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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 model 
 

 

1. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii insolvenței: 

a) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 

b) va fi publicată într-un ziar de largă circulație și în BPI 

c) va fi afișată la ușa instanței  

 

2. (1 pct.) Scopul Legii nr. 85/2014 constă în: 

a) instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, urmată de radierea 

acestuia din registrul în care a fost înmatriculat, în toate cazurile 

b) instituirea unei proceduri colective în vederea valorificării bunurilor aflate în patrimoniul debitorului 

c) instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când 

este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia 

 

3. (1 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, creditorul care a solicitat deschiderea procedurii insolvenței: 

a) nu este obligat să formuleze declarație de creanță 

b) este obligat să formuleze declarație de creanță, fără a fi necesară achitarea unei taxe judiciare de 

timbru  

c) este obligat să formuleze declarație de creanță, în orice situație, în termen legal 

 

4. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situația financiară finală întocmită de lichidatorul unei societăți pe acțiuni, 

poate fi atacată: 

a) de orice acționar 

b) doar de administratorul statutar 

c) de orice parte interesată 

 

5. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, bunurile rămase din patrimoniul societății pe acțiuni radiate din registrul 

comerțului: 

a) revin acționarilor 

b) se vând la licitație publică, iar contravaloarea acestora se face venit la bugetul statului 

c) revin creditorilor societății, proporțional cu valoarea creanțelor acestora 

 

6. (1 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, își poate constitui filiale: 

a) și un cabinet individual, cu acordul UNPIR 

b) o întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată 

c) o societate profesională cu răspundere limitată 

 

7. (1 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, perioada de stagiu se suspendă: 

a) în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa practicianului în insolvență stagiar 

b) doar în caz de absență motivată a îndrumării profesionale, fără culpa practicianului în insolvență 

stagiar 

c) doar pe timpul serviciului militar 

 

8. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul executării silite prezența martorilor asistenți: 

a) este obligatorie la pătrunderea într-un depozit 

b) este obligatorie doar la pătrunderea într-o locuință 

c) nu este permisă la pătrunderea într-o locuință 

 

9. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul în care debitorul beneficiază de un termen de plată: 

a) acesta nu va putea fi decăzut din beneficiul acelui termen, în nicio situație 

b) executarea se va putea face și înainte de împlinirea acelui termen, doar cu acordul executorului 

judecătoresc 
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c) acesta va fi decăzut din beneficiul acelui termen dacă risipește averea sa 

 

10. (1 pct.) Potrivit Codului penal, în cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă, obiectul material constă: 

a) într-o universalitate de bunuri, care reprezintă patrimoniul persoanei fizice sau juridice, încredințat 

făptuitorului spre administrare sau conservare 

b) doar într-un bun imobil sau o universalitate de bunuri imobile 

c) doar în bunuri fungibile și nefungibile 

 

11. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active: 

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

BNR existent la data deschiderii procedurii insolvenței 

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

BNR existent la data întocmirii tabelului 

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

BNR existent la data formulării declarației de creanță 

 

12. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în orice stadiu al procedurii, comisia de insolvență, prin decizie, poate 

înlocui administratorul procedurii:  

a) la cererea oricărui creditor sau persoane interesate 

b) la cererea debitorului, pentru motive temeinice 

c) doar la cererea creditorului majoritar 

 

13. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în vederea realizării mandatului ad-hoc: 

a) mandatarul va putea propune exclusiv reeșalonări de datorii 

b) mandatarul va putea propune exclusiv remiteri de datorii 

c) mandatarul va putea propune continuarea sau încetarea unor contracte în curs 

 

14. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în cazul cererii de deschidere a procedurii insolvenței: 

a) sunt aplicabile dispozițiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind regularizarea cererii 

b) nu sunt aplicabile dispozițiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind regularizarea cererii 

c) sunt aplicabile doar dispozițiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind regularizarea cererii, 

care nu vin in contradicție cu dispozițiile Legii nr. 85/2014 

 

15. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, la ședințele adunării creditorilor: 

a) orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepția cazului în care 

la ședință participă titularii tuturor creanțelor și aceștia sunt de acord cu introducerea chestiunii 

respective pe ordinea de zi a ședinței 

b) orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepția cazului în care 

administratorul judiciar/lichidatorul judiciar își exprimă acordul expres în sensul introducerii 

chestiunii respective pe ordinea de zi a ședinței 

c) orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare va putea fi luată în calcul doar în 

măsura în care este în interesul tuturor creditorilor 

 

16. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, cererea persoanei juridice de deschidere a procedurii generale de 

insolvență: 

a) trebuie să fie semnată de către toți asociații 

b) va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o hotărâre a asociaților/acționarilor în acest sens 

c) va putea fi depusă, fără a fi necesară o hotărâre a asociaților/acționarilor 

 

17. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în cadrul procedurii de faliment, nu vor fi puse sub sigilii: 

a) birourile și arhiva debitorului 

b) obiectele care vor trebui valorificate de urgență 

c) dispozitivele de stocare și preluare a informației 

 

18.   (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat radierea societății dizolvate 

din registrul comerțului, se comunică:  

a) societății, oficiului registrului comerțului și Ministerul Finanțelor, ANAF – administrația 

județeană/de sector a finanțelor publice 

b) societății, Camerei de Comerț și Industrie a României și Ministerului Finanțelor 
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c) creditorilor societății și Camerei Județene de Comerț și Industrie de la sediul principal al societății 

 

19. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dacă un asociat al unei societăți în nume colectiv decedează, în lipsa unei 

convenții contrare, societatea trebuie: 

a) să plătească partea ce se cuvine moștenitorilor 

b) să distribuie partea decedatului către asociați 

c) să coopteze un alt asociat 

 

20. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, după aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele 

societății cu răspundere limitată ce nu mai sunt necesare vreunuia dintre asociați, se vor depune la: 

a) asociatul desemnat de majoritate 

b) administratorul statutar 

c) oricare dintre asociați 

 

21. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, exercitarea activităților specifice calității de practician în insolvență 

fără însă a deține această calitate, constituie: 

a) infracțiune 

b) contravenție 

c) abatere disciplinară gravă 

 

22. (2 pct.) Conform Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, persoana 

care a promovat examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență: 

a) va solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 6 luni de la data promovării examenului 

b) va solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 1 an de la data promovării examenului  

c) va solicita înscrierea în Tabloul UNPIR oricând, nefiind prevăzut un termen în acest sens 

 

23. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, Institutul Naţional de Pregătire a Practicienilor în Insolvenţă: 

a) este o persoană juridică care nu face parte din sistemul național de învățământ 

b) este o persoană juridică de drept public 

c) nu este o persoană juridică de drept privat  

 

24. (2 pct.)  Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, Registrul formelor de organizare a practicienilor în insolvență se ține 

de către: 

a) secretariatul general al UNPIR, prin compartimentul de specialitate 

b) președintele UNPIR, prin compartimentul de specialitate 

c) Consiliul național de conducere al UNPIR, prin compartimentul de specialitate 

 

25. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, prezența unui agent de poliție, unui jandarm sau a altor agenți 

ai forței publice va fi necesară: 

a) doar dacă în imobilul deținut de către debitor se află și un minor 

b) dacă debitorul sau terțul deținător lipsește și în imobil nu se găsește nicio persoană majoră 

c) dacă terțul deținător dă curs solicitării executorului de deschidere a ușilor imobilului, însă debitorul 

nu este prezent la acel moment  

 

26. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul procedurii de executare silită, administratorul-

sechestru numit pentru administrarea veniturilor imobilului este dator să prezinte o dare de seamă: 

a) la sfârșitul fiecărei perioade de 3 luni socotite de la data predării imobilului 

b) la sfârșitul fiecărei perioade de 6 luni socotite de la data predării imobilului 

c) doar la sfârșitul gestiunii 

 

27. (2 pct.) Conform Codului penal, infracțiunea de bancrută frauduloasă săvârșită prin înstrăinarea unei părți 

din active presupune: 

a) doar transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri din patrimoniul persoanei fizice sau juridice debitoare 

b) încheierea unui act translativ de proprietate cu titlu oneros, la prețuri derizorii 

c) și încheierea unui contract de împrumut cu privire la activele respective 

 

28. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, cererea de eliberare de datorii reziduale: 

a) poate fi respinsă de către comisia de insolvență pentru motive temeinice 
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b) poate fi respinsă de instanța de insolvență dacă debitorul nu a respectat interdicțiile corespunzătoare 

perioadei de supraveghere postprocedură de insolvență 

c) nu poate fi formulată de către debitorul care a fost supus procedurii simplificate de insolvență  

 

29. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare: 

a) cu excepția creanțelor bugetare, indiferent de modul în care au fost constatate 

b) cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri arbitrale executorii 

c) fără nicio excepție 

 

30. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, ca regulă: 

a) contractele în derulare se consideră menținute la data deschiderii procedurii insolvenței 

b) contractele în derulare se consideră desființate la data deschiderii procedurii insolvenței 

c) contractele în derulare se denunță din oficiu, de administratorul judiciar la data deschiderii 

procedurii insolvenței 

 

31. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unei societăți în comandită 

nu sunt suficiente pentru plata creanțelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creanțe: 

a) judecătorul-sindic va autoriza executarea silită împotriva asociaților cu răspundere nelimitată sau, 

după caz, a membrilor 

b) judecătorul-sindic va autoriza executarea silită împotriva asociaților cu răspundere limitată sau, după 

caz, a membrilor 

c) judecătorul-sindic va acorda, în mod obligatoriu, un termen de grație pentru acoperirea integrală a 

creanțelor 

 

32. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, planul de reorganizare va cuprinde, în mod obligatoriu: 

a) programul de plată a creanțelor 

b) modalitatea în care vor fi valorificate toate bunurile debitorului 

c) tratamentul categoriilor de creanțe care nu sunt defavorizate 

 

33. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, vor fi plătite în baza documentelor din care rezultă, fără a fi necesară 

înscrierea la masa credală: 

a) creanțele născute anterior deschiderii procedurii 

b) creanțele născute în perioada reorganizării judiciare 

c) exclusiv creanțele născute în perioada de observație 

 

34. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, sumele de bani existente în contul debitorului la data deschiderii procedurii 

și asupra carora este constituită o ipotecă mobiliară, precum și garanțiile în numerar (cash colateral): 

a) vor fi distribuite la simpla cerere a creditorului de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 

creditorului titular al ipotecii mobiliare, pentru acoperirea creanțelor exigibile ale acestuia, în termen 

de 5 zile de la cererea creditorului 

b) vor fi distribuite la simpla cerere a creditorului de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 

creditorului titular al ipotecii mobiliare, pentru acoperirea creanțelor acestuia, în  termen de 10 zile 

de la cererea creditorului 

c) nu pot fi distribuite de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar la simpla cerere a 

creditorului 

 

35. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul în care dizolvarea unei societăți are loc în baza unei hotărâri 

judecătorești, înscrierea și publicarea acesteia se vor face: 

a) în termen de 5 zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă 

b) în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă 

c) în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă 

 

36. (3 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, Congresul UNPIR are următoarele atribuţii:  

a) ratifică bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea reprezentanţilor permanenţi a UNPIR 

b) soluţionează plângerile împotriva membrilor instanţei superioare de disciplină şi face propuneri de 

sancţionare a acestora 

c) apără interesele legitime ale membrilor UNPIR în faţa membrilor administraţiei publice, în faţa 

instanţelor judecătoreşti, a oricăror alte instituţii şi persoane juridice, precum şi în faţa persoanelor 

fizice 
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37. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, calitatea de practician în insolvență definitiv poate fi dobândită: 

a) doar de către practicianul care a promovat examenul de admitere în profesie 

b) de către persoana care a exercitat timp de 5 ani funcția de executor judecăoresc 

c) de către persoana care a exercitat cel puțin 5 ani funcția de judecător-sindic 

 

38. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executorul judecătoresc va începe procedura de vânzare a unui 

bun imobil dacă debitorul nu plătește datoria în termen de: 

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

b) 20 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării silite 

c) 30 de zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării silite 

 

39. (3 pct.) Conform Codului penal, pedeapsa prevăzută de legea penală pentru săvârșirea infracțiunii de gestiune 

frauduloasă în prima variantă agravată, este: 

a) închisoarea de la 1 la 5 ani 

b) închisoarea de la 2 la 5 ani 

c) închisoarea de la 3 la 5 ani 

 

40. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura de lichidare se deschide, de către instanța judecătorească 

competentă, în următoarele situații:   

a) la cererea debitorului, dacă situația sa financiară nu este iremediabil compromisă și deține bunuri 

valorificabile   

b) la cererea unui creditor, dacă planul de rambursare nu a fost dus la îndeplinire din motive imputabile 

debitorului 

c) la cererea tuturor creditorilor, dacă planul de rambursare nu a fost dus la îndeplinire, din motive 

imputabile debitorului 

 

41. (1 pct.)Potrivit Codului fiscal, în cazul metodei de amortizare accelerată,  pentru primul an de utilizare, 

amortizarea nu poate depăşi: 

a)50% din valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;   

b)40% din valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;  

c)30% din valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;  

 

42. (1 pct.)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, reprezintă dividend; 

b)o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca 

urmare a unei operaţiuni de majorare  a capitalului social, potrivit legii, nu reprezintă dividend; 

c)o distribuire de prime de emisiune, proporţional cu partea ce îi revine fiecărui participant,   reprezintă dividend. 

 

43. (1 pct.)Potrivit Codului fiscal: 

a)o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea 

inclusiv; 

b)o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al IV-lea 

inclusiv; 

c)o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv 

deţinerile persoanelor afiliate, minimum 20% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot 

ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică. 

 

44. (1 pct.)Potrivit Codului fiscal, în cazul impozitului pe clădirile care aparţin persoanelor juridice faţă de care nu 

este pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului, atunci când proprietarul clădirii nu a 

actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă: 

a)cota impozitului pe clădiri este de 5%; 

b)cota impozitului pe clădiri este de 4%; 

c)cota impozitului pe clădiri este de 4,5%. 

 

45. (1 pct.)Potrivit Codului fiscal, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ 

mai multe condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. Una dintre aceste condiții este: 

a)deținerea statului și autorităților locale în capitalul social al acesteia să nu depășească 10%; 
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b)s-a aflat în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit 

legii: 

c)a realizat venituri care nu depășesc echivalentul a 1.000.000 de euro. 

 

46. (1 pct.)Potrivit Codului fiscal, persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligația 

să depună declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi să plătească impozitul aferent până : 

a)la închiderea perioadei impozabile; 

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

c)depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.  

 

47. (1 pct.)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, în categoria datoriilor se 

includ: 

a)clienții-creditori; 

b)debitorii diverși;  

c)furnizorii-debitori.  

 

48. (1 pct.)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. 

 

49. (1 pct.)Potrivit Legii contabilităţii (Legea nr. 82∕1991, cu modificările şi completările ulterioare): 

a)în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire 

a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen de maximum 60 de zile de la constatare, iar în caz 

de forţă majoră, în termen de maximum 90 de zile de la constatarea încetării acesteia; 

b)în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire 

a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz 

de forţă majoră, în termen de maximum 60 de zile de la constatarea încetării acesteia; 

c)în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire 

a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz 

de forţă majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia. 

 

50. (1 pct.)Potrivit Legii contabilității (Legea nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare), societățile 

comerciale cu sediul în România, care nu se află în procedura de lichidare și care-și desfășoară activitatea de la 

înființare, depun un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice:  

a)în termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 

b)în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 

c)în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. 

 

51. (1 pct.)Potrivit OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, ordinul de deplasare (delegaţie) 

(cod-bază 14-5-4) se păstrează timp de: 

a)10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit; 

b)15 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit; 

c)  5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit. 

 

52. (1 pct.)Potrivit Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 

şi capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP 2861/2009, inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii se pot efectua: 

a)numai cu salariaţi proprii; 

b)atât cu salariaţi proprii, cât şi pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice 

cu pregătire corespunzătoare; 

c)numai pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregătire 

corespunzătoare. 
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53. (2 pct.)In anul 2021, pe data de 15 iunie, adunarea generală a societatea X a hotărât distribuirea sub formă de 

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

transportului) i-a fost repartizat un dividend brut de 3.000 de lei. 

Societatea Y detine 3% din acțiunile societății X acțiuni pe care le-a cumpărat pe data de 15 februarie 2019. Pe data 

de 1 iulie, societatea X a plătit dividendele acționarilor săi, inclusiv societății Y.  

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

Y? 

a)300 de lei; 

b)150 de lei; 

c)societatea X nu a plătit impozit pe dividendele cuvenite societății Y. 

 

54. (2 pct.)Potrivit Codului fiscal, o persoană juridică plătitoare de TVA, care nu se află în procedura insolvenței: 

a)nu poate solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic de 15.000 

lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare; 

b)nu poate solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic de 5.000 

lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare. 

c)nu poate solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic de 10.000 

lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare; 

 

55. (2 pct.)Potrivit Codului fiscal, pentru plătitorii de TVA: 

a)perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic 

precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile 

în România, dar care dau drept de deducere, care  nu a depăşit plafonul de 65.000 euro, cu excepţia situaţiei în care 

persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare 

de bunuri; 

b)perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic 

precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile 

în România, dar care dau drept de deducere, care nu a depăşit plafonul de 88.500 euro, cu excepţia situaţiei în care 

persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare 

de bunuri; 

c)perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic 

precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile 

în România, dar care dau drept de deducere, care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro, cu excepţia situaţiei în care 

persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare 

de bunuri. 

 

56. (2 pct.)Potrivit Codului fiscal, ajustările pentru deprecierea creanțele comerciale generate de vânzarea de mărfuri: 

a)sunt deductibile în limita unui procent de 100% din valoarea creanțelor, dacă creanțele îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții:  

1.sunt deţinute la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza 

hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie, sau la o persoană fizică asupra căreia este deschisă procedura 

de insolvenţă pe bază de:  

-plan de rambursare a datoriilor;  

-lichidare de active;  

-procedură simplificată;  

2.nu sunt garantate de altă persoană;  

3.sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului.  

b)sunt deductibile în limita unui procent de 100% din valoarea creanțelor, dacă creanțele îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții:  

1.sunt deţinute la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza 

hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie, sau la o persoană fizică asupra căreia este deschisă procedura 

de insolvenţă pe bază de:  

-plan de rambursare a datoriilor;  

-lichidare de active;  

-procedură simplificată;  

2.sunt garantate de altă persoană;  

3.sunt datorate de o persoană care este persoană afiliată contribuabilului;  

c)sunt deductibile în limita unui procent de 100% din valoarea creanțelor, dacă creanțele îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții:  
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1.sunt deţinute la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza 

hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie, sau la o persoană fizică asupra căreia este deschisă procedura 

de insolvenţă pe bază de:  

-plan de rambursare a datoriilor;  

-lichidare de active;  

-procedură simplificată;  

2.nu sunt garantate de altă persoană;  

3.sunt datorate de o persoană care este persoană afiliată contribuabilului;  

 

57. (2 pct.)Societatea X, plătitoare de impozit pe profit, are rezerve reprezentând facilităţi fiscale aferente scutirilor 

şi reducerilor de impozit pe profit aplicate profitului reinvestit, potrivit prevederilor legii. Potrivit codului fiscal, care 

dintre următoarele afirmații este incorectă? 

a)aceste rezerve se impozitează ca elemente similare veniturilor, dacă sunt utilizate pentru majorarea capitalului 

social; 

b)aceste rezerve se impozitează ca elemente similare veniturilor, dacă sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor; 

c)aceste rezerve se impozitează ca elemente similare veniturilor și sunt luate în calcul la rezultatul fiscal al lichidării,  

chiar dacă sunt menținute până la lichidare. 

 

58. (2 pct.)Porivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, în cazul lichidării unei persoane juridice, la 

transmiterea universală a patrimoniului societății către asociați/acționari persoane fizice, baza impozabilă pentru 

stabilirea impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice din lichidarea unei persoane juridice se stabilește 

astfel: 

a)i)determinarea sumei reprezentând diferenţa între valoarea elementelor de activ şi sumele reprezentând datoriile 

societăţii; 

ii)determinarea excedentului sumei stabilite la i) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare; 

b)ca diferență dintre valoarea elementelor de activ și sumele reprezentând datoriile societății; 

c)ca diferență între valoarea elementelor de activ și aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.  

 

59. (2 pct.)Potrivit Codului fiscal și Normelor metodologice de aplicare a acestuia, care dintre următoarele afirmații 

este incorectă? 

a)recuperarea pierderilor fiscale anuale se face în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a 

impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora;   

b)pierderea fiscală reprezintă suma înregistrată în declaraţia de impunere a anului precedent; 

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

divizare totală nu se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii 

absorbite sau divizate. 

 

60. (2 pct.)Potrivit Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit,  în cazul contribuabililor care se 

dizolvă cu lichidare:  

a)anul fiscal este anul calendaristic pe întreaga procedură a lichidării; 

b)anul fiscal este anul calendaristic, atunci când procedura de lichidare nu depășește 3 ani; 

c)perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data 

închiderii procedurii de lichidare se consideră un an fiscal. 

 

61. (2 pct.)În cazul unei entități care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

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

modificările şi completările ulterioare, plăţile în numerar efectuate către furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii 

reprezită fluxuri de trezorerie aferente activităților de: 

a)exploatare; 

b)finanțare; 

c)investiții. 

 

62. (2 pct.)În modelul de bilanț pe care îl întocmesc entitățile mijlocii și mari și entitățile de interes public, prezentat 

în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu se 

regăseşte următoarea rubrică: 

a)datoriile-sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an.; 

b)activele circulante nete/datoriile curente nete; 

c)cheltuielile de cercetare. 
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63. (2 pct.)Care dintre următoarele formule poate să fie utilizată pentru determinarea valorii contabile a unei acţiuni, 

în cazul fuziunii, atunci când activul net contabil este egal cu aportul net? 

a)Valoarea contabilă a unei acţiuni/părți sociale  = (Capital subscris vărsat - Rezultat reportat (pierdere) - Prime de 

capital)/ Numarul de acţiuni; 

b)Valoarea contabilă a unei acţiuni/părți sociale  = (Capital subscris vărsat – Rezultat reportat (pierdere) + Prime de 

capital) / Numarul de acţiuni; 

c)Valoarea contabilă a unei acţiuni/părți sociale  = (Capital subscris varsat + Rezerve +  Active circulante)/ Numarul 

de acţiuni. 

 

64. (2 pct.)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: 

a)sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" trebuie clarificate  de către entitate 

într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării; 

b)sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" trebuie clarificate  de către entitate 

într-un termen de cel mult şase luni  de la data constatării; 

c)sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" trebuie clarificate  de către entitate 

într-un termen de cel mult un an de la data constatării. 

 

65. (2 pct.)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, evenimentele ulterioare bilanțului sunt acele evenimente: 

a)favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care sunt publicate situațiile financiare anuale; 

b)favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situațiile financiare anuale depuse la 

ANAF; 

c)favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate 

pentru emitere. 

 

66. (2 pct.)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, stocurile se  

evaluează (prezintă) în bilanț la: 

a)valoarea cea mai mare dintre prețul de vânzare și cost; 

b)la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă; 

c)valoarea cea mai mică dintre prețul de vânzare și valoarea realizabilă netă. 

 

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

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

ulterioare, entitățile mici întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind obligatoriu: 

a)bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu 

și notele explicative la situaţiile financiare anuale; 

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

c)bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere, balanța de verificare și notele explicative la situaţiile financiare anuale. 

 

68. (2 pct.)Potrivit Reglementărilor contabile 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)se consideră că o entitate exercită o influenţă semnificativă asupra altei entităţi dacă deţine cel puţin 50% din 

drepturile de vot ale acţionarilor sau asociaţilor respectivei entităţi; 

b)se consideră că o entitate exercită o influenţă semnificativă asupra altei entităţi dacă deţine cel puţin 30% din 

drepturile de vot ale acţionarilor sau asociaţilor respectivei entităţi; 

c)se consideră că o entitate exercită o influenţă semnificativă asupra altei entităţi dacă deţine cel puţin 20% din 

drepturile de vot ale acţionarilor sau asociaţilor respectivei entităţi. 

 

69. (3 pct.)Asociaţii societăţii X, persoane fizice, au hotărât dizolvarea acesteia. Înainte de începerea operaţiilor de 

lichidare, se cunosc următoarele informaţii despre această societate: imobilizări (valori brute) 110.000 lei, 

amortizarea imobilizărilor 50.000 lei, mărfuri 30.000 lei, disponibilităţi 10.000 lei, capital subscris vărsat 40.000 lei, 

furnizori 60.000 lei. 
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Lichidatorul vinde imobilizările la preţul de 60.000 lei (exclusiv TVA 19 %), iar mărfurile la preţul de 30.000 lei 

(exclusiv TVA 19 %). De asemenea, încasează contravaloarea vânzărilor şi plăteşte datoriile faţă de bugetul statului 

şi furnizori. În plus, se precizează că: 

-toate veniturile și cheltuielile sunt deductibile fiscal; 

-nu există o pierdere fiscală nerecuperată (reportată) din exercițiile precedente; 

-amortizarea contabilă este egală cu amortizarea fiscală. 

Care este valoarea rezultatului contabil obţinut în urma operaţiilor de lichidare? 

a)10.000 lei (pierdere); 

b)10.000 lei (profit); 

c)0 (zero) lei. 

 

70. (3 pct.)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 dobândite/răscumpărate 20.000lei; 

 -venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale, în valoare de 50.000 de lei. 

Potrivit Codului fiscal și Normelor metodologice de aplicare a acestuia, 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. 

 

71. (3 pct.)În cursul exercițiului N,  la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit, se 

contabilizează (recunosc): 

-cheltuieli cu provizioanele pentru litigii în valoare de 5.000 de lei; 

-cheltuieli cu provizioanele pentru terminarea contractului de muncă în valoare de 20.000 de lei; 

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

a)atât cheltuielile cu provizioanele pentru litigii, cât și cheltuielile cu provizioanele pentru terminarea contractului de 

muncă sunt nedeductibile; 

b)cheltuielile cu provizioanele pentru litigii sunt nedeductibile, în timp ce cheltuielile cu  provizioanele pentru 

terminarea contractului de muncă sunt deductibile; 

c)cheltuielile provizioanele pentru litigii sunt deductibile, în timp ce cheltuielile cu provizioanele pentru terminarea 

contractului de muncă sunt nedeductibile. 

 

72. (3 pct.)Societatea X (cu sediul în România), care nu este plătitoare de TVA, recepționează mărfuri achiziționate 

de la societatea Y (cu sediul în România),  plătitoare de TVA (care nu aplică sistemul TVA la încasare). În factura 

întocmită de societatea Y, existentă la societatea X în momentul recepţionării materiilor prime, se regăsesc 

următoarele informaţii: 

-valoare înainte de acordarea reducerilor comerciale și financiare: 4.200 de lei (fără TVA); 

-reducere comercială sub formă de rabat: 100 de lei 

-reducere financiară acordată sub formă de scont de decontare: 100 de lei; 

-cota de TVA 19%; 

Precizăm că la societatea Y bunurile vândute îmbracă forma de produse finite. 

Potrivit Codului fiscal şi 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)la societatea Y, se contabilizează o taxă pe valoarea adăugată colectată de  779 de lei; 

b)la societatea Y, se contabilizează venituri din vânzarea produselor finite de 4.000 de lei; 

c)la societatea Y, se contabilizează venituri din vânzarea produselor finite de 4.100 de lei. 

 

73. (3 pct.)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 mai, 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; 
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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. 

 

74. (3 pct.)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 ahiziţionate de la furnizori: 1.000 de lei. 

De asemenea, atât în anul 2020, cât si în anul 2021, societatea X a avut 1 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)100 lei; 

b)110 lei; 

c)180 lei. 

 

75. (3 pct.)Se prezintă următoarele informaţii despre o societate care aplică Reglementările contabile privind situaţiile 

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

publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare: venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii 

5.000 lei, venituri din vînzarea produselor finite: 5.000 lei, venituri aferente stocurilor de produse 2.000 lei, venituri 

din producția de investiții imobiliare: 1.000 lei și  venituri din diferențe de curs valutar 2.000 lei.  

Care este valoarea cifrei de afaceri netă? 

a)10.000 de lei; 

b)15.000 de lei; 

c)13.000 de lei. 

 

76. (3 pct.)Societatea X, care este în lichidare, are o creanţă înregistrată la clienţii incerţi în valoare de 10.000 lei. 

Pentru această creanţă incertă a fost înregistrată în contabilitate o ajustare pentru depreciere în valoare de 6.000 lei. 

Deoarece creanţa incertă este încasată în totalitate, ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi trebuie să fie 

anulată. Cheltuiala înregistrată în contabilitatea societăţii X, în momentul contabilizării ajustarii pentru deprecierea 

creanţelor clienţi, a fost deductibilă din punct de vedere fiscal pentru suma de 2.000 lei. De asemenea, precizăm că 

societatea X este plătitoare de impozit pe profit. 

Care dintre următoarele afirmații este adevărată? 

a)în urma anulării ajustării pentru deprecierea creanțelor clienți, se recunoaște în contabilitate un venit de 6.000 de 

lei; însă, se ia in calcul la determinarea impozitului pe profit un venit în valoare de 4.000 de lei; 

b)în urma anulării ajustării pentru deprecierea creanțelor clienți, se recunoaște în contabilitate un venit de 6.000 de 

lei, care, în totalitate, este neimpozabil (nu se ia în calcul la determinarea impozitului pe profit); 

c)în urma anulării ajustării pentru deprecierea creanțelor clienți, se recunoaște în contabilitate un venit de 6.000 de 

lei; însă, se ia în calcul da determinarea impozitului pe profit un venit în valoare de 2.000 de lei. 

 

77. (3 pct.)Potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

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

ulterioare, care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a)o datorie contingentă este: 

-o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi 

confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în 

totalitate sub controlul entităţii; sau 

-o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este 

recunoscută deoarece nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii sau valoarea 

datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil; 

b)în bilanț, în funcție de situație, diferența dintre datoriile contingente și activele contingente este prezentată fie la 

active circulante, fie la datorii care ajung la scadență într-o perioadă mai mică de un an; 

c)activele contingente sunt prezentate în bilanț în categoria activelor curente. 

 

78. (3 pct.)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)dobânzile se recunosc la venituri în momentul în care acestea sunt încasate;  

b)veniturile din redevenţe şi chirii se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului;   
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c)dividendele se recunosc la venituri atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa.  

 

79. (3 pct.)Societatea X participă la capitalul social al societății Y cu un teren a cărui valoare contabilă este de 100.000 

de lei (valoarea contabilă a terenului este reprezentată de costul de achiziție al acestuia). Valoarea de aport (valoarea 

justă) a terenului, stabilită de un evaluator independent, este de 105.000 de lei. În schimbul aportului, societatea X 

primește părți sociale ale societății Y. La societatea X, titlurile Y se evaluează la valoarea de 105.000 de lei. 

Atât societatea X, cat și societatea Y, 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. 

La societatea X, diferența dintre valoarea titlurilor Y, recunoscute sub formă de imobilizări financiare, și valoarea 

contabilă a terenului se înregistrează pe seama: 

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

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

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

 

80. (3 pct.)Potrivit Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

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

ulterioare: 

a)în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, stocurile în curs de execuție nu sunt inventariate şi evaluate. 

b)în cazul creanţelor, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea 

contabilă a acestora se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor; 

c)în cazul creanţelor, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea 

contabilă a acestora se înregistrează în contabilitate pe seama provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli. 

 

 


