Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

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

modificările și completările ulterioare. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) al(a) acestei societăți se 
cunosc următoarele informații: 

-valoarea de intrare: 100.000 lei; 

-data achiziționării și punerii în funcțiune: 01.06.2019; 

-durata normală de funcționare conform catalogului: 10 ani; 
-metoda de amortizare utilizată este cea liniară. 

Care a fost valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârșitul anului 2019, potrivit Codului fiscal? 
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a)94.166,66 lei; 
b)80.000 lei; 

c)95.000 lei. 

 

73.(3p)La 31.12.2018, se cunosc următoarele informații despre un teren al societății X, care aplică Reglementările 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014: 

-cost de achiziție: 200.000 de lei; 
-la 31.12.2016, terenul a fost reevaluat pentru prima dată la valoarea justă de 210.000 de lei; 

-la 31.12.2019, terenul a fost reevaluat pentru a doua oară la valoarea justă de 195.000 de lei. 

Potrivit  Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, care este valoarea fiscală a terenului, în 
anul 2020? 

a)210.000 de lei; 

b)200.000 de lei; 

c)195.000 de lei. 
 

74.(3p)De la data constituirii sale, societatea X (ce nu se află în lichidare) este microîntreprindere din punct de 

vedere fiscal. În primul trimestru din 2020, 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 ahiziţionate de la furnizori: 1.000 de lei.  

De asemenea, atât în anul 2019, cât si în anul 2020, societatea X a acut 1 salariat.  

Pentru a beneficia de bonificația de 10% prevăzută de OUG 33/2020, societatea a declarat și plătit impozitul 

datorat pe data de 15 aprilie 2020. 
Potrivit prevederilor Codului fiscal și OUG 33/2020, care este impozitul pe veniturilor microîntreprinderilor pe 

care l-a plătit  societatea X pentru primul trimestru al anului 2020? 

a)90 lei; 
b)99 lei; 

c)108 lei. 

 

75.(3p)Se prezintă următoarele informații despre o societate care aplică Reglementările contabile privind situațiile 
financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare: venituri din vânzarea produselor 

finite: 5.000 lei, venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital 1.000 lei, venituri din vânzarea 
semifabricatelor: 3.000 lei, venituri din diferențe de curs valutar 500 lei, venituri din sconturi obținute: 300 lei 

și venituri aferente costurilor stocurilor de produse  500 lei.  

Care este valoarea cifrei de afaceri netă? 
a)8.000 de lei; 

b)9.000 de lei; 

c)9.500 de lei. 

 
76.(3p)Despre un stoc de mărfuri se cunosc următoarele informații, la închiderea  

exercițiului financiar: 

-preţ de vânzare cu amănuntul: 1.190.000 de lei; 
-taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (aferentă prețului de vânzare cu amănuntul): 190.000 de lei; 

-adaos comercial: 100.000 de lei; 

-ajustare pentru deprecierea stocului de mărfuri: 10.000 de lei. 
Dacă se au în vedere Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 

Individuale și situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului  

finanțelor publice nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, stocul de 

mărfuri este evaluat (prezentat) în bilanțul, întocmit cu ocazia închiderii exercițiului  
financiar, la valoarea de: 
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a)1.190.000 de lei; 
b)890.000 de lei; 

c)1.000.000 de lei. 

 

77.(3p)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014: 

a)o datorie contingentă se recunoaște în bilanț în categoria datoriilor care ajung la scadență într-o perioadă mai 

mică de un an; 
b)o datorie contingentă se recunoaște în bilanț în categoria datoriilor care ajung la scadență într-o perioadă mai 

mare de un an; 

c)o datorie contingentă nu se recunoaște în bilanț, dar este prezentată în notele explicative, motiv pentru care 
este evidențiată ca element extrabilanţier. 

 

78.(3p)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, se include în categoria investițiilor imobiliare: 

a)o clădire aflată în proprietatea entității (sau deținută de entitate în temeiul unui contract de leasing financiar) 

şi utilizată în producerea de bunuri; 
b)o clădire aflată în proprietatea entităţii (sau deţinută de entitate în temeiul unui contract de leasing financiar) 

şi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional;  

c)o clădire aflată în proprietatea entității (sau deținută de entitate în temeiul unui contract de leasing financiar) 
şi utilizată în scopuri administrative. 

 

79.(3p)În iunie N (după publicarea situațiilor financiare ale anului N-1), se constată, la societatea X, că o factură 

de prestări de servicii de valoare semnificativă, emisă pentru un client, în noiembrie N-1, nu a fost înregistrată 
în contabilitate. 

Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)înregistrarea facturii în contabilitate se efectuează pe seama  profitului sau pierderii anului N; 

b)înregistrarea facturii în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat; 

c)înregistrarea facturii în contabilitate se efectuează pe seama rezervelor facultative, iar dacă nu există rezerve 
facultative, pe seama rezervelor legale. 

 

80.(3p)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și 

completările ulterioare, dacă în urma reevaluării pentru prima dată a unui mijloc de transport rezultă o diminuare 

a valorii acesteia, diminuarea de valoare  a mijlocului de transport se recunoaşte (contabilizează) în 
corespondenţă cu o: 

a)diminuare de venituri; 

b)diminaure de rezerve din reevaluare; 

c)creştere de cheltuieli. 


