Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR)
Examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă
18 Martie 2017

Grila 1
1. Cererea privind atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă poate fi introdusă:
a) doar de către administrator judiciar/lichidatorul judiciar
b) de către un creditor desemnat de adunarea creditorilor
c) doar de către creditorul care deţine mai mult de 30% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală
3 puncte
2. Creditorii ale căror creanţe sunt născute din activitatea profesională a practicianului în insolvenţă, organizat în
cabinet individual:
a) pot urmări toate bunurile aflate în proprietatea practicianului în insolvenţă, pentru a-şi recupera
creanţele
b) vor urmări bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune, iar în măsura în care aceste bunuri nu sunt
suficiente pot urmări şi celelalte bunuri aflate în proprietatea practicianului în insolvenţă
c) nu au dreptul să urmărească bunurile aflate în proprietatea practicianului în insolvenţă
3 puncte
3. Potrivit Legii nr. 31/1990, sentinţa prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăţi cu răspundere limitată,
ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor asociaţilor, poate fi atacată:
a) în termen de 20 de zile de la comunicare
b) în termen de 15 zile de la pronunţare
c) în termen de 20 de zile de la pronunţare
3 puncte
4. Încheierea prin care executorul judecătoresc refuză motivat deschiderea procedurii de executare:
a) poate fi atacată de creditor cu contestaţie
b) poate fi atacată de creditor cu plângere la instanţa de executare, în termen de 15 zile de la data
comunicării încheierii
c) nu poate fi atacată de creditor, întrucât nu îi este recunoscut acest drept
3 puncte
5. Dispunând omologarea concordatului preventiv, judecătorul-sindic:
a) suspendă curgerea tuturor dobânzilor şi penalităţilor faţă de creditorii semnatari
b) suspendă curgerea tuturor cheltuielilor aferente creanţelor creditorilor semnatari
c) suspendă toate procedurile de executare silită
3 puncte
6. Contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de:
a) 20 de zile de la data când contestatorul a luat cunoştiinţă de actul pe care îl contesta
b) 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştiinţă de actul pe care îl contestă
c) 30 de zile de la data când contestatorul a luat cunoştiinţă de actul pe care îl contestă
3 puncte
7. Conform Legii nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va convoca adunarea creditorilor în vederea stabilirii tipului de
vânzare:
a) în termen de maximum 15 zile de la data depunerii raportului de evaluare la dosarul cauzei
b) în termen de maximum 15 zile de la data întocmirii raportului de evaluare
c) în termen de maximum 15 zile de la data publicării în BPI a raportului de evaluare
3 puncte
8. Conform Codului de procedură civilă, în cadrul procedurii de urmărire a unui autovehicul aflat în proprietatea
debitorului, executorul judecătoresc poate dispune sechestrarea acelui bun, ocazie cu care:
a) va face menţiunea acesteia şi pe certificatul de înmatriculare, precum şi pe cartea de identitate a
autovehiculului respectiv
b) va face această menţiune doar pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului respectiv
c) va consemna luarea acestei măsuri doar în procesul-verbal de sechestru, fără a face alte menţiuni pe
actele autovehiculului respectiv
3 puncte
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9. Subiectul activ al infracţiunii de bancrută frauduloasă este, de regulă:
a) o persoană care îndeplineşte o funcţie în cadrul societăţii debitoare
b) un terţ faţă de societatea debitoare
c) un client al societăţii debitoare
3 puncte
10. Neîncheierea contractului de asigurare profesională a practicianului în insolvenţă, în termenul stabilit de lege sau
în termenul de graţie acordat ulterior:
a) atrage radierea de drept din Tabloul UNPIR, la trecerea celor 30 de zile de la admiterea în UNPIR
b) duce la suspendarea calităţii de membru al UNPIR, pe o perioadă de maximum 6 luni
c) nu produce nicio consecinţă, întrucât nu există obligaţia de asigurare profesională a practicienilor în
insolvenţă
3 puncte
11. Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăţi ca urmare a trecerii timpului stabilit pentru durata
acesteia:
a) dizolvarea apare în mod automat, ca efect al voinţei asociaţilor
b) trebuie efectuate formalităţile prevăzute de lege
c) nu este adminisibilă o acţiune în constatarea dizolvării de drept a societăţii pentru expirarea duratei
acesteia
3 puncte
12. Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul în care se constată că, în urma unor pierderi stabilite prin situaţiile financiare
anuale aprobate potrivit legii, activul net al societăţii s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului
social subscris, se poate lua hotărârea de dizolvare a:
a) societăţii pe acţiuni
b) societăţii în comandită simplă
c) societăţii în comandită pe acţiuni
3 puncte
13. Potrivit Legii nr. 85/2014, debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar/lichidatorului
judiciar şi a creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv, sub
sancţiunea ridicării dreptului de administrare:
a) toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa
b) doar lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii
c) doar lista cuprinzând transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii
3 puncte
14. Conform Legii nr. 85/2014, în situaţia în care există 5 categorii care votează planul de reorganizare, acesta se
consideră acceptat dacă:
a) cel puţin 2 categorii votează planul, cu condiţia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să
accepte planul
b) cel puţin 3 categorii dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, cu condiţia ca
minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul şi ca cel puţin 30% din totalul valoric
al masei credale să accepte planul
c) cel puţin 4 categorii votează planul, cu condiţia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să
accepte planul şi ca cel puţin 20% din totalul valoric al masei credale să accepte planul
3 puncte
15. Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul societăţilor cu răspundere limitată, fiecare asociat îşi va putea intabula în
Cartea Funciară dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile rezultate din lichidare, în baza:
a) unui certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, eliberat de Registrul
Comerţului
b) actului de dizolvare a societăţii
c) unui proces verbal prin care s-au constatat activele distribuite şi activele rămase în urma distribuirii,
încheiat între asociaţi
3 puncte
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16. Potrivit Legii nr. 85/2014, debitorii persoane juridice, care în ultimii 5 ani precedenţi hotărârii de deschidere a
procedurii au mai fost supuşi unei proceduri de reorganizare judiciară:
a) nu mai pot fi supuşi reorganizării judiciare
b) pot fi supuşi reorganizării judiciare doar în anumite condiţii prevăzute expres de lege
c) pot solicita exclusiv deschiderea procedurii generale de insolvenţă
3 puncte
17. Potrivit Legii nr. 31/1990, împotriva hotărârii de radiere a societăţii dizolvate din registrul comerţului, se poate
face:
a) exclusiv apel
b) contestaţie
c) exclusiv recurs
2 puncte
18. Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia
de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei,
prin:
a) aplicarea unor penalităţi
b) aplicarea unei amenzi penale
c) aplicarea unei amenzi contravenţionale
2 puncte
19. Potrivit Legii nr. 85/2014, constituie atribuţii ale administratorului concordatar:
a) omologarea concordatului preventiv
b) elaborarea ofertei de concordat, împreună cu debitorul
c) soluţionează cererile având ca obiect suspendarea executărilor silite împotriva debitorului
2 puncte
20. În cazul în care bunul sechestrat în cursul procedurii de executare silită nu s-a putut vinde cu respectarea
prevederilor Codului de procedură civilă:
a) acesta va rămâne indisponibilizat cel mult un an de la data aplicării sechestrului
b) acesta va rămâne indisponibilizat cel mult 2 ani de la data aplicării sechestrului
c) acesta va fi restituit debitorului
2 puncte
21. Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea judecătorească prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăţi pe
acţiuni, este supusă:
a) apelului
b) recursului
c) contestaţiei
2 puncte
22. Potrivit Legii nr. 85/2014, după data deschiderii procedurii, valorificarea drepturilor creditorilor se realizează:
a) numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor
b) atât în cadrul procedurii insolvenţei, cât şi prin intermediul măsurilor de executare silită
c) atât în cadrul procedurii insolvenţei, cât şi prin intermediul acţiunilor promovate potrivit dreptului
comun
2 puncte
23. Neplata primei de asigurare de către practicianul în insolvenţă constituie:
a) sancţiune disciplinară
b) abatere disciplinară
c) nu se sancţionează
2 puncte
24. Potrivit Legii nr. 85/2014, competenţa de soluţionare a acţiunilor în anularea actelor frauduloase încheiate de
debitor în dauna creditorilor aparţine:
a) judecătorului-sindic
b) instanţei de judecată, în a cărei circumscripţie se află domiciliul/sediul pârâtului
c) instanţei de judecată, determinată în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură civilă
2 puncte
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25. În urma confirmării unui plan de reorganizare, debitorul îşi va conduce activitatea:
a) sub supravegherea adunării creditorilor
b) sub supraveghere judecătorului-sindic
c) sub supravegherea administratorului judiciar
2 puncte
26. Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăţi cu răspundere limitată va fi făcută:
a) de instanţa de judecată, în toate cazurile
b) doar de oficiul naţional al registrului comerţului
c) de toţi asociaţii, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel
2 puncte
27. Conform Codului de procedură civilă, competenţa în materia urmăririi silite imobiliare aparţine:
a) executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul aparţinând
debitorului
b) executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul / sediul
creditorului
c) executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul / sediul debitorului
2 puncte
28. Raportat la dispoziţiile Legii nr. 85/2014, “perioada de observaţie” este perioada cuprinsă între:
a) data deschiderii procedurii insolvenţei şi data închiderii procedurii insolvenţei
b) data confirmării planului de reorganizare şi data închiderii procedurii insolvenţei
c) data deschiderii procedurii insolvenţei şi data confirmării planului de reorganizare sau, după caz, a
intrării în faliment
2 puncte
29. Contestaţia împotriva deciziei de respingere/admitere a cererii de înscriere în Tabloul UNPIR a practicienilor în
insolvenţă se soluţionează de:
a) Consiliul naţional de conducere al UNPIR
b) instanţa competentă, de la domicilul sau sediul contestatorului
c) preşedinţii filialelor UNPIR
2 puncte
30. Conform Legii nr. 85/2014, la cererea debitorului, judecătorul-sindic va dispune deschiderea procedurii generale
a insolvenţei:
a) printr-o sentinţă de deschidere a procedurii
b) printr-o decizie civilă
c) printr-o încheiere de deschidere a procedurii
2 puncte
31. Potrivit Legii nr. 31/1990, durata inactivităţii unei societăţi:
a) nu poate depăşi 2 ani
b) nu poate depăşi 3 ani
c) este nelimitată
2 puncte
32. Infracţiunea de bancrută simplă este o infracţiune:
a) doar omisivă
b) doar comisivă
c) atât omisivă cât şi comisivă
2 puncte
33. Conform Legii nr. 85/2014, pot fi introduse acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale
debitorului în dauna creditorilor, încheiate:
a) în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii
b) în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii
c) în ultimul an anterior deschiderii procedurii
1 punct
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34. Administratorul judiciar este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să
exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stablite de instanţa de judecată:
a) în procedura insolvenţei, în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare judiciară
b) în procedura simplificată de faliment
c) în cadrul procedurii de concordat preventiv
1 punct
35. Potrivit Legii nr. 85/2014, pot formula opoziţie la deschiderea procedurii insolvenţei:
a) doar debitorii
b) doar creditorii
c) atât creditorii cât şi debitorii
1 punct
36. Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, existenţa nedemnităţii:
a) împiedică accesul persoanei în cauză în profesia de practician în insolvenţă, pe o perioadă de 5 ani
b) împiedică accesul persoanei în cauză în profesia de practician în insolvenţă
c) împiedică accesul persoanei în cauză în profesia de practician în insolvenţă, pe o perioadă de 7 ani
1 punct
37. Admiterea în profesia de practician în insolvenţă, se face:
a) pe baza unui examen organizat de UNPIR, conform prevederilor O.U.G. nr. 86/2006 şi ale Statutului
b) doar pe baza unui interviu organizat de UNPIR
c) în urma susţinerii unui proiect constând într-un studiu de caz
1 punct
38. În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, prima şedinţă a adunării creditorilor va avea în mod obligatoriu
pe ordinea de zi:
a) doar confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar
b) doar stabilirea onorariului administratorului judiciar/lichidatorului judiciar
c) atât confirmarea/desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, cât şi stabilirea
onorariului acestuia
1 punct
39. În Registrul formelor de organizare a practicienilor în insolvenţă, pentru societăţile profesionale vor fi
înregistrate cel puţin următoarele elemente:
a) contractul de societate al societăţii profesionale
b) decizia de înfiinţare
c) contul societăţii
1 punct
40. Potrivit Legii nr. 31/1990, o societate se dizolvă:
a) în caz de deces al unuia dintre asociaţi
b) în caz de deces al administratorului statutar
c) prin trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii
1 punct
41. Conform Codului de procedură civilă, obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu
executoriu:
a) se aduce la îndeplinire doar pe calea executării silite
b) se aduce la îndeplinire de bunăvoie
c) se aduce la îndeplinire doar prin intermediul executorului judecătoresc, indiferent de situaţie
1 punct
42. Fapta persoanei care, ştiind că nu va putea plăti, achiziţionează bunuri ori servicii producând o pagubă
creditorului, constituie:
a) Infracţiunea de abuz de încredere
b) infracţiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor
c) infracţiunea de înşelăciune
1 punct
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43. Pot forma obiect al contestaţiei la executare:
a) neexercitarea căilor de atac, în termenul prevăzut de lege
b) încheierile date de executorul judecătoresc
c) orice hotărâri judecătoreşti
1 punct
44. Legea nr. 85/2014 stabileşte printre atribuţiile administratorului special şi:
a) propunerea unui plan de reorganizare
b) participarea la şedinţele Adunarii Creditorilor
c) evaluarea activelor aflate în patrimoniul debitorului
1 punct
45. Conform Codului de procedură civilă, dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani, cauţiunea este în
cuantum de:
a) 20 lei
b) 100 lei, în afară de cazul în care legea dispune altfel
c) 1000 lei, în afară de cazul în care legea dispune altfel
1 punct
46. Numirea mandatarului ad-hoc se face, potrivit Legii nr. 85/2014, de către:
a) preşedintele Tribunalului
b) judecătorul-sindic
c) creditor
1 punct
47. Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic va pronunţa
deschiderea procedurii insolvenţei:
a) printr-o încheiere de şedinţă
b) printr-o sentinţă civilă
c) printr-o rezoluţie
1 punct
48. Prin sentinţa de deschidere a procedurii generale de insolvenţă, judecătorul-sindic desemnează:
a) un administrator judiciar provizoriu
b) un lichidator judiciar provizoriu
c) un administrator special
1 punct
49. Lichidatorul societăţii X, care este plătitoare de TVA, vinde o clădire la preţul de vânzare de 595.000 lei
(inclusiv taxa pe valoarea adăugată de 19%). Această clădire a fost înregistrată în contabilitate la costul de
1.000.000 lei, iar amortizarea cumulată până în momentul vânzării este de 550.000 lei.
Care este venitul ce se înregistrează în contabilitatea societăţii X, în urma vânzării clădirii?
a)595.000 de lei;
b)500.000 de lei;
c)481.950 de lei.
3 puncte
50. Societatea X, plătitoare de impozit pe profit, este absorbită de societatea Y, la rândul său, plătitoare de
impozit pe profit. În contabilitatea societăţii X, a fost înregistrată o clătire la costul său de 110.000 de lei.
Amortizarea cumulată a clădirii, înainte de fuziune este de 10.000 de lei. De asemenea, la societatea X,
valoarea contabilă a clădirii este egală cu valoarea fiscală. În contextul fuziunii, clădirea a fost evaluată la
valoarea de piaţă de 120.000 de lei şi este recunoscută la societatea Y la această valoare.
Potrivit Codului fiscal, care este valoarea fiscală a clădirii, după operaţia de fuziune, la societatea B?
a)120.000 lei;
b)110.000 lei;
c)100.000 lei.
3 puncte
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51. În cadrul unei operaţiuni de reorgeanizare, societăţile X (absorbant) şi Y (absorbit) fuzionează. Înainte
de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele informaţii despre cele două societăţi:
Elemente

Societatea X (lei)

Societatea Y (lei)

Care este valoarea primei de fuziune care se contabilizează la societatea X?
a)375.000 de lei;
b)250.000 de lei;
c)500.000 de lei.
3 puncte
52. Societatea X aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare. Pentru un mijloc fix (imobilizare corporală) a acestei societăţi se
cunosc următoarele informaţii:
-valoarea de intrare: 300.000 de lei;
-durata normală de funcţionare conform catalogului: 10 ani;
-metoda de amortizare este cea degresivă.
Care este valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârşitul celui de al doilea an de utilizare, conform
Codului fiscal?
a)240.000 lei;
b)192.000 lei;
c)180.000 lei.
3 puncte
53. 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) 60.000 lei,
amortizarea imobilizărilor 40.000 lei, mărfuri 20.000 lei, disponibilităţi 10.000 lei, capital subscris vărsat
40.000 lei, furnizori 10.000 lei. Se menţionează că valorile contabile ale activelor societăţii coincid cu valorile
fiscale.
Lichidatorul vinde imobilizările la preţul de 30.000 lei (exclusiv TVA 19 %), iar mărfurile la preţul de 10.000
lei (exclusiv TVA 19 %). De asemenea, încasează contravaloarea vânzărilor şi se plătesc datoriile faţă de
bugetul statului şi furnizori. În plus, se precizează:
-toate veniturile şi cheltuielile sunt deductibile fiscal;
-nu există o pierdere fiscală nerecuperată (reportată) din exerciţiile precedente;
-cota de impozit pe profit este de 16%.
Care este valoarea impozitului pe profit ce se plăteşte la bugetul statului, în urma operaţiilor de lichidare?
a)1.600 de lei;
b)1.904 de lei;
c)0 (zero) de lei.
3 puncte
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54. La 31.12.2016, se cunosc următoarele informaţii despre un teren al societăţii X:
-cost de achiziţie: 200.000 de lei;
-la 31.12.2014, terenul a fost reevaluat pentru prima dată la valoarea justă de 210.000 de lei;
-la 31.12.2016, terenul a fost reevaluat pentru a doua oară la valoarea justă de 195.000 de lei.
Conform Codului fiscal, care este valoarea fiscală a terenului la 31.12.2016?
a)210.000 de lei;
b)200.000 de lei;
c)195.000 de lei.
3 puncte
55. Societatea Y aflată în lichidare, plătitoare de impozit pe profit, vinde un mijloc fix despre care se cunosc
următoarele informaţii:
-cost 50.000 lei;
-preţ de vânzare fără TVA: 25.000 lei;
-amortizare contabilă cumulată: 35.000 lei;
-amortizare fiscală cumulată: 30.000 lei.
Care este valoarea rezultatului fiscal (impozabil) generat de vânzarea mijlocului fix?
a)25.000 lei (profit);
b)10.000 lei (profit);
c)5.000 lei (profit).
3 puncte
56. Societatea X patricipă la capitalul social al societăţii Y cu un teren a cărui valoare contabilă este de
100.000 de lei (valoarea contabilă a terenului este reprezentată de costul de achiziţie 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 primeşte părţi sociale ale societăţii Y. La societatea X, titlurile Y se recunosc la
valoarea de 105.000 de lei.
Atât societatea X, cat şi societatea Y, Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale
şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014,
cu modificările şi completările ulterioare.
La societatea X, diferenţa dintre valoarea titlurilor Y, recunoscute sub formă de imobilizări financiare, şi
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").
3 puncte
57. Aşa cum precizează 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.
3 puncte
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58. În luna decembrie anul N, societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1802/2014, a încheiat un contract de închiriere a unui spaţiu comercial, pentru perioada 1 ianuarie
N+1-31 decembrie N+1. În contract se menţionează că societatea X va plăti în primele 10 luni ale anului N+1 o
sumă lunară de 1.200 de lei (fără TVA). În schimb, pentru lunile noiembrie şi decembrie N+1, societatea X
beneficiază de un stimultent pentru încheierea contractului şi este scutită de plata chiriei.
Care exte valoarea cheltuielilor cu chiria ce se vor recunoaşte (contabiliza) la societatea X, în luna ianuarie
N+1?
a)0 (zero) lei;
b)1.200 de lei;
c)1.000 de lei.
3 puncte
59. În cursul exerciţiului N, la societatea X, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit, se
contabilizează (recunosc) următoarele venituri:
-venituri din dividende, primite de la o persoană juridică română, în valoare de 10.000 de lei;
-venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale, în valoare de 100.000 de lei.
Dacă se ţine cont de prevederile Conform codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă?
a)atât veniturile din dividende, cât şi veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt venituri impozabile;
b)atât veniturile din dividende, cât şi veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt venituri neimpozabile;
c)veniturile din dividende sunt neimpozabile, iar veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt venituri
impozabile.
3 puncte
60. Aşa 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 fârşitut trimestrului în care sunt plătite toate obligaţiile faţă de asociaţi;
c)la sfârşitul semestrului în care se depun situaţiile financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit legii,
înfiinţarea persoanei juridice respective.
2 puncte
61. Conform Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru tranzacţiile în valută, în cazul bunurilor însoţite aviz de însoţire a mărfii,
urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la
data:
a)recepţiei bunurilor;
b)întocmirii avizului de însoţire a mărfii;
c)întocmirii facturii.
2 puncte
62. Aşa cum precizează Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, entităţile mici întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
a)bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere şi notele explicative la situaţiile financiare anuale;
b)bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere, notele explicative la situaţiile financiare anuale şi balanţa de verificare
(balanţa conturilor);
c)bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere, notele explicative la situaţiile financiare anuale, balanţa de verificare
(balanţa conturilor) şi situaţia repartizării rezultatului net.
2 puncte
63. Conform Codului fiscal, cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii programelor informatice se
recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare:
a)liniară sau degresivă pe o perioadă de 3 ani;
b)liniară, degresivă sau accelerată pe o perioadă de 3 ani;
c)liniară pe o perioadă de 3 ani.
2 puncte
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64. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, precizează că, în cazul unei tranzacţii de vânzare a unui activ pe termen lung şi de
închiriere a aceluiaşi activ în regim de leasing financiar, operaţiunea de finanţare la entitatea beneficiară a
finanţării (locatarul) se evidenţiază prin articolul contabil:
a)
512 "Conturi curente la bănci" = 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
b)
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" = 512 "Conturi curente la bănci"
c)
512 "Conturi curente la bănci" = 462 "Creditori diverşi"
2 puncte
65. Conform Codului fiscal, impozitul calculat pe venitul obţinut din lichidarea unei persoane juridice de
către acţionari/asociaţi persoane fizice, reţinut şi calculat la sursă, se virează până la:
a)data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori;
b)sfârşitul lunii în care are loc radierea persoanei juridice din registrul comerţului;
c)sfârşitul anului în care are loc radierea persoanei juridice din registrul comerţului.
2 puncte
66. Conform Codului fiscal:
a)taxa pe valoarea adăugată deductibilă reprezintă suma totală a taxei datorate sau achitate de către o persoană
impozabilă pentru achiziţiile efectuate sau care urmează să fie efectuate;
b)taxa pe valoarea adăugată dedusă reprezintă suma totală a taxei datorate sau achitate de către o persoană
impozabilă pentru achiziţiile efectuate sau care urmează să fie efectuate;
c)taxa pe valoarea adăugată colectată reprezintă taxa aferentă cumpărărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii
taxabile, efectuate de persoana impozabilă, precum şi taxa aferentă operaţiunilor pentru care acesta a efectuat plata
taxei.
2 puncte
67. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, precizează că acţiunile primite de entitate ca urmare a încorporării rezervelor sau a
primelor de capital, în capitalul social al societăţii la care sunt deţinute participaţiile, se evidenţiază în
contabilitate pe seama:
a)conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv rezultat reportat (contul 117 "Rezultat
reportat");
b)conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv venituri (contul 768 "Alte venituri
financiare");
c)conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv de rezerve (contul 106 "Rezerve").
2 puncte
68. Conform Codului fiscal, din punctul de vedere al impozitului pe profit, în cazul unei fuziuni prin
absorbţie:
a)transferul unui provizion, anterior dedus din baza impozabilă a societăţii absorbite, care nu provine de la sediile
permanente din străinătate ale acesteia şi care este preluat, în aceleaşi condiţii de deducere, de către societatea
absorbantă, nu se consideră reducere sau anulare a provizionului, la momentul transferului şi, în consecinţă, nu se
impozitează;
b)transferul unui provizion, anterior dedus din baza impozabilă a societăţii absorbite, care nu provine de la sediile
permanente din străinătate ale acesteia, chiar dacă nu este preluat, în aceleaşi condiţii de deducere, de către societatea
absorbantă, nu se consideră reducere sau anulare a provizionului, la momentul transferului şi, în consecinţă, nu se
impozitează;
c)transferul unui provizion, anterior dedus din baza impozabilă a societăţii absorbite, care nu provin de la sediile
permanente din străinătate ale acesteia, chiar dacă este preluat, în aceleaşi condiţii de deducere, de către societatea
absorbantă, se consideră reducere sau anulare a provizionului, la momentul transferului şi, în consecinţă, se
impozitează;
2 puncte
69. Conform Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, care dintre următoarele afirmaţii este incorectă?
a)dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziţie acoperă în totalitate contravaloarea imobilizărilor
necorporale şi corporale achiziţionate, acestea (imobilizările corporale şi necorporale) se înregistrează în contabilitate
la valoarea justă, pe seama veniturilor în avans (contul 475 „Subvenţii pentru investiţii”);
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b)reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale şi necorporale care nu pot fi
identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 „Alte venituri din exploatare”);
c)reducerile financiare acordate clienţilor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii cifra de
afaceri.
2 puncte
70. Aşa cum precizează codul fiscal, pentru stabilirea impozitului pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor
aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea:
a)de la sfârşitul primului trimestru al anului pentru care se datorează impozitul şi aceasta poate fi valoarea rezultată
dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate în vigoare la data evaluării;
b)de la sfârşitul primulei luni a anului pentru care se datorează impozitul şi aceasta poate fi valoarea care rezultă din
actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului pentru care se
datorează impozitul pe clădiri;
c)de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul şi aceasta poate fi ultima valoare
impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal.
1 punct
71. Conform Reglementărior contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi reprezintă un interes de
participare, dacă depăşeşte un prag procentual de:
a)25%.
b)10%;
c)20%.
1 punct
72. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, includ veniturile din producţia de investiţii imobiliare în categoria veniturilor:
a)financiare;
b)din exploatare;
c)extraordinare.
1 punct
73. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, precizează că:
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 diferenţe 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.
1 punct
74. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, precizează că:
a)lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul mediu al lunii în care a avut loc operaţiunea 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 operaţiunii de lichidare,
comunicat de banca la care a fost deschis acreditivul;
c)lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a
României, de la data operaţiunii de lichidare.
1 punct
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75. Conform Codului fiscal, recuperarea pierderilor fiscale:
a)se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit
prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora;
b)se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la data de 31 decembrie a ficărui exerciţiu fiscal, potrivit prevederilor
legale în vigoare din anul înregistrării acestora;
c)se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de depunere a situaţiilor financiare anuale, potrivit
prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
1 punct
76. Conform Codului fiscal, baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie
veniturile din orice sursă, din care se scad, printre altele:
a)veniturile din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii;
b)veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
c)veniturile din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital.
1 punct
77. Conform Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, o entitate:
a)trebuie să utilizeze doar metoda inventarului intermitent pentru evidenţa stocurilor;
b)trebuie să utilizeze doar metoda inventarului permanent pentru evidenţa stocurilor;
c)trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare
similare.
1 punct
78. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, precizează că:
a)oimobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de
valoare;
b)o imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ, totdeauna, la valoarea de intrare;
c)o imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare la care se adaugă ajustările cumulate de
valoare.
1 punct
79. Conform Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, în bilanţ:
a)titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la costul istoric, mai puţin eventualele
ajustări pentru pierdere de valoare;
b)titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare), totdeauna, se evaluează la cursul mediu al ultimei luni
a exerciţiului financiar;
c)titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de
tranzacţionare.
1 punct
80. Activul net (capitalul propriu) rezultat în urma lichidării cuprinde:
a)profitul/pierderea rezultat (ă) în urma lichidării.
b)datoriile faţă de salariaţi;
c)datoriile faţă de furnizorii de imobilizări.
1 punct
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