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Grila 2
1. Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul unui debitor aflat în procedura insolvenţei:
a) desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitorului se va face doar cu acordarea
termenului legal de preaviz
b) desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitorului se va face fără acordarea
termenului legal de preaviz, întrucât prevalează dispoziţii speciale ale Legii nr. 85/2014
c) desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitorului se va face cu acordarea termenului
legal de preaviz, redus la jumătate
3 puncte
2. Încuviinţarea executării silite produce efecte:
a) numai în judeţul de domiciliu al creditorului
b) pe întreg teritoriul ţării
c) în judeţul de domiciliu al debitorului
3 puncte
3. Potrivit Legii nr. 31/1990 judecătorul-delegat poate fi sesizat pentru constatarea dizolvării unei societăţi, la
expirarea duratei societăţii menţionată în actul constitutiv:
a) exclusiv de către administratorul statutar
b) de către orice persoană interesată
c) exclusiv de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
3 puncte
4. Aportul în industrie în vederea constituirii unei societăţi profesionale cu răspundere limitată (SPRL) constă în:
a) activitatea profesională a practicianului în insolvenţă asociat
b) o sumă de bani pe care asociatul se obligă să o transmită societăţii
c) bunuri imobile şi bunuri mobile corporale sau necorporale
3 puncte
5. În cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă, acţiunea de „înstrăinare”, în caz de insolvenţă, a unei părţi din activ,
presupune:
a) încheierea unui act translativ de proprietate cu privire la respectivele active
b) încheierea unui contract de comodat cu privire la respectivele active
c) încheierea unui contract de împrumut cu privire la respectivele active
3 puncte
6. Potrivit Legii nr. 31/1990, situaţia financiară întocmită de lichidator după terminarea lichidării unei societăţi cu
răspundere limitată, poate fi atacată în termen de:
a) 15 zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare
b) 20 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare
c) 30 de zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare
3 puncte
7. În virtutea atribuţiilor administratorului special, reglementate de Legea nr. 84/2014, acesta poate:
a) întocmi raportul final şi situaţia financiară de închidere
b) administra activitatea debitorului, chiar şi după ridicarea dreptului de administrare întrucât reprezintă
interesele acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului
c) formula contestaţii în cadrul procedurii insolvenţei
3 puncte
8. Contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de:
a) 15 zile de la data când cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi
b) 20 zile de la data când cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, inştiinţarea privind înfiinţarea popririi
c) 25 zile de la data când cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi
3 puncte
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9. Potrivit Legii nr. 31/1990, poate formula apel împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus dizolvarea unei
societăţi:
a) orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii confom legii
b) oricare dintre asociaţi, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii
c) doar titularul cererii de dizolvare, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii
3 puncte
10. Potrivit Legii nr. 31/1990, societatea cu răspundere limitată nu se dizolvă atunci când numărul asociaţilor s-a
redus la unul singur ca urmare a falimentului, incapacităţii, excluderii, retragerii sau decesului celorlalţi asociaţi,
dacă:
a) asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii ca societate în comandită simplă
b) actul constitutiv prevede că drepturile celor al căror statut de asociat a încetat, se exercită în continuare de
către moştenitorii acestora
c) adunarea creditorilor societăţii se opune dizolvării acesteia
3 puncte
11. Referitor la compensarea legală a creanţelor, Legea nr. 85/2014 prevede că:
a) se pot compensa doar creanţele reciproce născute după data deschiderii procedurii insolvenţei
b) se pot compensa creanţele reciproce născute înainte de data deschiderii procedurii insolvenţei, dacă condiţiile
pentru compensare sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii
c) nu poate opera compensarea, fiind interzisă în mod expres
3 puncte
12. Practicienii în insolvenţă incompatibili vor plăti cotizaţia anuală:
a) integral, la fel ca practicienii compatibili
b) redusă cu 50%, faţă de cea plătită de practicienii compatibili
c) redusă cu 33%, faţă de cea plătită de practicienii compatibili
3 puncte
13. Raportat la dispoziţiile Legii nr. 85/2014, în cadrul procedurii de faliment, administratorul special:
a) va trebui să fie de faţă şi să asiste la inventar, dacă judecătorul-sindic dispune astfel
b) va trebui să fie de faţă şi să asiste la inventar, la solicitarea comitetului creditorilor
c) va proceda personal la inventarierea bunurilor din averea debitorului
3 puncte
14. Conform Codului de procedură civilă, bunurile sechestrate:
a) pot fi lăsate doar în custodia debitorului sau a creditorului
b) vor fi ridicate în mod obligatoriu de către executorul judecătoresc
c) pot fi lăsate cu acordul creditorului, în depozitul debitorului sau al terţului deţinător
3 puncte
15. Potrivit Legii nr. 85/2014, anularea concordatului preventiv poate fi cerută:
a) exclusiv de către administratorul concordatar
b) exclusiv de către creditorul care deţine mai mult de 30% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate
c) de către creditorii care au votat împotriva acestuia
3 puncte
16. Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul în care s-a pronunţat o hotărâre de respingere a acţiunii de atragere a
răspunderii pentru intrarea în insolvenţă:
a) administratorul judiciar este obligat să formuleze apel
b) lichidatorul judiciar este obligat să formuleze apel
c) administratorul judiciar/lichidatorul judiciar care nu inteţionează să formuleze apel va notifica în acest sens
comitetul creditorilor sau, după caz, adunarea creditorilor
3 puncte
17. Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăţi în comandită pe acţiuni se face:
a) de consiliul de administraţie, în toate cazurile
b) de adunarea generală care hotărăşte lichidarea, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel
c) de instanţa competentă, în toate cazurile
2 puncte
18. Potrivit Legii nr. 85/2014, hotârârea Adunării Creditorilor:
a) poate fi anulată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar
b) poate fi anulată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate
c) poate fi anulată de creditorul care a lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor şi al cărui vot nu a fost
consemnat în procesul-verbal întocmit
2 puncte
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19. Potrivit Legii nr. 31/1990, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea unei
societăţii, se face:
a) din fondurile persoanei care a solicitat lichidarea
b) din averea societăţii dizolvate sau în lipsă din fondul de lichidare, constituit potrivit legii
c) din fondurile speciale ale Camerei de Comerţ şi Industrie a României
2 puncte
20. Conform Legii nr. 85/2014:
a) o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului
b) o copie de pe planul propus se transmite spre publicare în BPI
c) o copie de pe planul propus va fi comunicată exclusiv administratorului judiciar şi comitetului creditorilor
2 puncte
21. Conform Codului de procedură civilă, executarea în modalitatea predării silite imobiliare:
a) nu va putea continua în ziua începerii sale după ora 20.00, indiferent de situaţie
b) va putea continua în ziua începerii sale după ora 20.00, dacă nu s-a finalizat din cauza unei opuneri la
executare a debitorului
c) va putea continua în ziua începerii sale după ora 20.00, dacă nu s-a finalizat exclusiv din cauza creditorului
2 puncte
22. Conform Legii nr. 85/2014, menţiunea „în insolvenţă”, „in insolvency”, „en procedure collective”, trebuie să
apară în mod obligatoriu:
a) pe toate actele şi corespondenţa emise de către debitor, după data deschiderii procedurii insolvenţei
b) pe toate actele şi corespondenţa emise de către debitor, administrator judiciar/lichidator judiciar, după
rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei
c) pe toate actele şi corespondenţa emise de către creditorul introductiv
2 puncte
23. Conform Codului de procedură civilă, constituie dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor vândute în
cursul procedurii de executare silită:
a) procesul-verbal de licitaţie
b) încheierea executorului judecătoresc
c) certificatul eliberat fiecărui adjudecatar
2 puncte
24. Fapta persoanei care, în frauda creditorilor, prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară
sume nedatorate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:
a) delapidare
b) înselăciune
c) bancrută frauduloasă
2 puncte
25. În cazul săvârşirii infracţiunii de gestiune frauduloasă, acţiunea penală:
a) se pune în mişcare la sesizarea oricărui terţ
b) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate
c) se pune în mişcare doar la sesizarea procurorului
2 puncte
26. Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul societăţii în nume colectiv, transmiterea dreptului de proprietate către asociaţi
asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc:
a) la data stabilită de comun acord de către asociaţi
b) la data prevăzută în actul constitutiv
c) la data radierii societăţii din registrului comerţului
2 puncte
27. În cursul procedurii de executare silită, administratorul-sechestru este dator să prezinte o dare de seamă:
a) instanţei de executare
b) exclusiv executorului judecătoresc şi debitorului
c) executorului judecătoresc şi părţilor interesate
2 puncte
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28. Potrivit Legii nr. 85/2014, o societate de asigurare/reasigurare aflată în stare de insolvenţă este obligată să
adreseze tribunalului o cerere de deschidere a procedurii falimentului:
a) în termen de cel mult 20 de zile de la data apariţiei stării de insolvenţă
b) în termen de cel mult 25 de zile de la data apariţiei stării de insolvenţă
c) în termen de cel mult 30 de zile de la data apariţiei stării de insolvenţă
2 puncte
29. Executarea hotărârilor instanţei locale de disciplină:
a) nu poate fi suspendată la cerere
b) poate fi suspendată la cerere, prin hotărâre a Instanţei superioare de disciplină
c) poate fi suspendată la cerere, prin hotărârea instanţei judecătoreşti
2 puncte
30. Desemnarea administratorului special are loc:
a) înainte de deschiderea procedurii, de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor
debitorului, pentru a putea reprezenta interesele debitorului în cadrul procedurii insolvenţei
b) după deschiderea procedurii, de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului,
pe cheltuiala acestora
c) după deschiderea procedurii, de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar
2 puncte
31. Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăţi în comandită simplă, registrele acesteia vor fi păstrate:
a) timp de 3 ani
b) timp de 4 ani
c) timp de 5 ani
2 puncte
32. Potrivit Legii nr. 85/2014, actele cu titlu gratuit efectuate între data confirmării planului de reorganizare şi
intrarea în faliment:
a) sunt nule
b) sunt valabile
c) sunt valabile, doar cu încuviinţarea judecătorului-sindic
2 puncte
33. Potrivit Legii nr. 31/1990, lichidatorii vor putea fi:
a) doar persoane fizice
b) doar persoane juridice
c) persoane fizice sau persoane juridice
1 punct
34. Conform Legii nr. 85/2014, insolvenţa:
a) este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti
disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile
b) este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează printr-o criză temporară a lichidităţilor
c) este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin inferioritatea activului patrimonial faţă
de totalul pasivului
1 punct
35. Potrivit Legii nr. 85/2014, onorariul mandatarului ad-hoc:
a) este stabilit prin lege
b) este stabilit de către mandatarul ad-hoc
c) este stabilit provizoriu de către preşedintele tribunalului, la propunerea debitorului şi cu acordul
mandatarului ad-hoc
1 punct
36. Cu privire la confirmarea planului de reorganizare, Legea nr. 85/2014, prevede că:
a) doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat
b) poate fi confirmat un plan de reorganizare propus de administratorul judiciar şi un plan de reorganizare
propus de debitor, dacă modalitatea de plată a creanţelor este împărţită între cele două planuri si nu există
contradicţii între acestea
c) pot fi confirmate până la trei planuri de reorganizare
1 punct
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37. Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu:
a) lipsa sau limitarea capacităţii de exerciţiu, în cazul persoanei fizice
b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior juridic
c) calitatea de avocat
1 punct
38. În cazul aprobării de către adunarea creditorilor a propunerii administratorului judiciar de intrare în faliment a
debitorului, judecătorul-sindic va dispune aceasta:
a) prin sentinţă
b) prin decizie
c) prin încheiere
1 punct
39. Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat:
a) să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stablite de instanţa de judecată în procedura generală de
insolvenţă
b) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment
c) să conducă activitatea debitorul pe durata procedurii de reorganizare judiciară
1 punct
40. Lichidatorul judiciar îşi exercită atribuţiile:
a) în cadrul procedurii de reorganizare
b) în cadrul procedurii falimentului
c) atât în cadrul procedurii de reorganizare cât şi în cadrul procedurii falimentului
1 punct
41. Sancţiunile disciplinare care se aplică practicienilor în insolvenţă, inclusiv reprezentanţilor formelor de
organizare profesională desemnaţi să exercite atribuţiile de administrator judiciar sau lichidator judiciar în numele
formei de organizare, se stabilesc:
a) în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite
b) în raport cu gravitatea faptelor pe care le-ar putea săvârşi
c) în raport de forma de exercitare a profesiei
1 punct
42. Conform Codului de procedură civilă, nu sunt supuse urmăririi silite:
a) bunurile imobile ale debitorului, constând în terenuri şi clădiri
b) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului
c) veniturile debitorului
1 punct
43. Conform Codului de procedură civilă, executarea silită se face:
a) doar cu respectarea dispoziţiilor legale
b) doar cu respectarea dispoziţiilor legale şi a drepturilor tuturor persoanelor
c) cu respectarea dispoziţiilor legale, a drepturilor părţilor şi ale altor persoane interesate
1 punct
44. În cazul deschiderii procedurii simplificate de faliment, judecătorul-sindic desemnează:
a) un administrator judiciar provizoriu
b) un lichidator judiciar provizoriu
c) un administrator special
1 punct
45. Rolul activ al executorului judecătoresc:
a) constă în utilizarea tuturor mijloacelor legale pentru realizarea integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute
în titlul executoriu
b) nu constă în a cere lămuriri debitorului cu privire la veniturile pe care le realizează sau bunurile pe care le
deţine
c) nu există pe tot parcursul executării
1 punct
46. După comunicarea încheierii de încuviinţare a executării şi notarea în cartea funciară a urmăririi silite, executorul
judecătoresc va întocmi:
a) o încheiere
b) un proces-verbal de situaţie
c) o rezoluţie
1 punct
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47. Conform Legii nr. 85/2014, procesul-verbal al şedinţei Adunării Creditorilor:
a) va fi depus la dosarul cauzei şi comunicat creditorilor care au participat la şedinţă
b) va fi trimis spre publicare în BPI şi comunicat creditorilor care au participat la şedinţă
c) va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei şi trimis spre
publicare în BPI, în termen de două zile lucrătoare de la data adunării creditorilor
1 punct
48. Conform Codului de procedură civilă, încheierea prin care instanţa se pronuntă asupra cererii de suspendare a
executării silite:
a) va putea fi atacată numai cu apel, în mod separat, în termen de 5 zile de la pronunţare pentru partea prezentă,
respectiv de la comunicare pentru cea lipsă
b) va putea fi atacată numai cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la pronunţare pentru partea
prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă
c) va putea fi atacată atât cu apel cât şi cu recurs
1 punct
49. Despre un stoc de mărfuri se cunosc următoarele informaţii, la închiderea exerciţiului financiar:
-preţ de vânzare cu amănuntul: 1.190.000 de lei;
-taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (aferentă preţului de vânzare cu amănuntul): 190.000 de lei;
-adaos comercial: 150.000 de lei;
Dacă se au în vedere 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, stocul de mărfuri este evaluat (prezentat) în bilanţul, întocmit cu
ocazia închiderii exerciţiului financiar, la valoarea de:
a)850.000 de lei;
b)1.0000.000 de lei;
c)1.190.000 de lei.
3 puncte
50. Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele despre societatea X:
i)asociaţii acestei societăţi sunt persoane fizice:
ii)activele, datoriile şi capitalurile proprii ale societăţii X sunt următoarele:
Valori (lei)
Imobilizări (valori brute-cost de achiziţie)
30.000
Amortizarea imobilizărilor
25.000
Mărfuri
5.000
Conturi la bănci în lei
20.000
Capital subscris vărsat
10.000
Rezerve legale
2.000
Rezultat reportat (profit nerepartizat)
8.000
Furnizori
10.000
iii)societatea X nu are pierdere fiscală reportată din exerciţiile precedente;
iv)capitalul subscris şi vărsat este reprezentat în totalitate din aportul asociaţilor persoane fizice;
v)lichidatorul vinde imobilizările la preţul de 7.140 de lei (inclusiv TVA 19%), iar mărfurile preţul de 5.950 de
lei (inclusiv TVA 19%); de asemenea, încasează contravaloarea vânzărilor şi plăteşte datoriile faţă de bugetul
statului şi furnizori.
vi)rezervele legale s-au dedus la determinarea impozitului pe profit şi nu au fost micşorate pe parcursul
desfăşurării activităţii societăţii X;
vii)societatea X este plătitoare de impozit pe profit; cota de impozit pe profit este de 16%;
viii)cota de impozit pe veniturile obţinute din lichidarea unei persoane juridice de asociaţii persoane fizice este
de 16%;
ix)toate veniturile sunt impozabile şi toate cheltuielile sunt deductibile fiscal.
Care valoarea rezultatului fiscal (impozabil) generat de lichidare?
a)1.000 de lei;
b)2.000 de lei;
c)3.000 de lei.
3 puncte
51. Pe data de 01.07.N, societatea X (cu sediul în România) achiziţionează de pe piaţa reglementată 5.000 de
acţiuni ale societăţii Y (cu sediul în România) la preţul de 10 lei/acţiunne. Aceste acţiuni reprezintă 2% din
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capitalul social al societăţii Y. Pe data de 10.11.N, societatea Y comunică societăţii X faptul că, în coformitate
cu hotărârea adunării generale a acţionarilor, se majorează capitalul social al societăţii prin incorporarea
rezultatului exerciţiului N-1. Drept urmare, societatea X primeşte de la societatea Y 1.000 de acţiuni a căror
valoare nominală este de 5 lei/acţiune.
Conform Codului fiscal, în anul N, la societatea X, valoarea nominală a acţiunilor primite de la societatea X
reprezintă:
a)venituri impozabile şi se impozitează cu 16%, în momentul primirii acestora;
b)venituri impozabile şi se impozitează cu 5%, în momentul primirii acestora;
c)venituri neimpozabile momentul primirii acestora, urmând ca acestea să se impoziteze atunci când ele vor fi
vândute de societatea X.
3 puncte
52. Se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de produse finite Y evaluat la costul de producţie:
-stoc iniţial: 15 bucăţi la costul de producţie de 15 lei/bucată;
-se obţin din procesul de producţie 10 bucăţi la costul de producţie de 14 lei /bucată;
-se vând 20 de bucăţi la preţul de vânzare de 17 lei/bucată (pretul de vânzare nu include taxa pe valoarea
adaugată).
Care este valoarea stocului de de produse finite, după efectuarea operaţiunii de vânzare, dacă evaluarea
acestora la ieşire se efectuează pe baza metodei primul intrat-primul ieşit (FIFO)?
a)73 de lei;
b)75 de lei;
c)70 de lei.
3 puncte
53. În cadrul unei operaţiuni de reorganizare, societăţile X şi Y fuzionează. Înainte de operaţia de fuziune, se
cunosc următoarele informaţii despre cele două societăţi:
Elemente
Societatea X (lei)
Societatea Y (lei)

Care este valoarea capitalurilor proprii ale societăţii X?
a)3.000.000 de lei;
b)2.750.000 de lei;
c)2.000.000 de lei.
3 puncte
54. Societatea X, care aplică 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, a achiziţionat în cursul anului N:
-100.000 acţiuni ale societăţii B, la costul de 1 leu/acţiune; aceste acţiuni au fost achiziţionate cu intenţia de a fi
deţiunte pe termen lung (o perioadă mai mare de un an) şi, în consecinţă, au fost recunoscute în categoria
imobilizărilor financiare; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, iar, până la
sfârşitul anului N, nu au fost vândute; se cunoaşte că, în cursul anului N, au fost cotate în ultima zi de
tranzacţionare la cursul de 0,9 lei/acţiune;
-50.000 de acţiuni al societăţii C, la costul de 1,5 lei acţine; aceste acţiuni au fost achiziţionate cu intenţia de a
fi deţiunte pe termen lung (o perioadă mai mare de un an) şi, în consecinţă, au fost recunoscute în categoria
imobilizărilor financiare; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, iar până la
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sfârşitul anului N nu au fost vândute; se cunoaşte că, în cursul anului N, au cotate în ultima zi de
tranzacţionare la cursul de 1,6 lei/acţiune;
La ce valoare sunt prezentate în bianţul întocmit de societatea X, la 31.12.N, acţiunile societăţilor B şi C?
a)acţiunile societăţii B la valoarea de 100.000 de lei (100.000 de acţiuni x 1 leu/acţiune)/acţiunile societăţii C la
valoarea de 80.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,6 lei /acţiune);
b)acţiunile societăţii B la valoarea de 90.000 de lei (100.000 de acţiuni x 0,9 lei/acţiune)/acţiunile societăţii C la
valoarea de 75.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,5 lei /acţiune);
c)acţiunile societăţii B la valoarea de 90.000 de lei (100.000 de acţiuni x 0,9 lei/acţiune)/acţiunile societăţii C la
valoarea de 80.000 de lei (50.000 de acţiuni x 1,6 lei /acţiune).
3 puncte
55. Conform Codului fiscal, în cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare:
a)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 singur an fiscal, dacă lichidarea durează mai mult de 3 ani;
b)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 singur an fiscal;
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 singur an fiscal, dacă lichidarea durează mai puţin de 3 ani.
3 puncte
56. Lichidatorul societăţii X a vândut o construcţie aflată în proprietatea acesteia la preţul de vânzare de
23.800 de lei (inclusiv TVA 19%). Construcţia a fost înregistrată în contabilitate la costul de 200.000 de lei, iar
amortizarea cumulată în momentul vânzării a fost de 185.000 de lei.
De asemenea, pentru această construcţie a fost recunoscută, anterior vânzării, o ajustare pentru depreciere în
valoare de 3.000 de lei. Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea construcţiei nu este deductibilă fiscal.
Precizăm că societatea X este plătitoare de impozit pe profit şi că aceasta 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.
Care este rezultatul contabil brut generat de vânzarea construcţiei şi anularea ajustării pentru deprecierea
acesteia?
a)5.000 de lei;
b)3.000 de lei;
c)8.000 de lei.
3 puncte
57. Codul fiscal precizează că:
a)se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării de vehicule rutiere motorizate şi a taxei
aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care
vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice;
b)se limitează la 25% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului,
închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în
proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul
activităţii economice;
c) se limitează la 75% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului,
închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în
proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul
activităţii economice;
3 puncte
58. Conform Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este incorectă?
a)la determinarea impozitului pe profit, sunt nedeductibile cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a
investiţiilor imobiliare, în cazul în care, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de
către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare
financiară, se înregistrează o descreştere a valorii acestora;
b)la determinarea impozitului pe profit, sunt nedeductibile cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea
mijloacelor fixe, înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele
internaţionale de raportare financiară, la momentul transferului din categoria activelor imobilizate deţinute în vederea
vânzării în categoria activelor imobilizate deţinute pentru activitatea proprie;
c)la determinarea impozitului pe profit sunt deductibile cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu
reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în cazul în care mijloacele
fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza unor contracte cu plată amânată.
3 puncte
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59. 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;
-capitalul social reprezintă, în totalitate, contribuţia asociaţilor persoane fizice;
-cota de impozit pe profit este de 16%;
-cota de impozit pe veniturile obţinute din lichidarea unei persoane juridice de asociaţii persoane fizice este de
16%.
Care este valoarea impozitului pe veniturile obţinute din lichidarea societăţii X datorat de asociaţii persoane
fizice?
a)
0 lei;
b)1.904 lei:
c)1.600 lei.
3 puncte
60. Aşa cum menţionează 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, echivalentele de numerar reprezintă:
a)investiţiile financiare pe termen lung, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui
risc semnificativ de schimbare a valorii.
b)investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui
risc semnificativ de schimbare a valorii.
c)investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui
risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
2 puncte
61. Conform Codului fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice din lichidarea unei persoane juridice
reprezintă:
a)dividende;
b)venituri din valorificarea capitalului;
c)venituri din investiţii.
2 puncte
62. Potrivit 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:
a)din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în
străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia
întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de legea contabilităţii;
b)din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în
străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi nu au obligaţia
întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de legea contabilităţii;
c)din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în
străinătate reprezintă subunităţi cu personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de legea contabilităţii;
2 puncte
63. 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 de factură, 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
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64. 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 corectă?
a)câştigurile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni, părţi sociale) sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere;
b)pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni, părţi sociale) sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere;
c)în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun
acordarea de stimulente locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare
a venitului din chirie pe durata contractului, pe o bază liniară, cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică este
reprezentativă pentru eşalonarea în timp a beneficiului activului care face obiectul contractului de închiriere.
2 puncte
65. Conform Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este corectă?
a)o ramură de activitate reprezintă totalitatea activelor şi pasivelor unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de
vedere organizatoric, constituie o activitate independentă, adică o entitate capabilă să funcţioneze prin propriile
mijloace;
b)divizarea totală reprezintă operaţiunea prin care o societate, în momentul şi ca efect al dizolvării cu lichidare, îşi
transferă totalitatea activelor şi pasivelor către două sau mai multe societăţi existente ori nou-înfiinţate, în schimbul
emiterii către participanţii săi de titluri de participare reprezentând capitalul societăţilor beneficiare şi, dacă este
cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominală sau, în absenţa valorii nominale, a valorii
nominale contabile echivalente a titlurilor;
c)fuziunea reprezintă operaţiunea prin care una sau mai multe societăţi, în momentul şi ca efect al dizolvării fără
lichidare, îşi transferă totalitatea activelor şi pasivelor către o altă societate existentă, în schimbul emiterii către
participanţii lor a titlurilor de participare reprezentând capitalul celeilalte societăţi şi, dacă este cazul, al plăţii în
numerar a maximum 25% din valoarea nominală ori, în absenţa valorii nominale, a valorii nominale contabile
echivalente a titlurilor respective.
2 puncte
66. 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 şi alte imobilizări financiare primite fără plată, potrivit legii,
se evidenţiază în:
a)conturile de active şi venituri (contul 768 "Alte venituri financiare");
b)conturile de active şi rezerve (contul 106 "Rezerve");
c)conturile de active şi rezultat reportat (contul 117 "Rezultat reportat").
2 puncte
67. Conform 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 condiţii se refără la:
a)nu s-a aflat în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti,
potrivit legii;
b)deţinerea statului şi autorităţilor locale în capitalul social al acesteia să nu depăşească 5%;
c)a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 20% din veniturile totale.
2 puncte
68. Conform Codului fiscal:
a)orice persoană impozabilă, care nu a depăşit în cursul anului plafonul de 2.250.000 de lei, poate renunţa la
aplicarea sistemului sistemului de TVA la încasare, oricând în timpul anului, prin depunerea unei notificări la
organul fiscal competent între data de 1 şi 25 ale lunii, cu excepţia primului an în care a optat pentru aplicarea
sistemului;
b)orice persoană impozabilă, care nu a depăşit în cursul anului plafonul de 2.250.000 de lei, poate renunţa la
aplicarea sistemului sistemului de TVA la încasare, la începutul fiecărui trimestru, prin depunerea unei notificări la
organul fiscal competent între data de 1 şi 25 ale primei luni a fiecărui trimestru, cu excepţia primului an în care a
optat pentru aplicarea sistemului;
c)orice persoană impozabilă, care nu a depăşit în cursul anului plafonul de 2.250.000 de lei, poate renunţa la
aplicarea sistemului sistemului de TVA la încasare, la începutul fiecărui semestru, prin depunerea unei notificări la
organul fiscal competent între data de 1 şi 25 ale primei luni a semestrului, cu excepţia primului an în care a optat
pentru aplicarea sistemului.
2 puncte
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69. Conform Codului fiscal:
a)persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit
pe profit, pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura
lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, şi să plătească impozit pe profit până pe data de 25 a primei luni a
semestrului urmâtor celui în care de încheie procedura de lichidare;
b)persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit
pe profit, pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura
lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, şi să plătească impozit pe profit până pe data de 25 martie a anului
următor celui în care se dizolvă;
c)persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit
pe profit, pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura
lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, şi să plătească impozitul pe profit aferent până la data depunerii
situaţiilor financiare la organul fiscal competent.
2 puncte
70. Conform Legii contabilităţii (Legea nr. 82/1991), cu modificările şi completările ulterioare, societăţile
comerciale cu sediul în România, care nu se află în procedura de lichidare şi care-şi desfăşoară activitatea de
la înfiinţare, depun un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice:
a)în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b)în termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
c)în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
1 punct
71. Conform Codului fiscal:
a)ştampilarea facturilor constituie element obligatoriu pe care trebuie să-l conţină aceasta;
b)semnarea şi ştampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura;
c)semnarea facturilor constituie element obligatoriu pe care trebuie să-l conţină aceasta.
1 punct
72. Conform Codului fiscal, nu se consideră redevenţă:
a)plăţile pentru dreptul de folosinţă al unui brevet, al unei invenţii sau al unei inovaţii;
b)plăţile pentru dreptul de folosinţă al unei mărci de comerţ sau de fabrică;
c)plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru instalarea,
implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia.
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, mentionează că un contract de leasing:
a)este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a utiliza un
bun pentru o perioadă stabilită;
b)este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a utiliza un
bun pentru o perioadă nedeterminată;
c)este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de proprietate
al unui bun pentru o perioadă stabilită.
1 punct
74. Conform Codului fiscal, baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie
veniturile din orice sursă, din care se scad, printre altele:
a)veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b)veniturile din vânzarea produselor finite;
c)veniturile din vânzarea semifabricatelor.
1 punct
75. 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, atunci când valoarea realizabilă netă a stocurilor este mai mare decât costul lor,
stocurile sunt prezentate în bilanţ:
a)la costul lor;
b)la valoarea realizablă netă;
c)la o valoare egală cu diferenţa dintre valoarea realizabilă netă şi cost.
1 punct
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76. Dacă se au în vedere prevederile Codului fiscal şi ale Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal,
care dintre următoarele afirmaţii este incorectă?
a)pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în
următorii 7 ani consecutivi;
b)pierderea fiscală reprezintă suma înregistrată în declaraţia de impunere a anului precedent;
c)pierderea fiscală reprezintă suma înregistrată în situaţiile financiare anuale ale anului precedent celui în care se
determină impozitul pe profit.
1 punct
77. 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, valoarea contabilă a unui activ:
a)este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile,
şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare;
b)este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se adună amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile,
şi se scad ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare;
c)este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se scade amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile, şi
se adună ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
1 punct
78. În iunie N, se constată, la societatea X, că o factură de o valoare semnificativă, emisă pentru un client, în
noiembrie N-1, nu a fost înregistrată în contabilitate?
Care dintre următoarele afirmaţii este corectă, dacă se au în vedere atât prevederile 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, cât şi cele
ale Codului fiscal?
a)înregistrarea facturii în contabilitate se efectuează pe seama profitului sau pierderii anului N, iar veniturile
înregistrate sunt luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal al anului N;
b)înregistrarea facturii în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat, dar societatea X nu trebuie să
depună o declaraţie de impozit pe profit rectificativă pentru anul N-1
c)înregistrarea facturii în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat, iar societatea X trebuie să depună
o declaraţie de impozit pe profit rectificativă pentru anul N-1.
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, rezervele contractuale
sau statutare se constituie din:
a)profitul din exploatare al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia;
b)profitul financiar al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia;
c)profitul net al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
1 punct
80. În cazul societăţilor comerciale care 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, în capitalurile proprii nu se regăsesc:
a)debitori diverşi;
b)primele de aport;
c)rezultatul reportat (sub formă de profit sau pierdere).
1 punct
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