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Grila 4
1. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată potrivit Legii nr. 85/2014:
a) doar creanţele scadente la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală
b) creanţele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală
c) doar creanţele certe, lichide şi exigibile, fără a fi afectate de vreo condiţie, vor fi înscrise la masa
credală
3 puncte
2. Termenul de perimare a executării silite este de:
a) un an de la neîndeplinirea de către creditor, din culpa sa, a unui act sau demers necesar executării
silite şi care i-a fost solicitat de executorul judecătoresc, în scris
b) 9 luni de la neîndeplinirea de către creditor, din culpa sa, a unui act sau demers necesar executării
silite şi care i-a fost solicitat de executorul judecătoresc, în scris
c) 6 luni de la neîndeplinirea de către creditor, din culpa sa, a unui act sau demers necesar executării
silite şi care i-a fost solicitat de executorul judecătoresc, în scris
3 puncte
3. Potrivit Legii nr. 31/1990, sentinţa prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăţi în nume colectiv, ca
urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor asociaţilor, poate fi atacată:
a) în termen de 10 zile de la comunicare
b) în termen de 10 zile de la pronunţare
c) în termen de 15 zile de la pronunţare
3 puncte
4. În cursul procedurii de reorganizare judiciară, intrarea în faliment a debitorului poate fi cerută:
a) de către creditor care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, indiferent de cuantumul acesteia
b) de către creditorul care deţine o creanţă curentă, certă, lichidă şi exigibilă mai veche de 60 de zile,
indiferent de valoarea acesteia
c) de către creditorul care deţine o creanţă curentă, certă, lichidă şi exigibilă mai veche de 60 de zile, al
cărei cuantum depăşeşte valoarea prag
3 puncte
5. Organele de conducere ale UNPIR sunt:
a) Congresul UNPIR, preşedintele UNPIR, Adunarea reprezentanţilor permanenţi şi Consiliul naţional
de conducere al UNPIR
b) Congresul UNPIR, preşedintele UNPIR şi Consilul de conducere al INPPI
c) Congresul UNPIR, peşedintele UNPIR şi preşedinţii filialelor
3 puncte
6. Potrivit Legii nr. 85/2014, în perioada concordatului preventiv omologat:
a) nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor
b) se poate deschide doar procedura falimentului faţă de debitor
c) se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor, doar în condiţiile prevăzute de lege
3 puncte
7. Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării societăţilor pe acţiuni:
a) lichidatorii au dreptul doar să aprobe darea de seamă asupra gestiunii
b) lichidatorii nu au dreptul să aprobe darea de seamă asupra gestiunii
c) lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă asupra gestiunii şi să facă sau să susţină eventuale
contestaţii la aceasta
3 puncte
8. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe:
a) cel mai devreme la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit
b) doar la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit
c) cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit
3 puncte
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9. Pot deţine calitatea de asociaţi ai unei societăţi profesionale cu răspundere limitată (SPRL):
a) unul sau mai multi practicieni în insolvenţă definitivi compatibili, împreună cu unul sau mai mulţi
practiciani în insolvenţă stagiari, compatibili
b) 2 sau mai mulţi practicieni în insolvenţă definitivi compatibili
c) 2 sau mai mulţi practicieni în insolvenţă, indiferent daca sunt definitivi sau stagiari
3 puncte
10. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 85/2014:
a) introducerea prematură, de către debitor, a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei nu are nicio
consecinţă juridică
b) introducerea prematură, cu rea-credinţă, de către debitor, a cererii de deschidere a procedurii
insolvenţei atrage doar răspunderea penală a debitorului persoană fizică sau juridică
c) introducerea prematură, cu rea-credinţă, de către debitor, a cererii de deschidere a procedurii
insolvenţei atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică, pentru
prejudiciile cauzate
3 puncte
11. Conform Codului de procedură civilă, în cazul valorificării prin licitaţie publică a bunurilor sechestrate în cursul
executării silite:
a) debitorul urmărit va putea fi adjudecatar doar printr-o persoană interpusă
b) creditorul urmăritor nu va putea adjudeca, nici personal nici prin persoane interpuse, bunurile oferite
spre vânzare la un preţ mai mic de 75% din preţul stabilit conform dispoziţiilor legale
c) creditorul urmăritor nu va putea adjudeca bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 50%
din preţul stabilit de evaluator
3 puncte
12. Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar desemnat pentru oricare dintre membrii grupului:
a) va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare doar în cadrul procedurii în care a
fost desemnat
b) va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare în cadrul procedurii/procedurilor
celorlalţi membri
c) nu va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare
3 puncte
13. Potrivit Legii nr. 31/1990, în societăţile în nume colectiv dacă un asociat decedează:
a) societatea trebuie să plătească partea ce se cuvine moştenitorilor, fără nicio excepţie
b) societatea trebuie să plătească partea ce se cuvine moştenitorilor, dacă nu există convenţie contrară
c) societatea nu are obligaţia de a plăti partea ce se cuvine moştenitorilor
3 puncte
14. Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăţi în comandită simplă ca urmare a decesului unor
asociaţi, moştenitorii acestora:
a) nu au niciun fel de drepturi faţă de societate
b) nu au nicio obligaţie faţă de societate
c) răspund pentru pierderi şi au drepturi la beneficii până în ziua publicării schimbărilor intervenite în
statutul societăţii ca urmare a respectivelor decese
3 puncte
15. Întruneşte elementele constitutive ale înfracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor:
a) fapta debitorului de a nu formula cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în termenul legal
b) fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori sau bunuri
din patrimoniul său în scopul fraudării creditorilor
c) fapta debitorului de a deteriora sau distruge anumite bunuri din patrimoniul său, fără intenţie
3 puncte
16. Potrivit Legii nr. 85/2014, partea care înţelege să formuleze contestaţie la tabelul preliminar, va transmite un
exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc:
a) inclusiv administratorului judiciar/lichidatorului judiciar
b) exclusiv creditorului a cărui creanţă se contestă
c) exclusiv administratorului special
3 puncte
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17. Conform Legii nr. 85/2014, în primul an de aplicare a procedurii de concordat preventiv este obligatorie:
a) plata a minimum 20% din valoarea creanţelor stabilite prin concordat
b) plata a minimum 30% din valoarea creanţelor stabilite prin concordat
c) plata a minimum 40% din valoarea creanţelor stabilite prin concordat
2 puncte
18. Conform Codului de procedură civilă, în termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea titlurilor
de creanţă de către creditorii interesaţi să participe la distribuirea sumelor rezultate din vânzarea bunurilor urmărite,
executorul judecătoresc va întocmi:
a) actul de adjudecare
b) proiectul de distribuire a sumelor
c) încheierea de distribuire a sumelor
2 puncte
19. Conform Legii nr. 85/2014, în cazul deschiderii procedurii falimentului instituţiilor de credit:
a) toate drepturile şi atribuţiile adunării generale, ale consiliului de administraţie şi ale conducerii
executive a instituţiei de credit încetează prin dispoziţia judecătorului-sindic
b) toate drepturile şi atribuţiile adunării generale, ale consiliului de administraţie şi ale conducerii
executive a instituţiei de credit încetează de plin drept
c) toate drepturile şi atribuţiile adunării generale, ale consiliului de administraţie şi ale conducerii
executive a instituţiei de credit încetează prin desemnarea unui administrator special
2 puncte
20. Asociaţii societăţilor în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată pot hotărî asupra modului în
care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între ei:
a) prin vot cu majoritate simplă
b) prin vot cu majoritate absolută
c) prin vot unanim
2 puncte
21. Conform Legii nr. 85/2014, durata maximă a perioadei de observaţie se calculează:
a) de la data deschiderii procedurii
b) de la data întocmirii tabelului definitiv
c) de la data întocmirii tabelului preliminar
2 puncte
22. Potrivit Legii nr. 31/1990, după terminarea lichidării unei societăţi în nume colectiv, asociatul nemulţumit poate
formula, în termen legal, de la notificarea situaţiei financiare şi a proiectului de repartizare a activului între asociaţi:
a) contestaţie
b) opoziţie
c) apel
2 puncte
23. Săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă este pedepsită de legea penală:
a) cu închisoare şi amendă
b) doar cu închisoare
c) doar cu amendă
2 puncte
24. Conform
obligatoriu:
a)
b)
c)

Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii insolvenţei va cuprinde în mod
locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a asociţilor
locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor
data primei şedinţe a adunării creditorilor
2 puncte

25. Potrivit Legii nr. 85/2014, dacă vânzarea activelor se va face prin licitaţie publică, va constitui titlu de
proprietate:
a) procesul verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar
b) încheierea de adjudecare semnată de lichidatorul judiciar
c) hotărârea adunării creditorilor prin care s-a aprobat regulamentul de vanzare şi modalitatea de
valorificare
2 puncte
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26. Expresia “creditori chirografari” reprezintă în contextul Legii nr. 85/2014:
a) creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe, din oficiu, fără a fi necesară formularea unei
declaraţii de creanţă
b) creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă
c) creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care nu beneficiază de o cauză de preferinţă
2 puncte
27. Conform Codului de procedură civilă, în materia executării silite:
a) se pot urmări toate veniturile prezente ale imobilelor ce sunt proprietatea debitorului
b) nu se pot urmări veniturile viitoare ale imobilelor ce sunt proprietatea debitorului
c) nu se pot urmări veniturile debitorului arendaş provenite din exploatarea imobilelor arendate
2 puncte
28. Conform Codului de procedură civilă, încheierea prin care instanţa de judecată a dispus suspendarea executării
silite:
a) nu se comunică din oficiu
b) se comunică din oficiu şi de îndată executorului judecătoresc
c) se comunică din oficiu şi în termen de 45 de zile executorului judecătoresc
2 puncte
29. Referitor la elementul material al infracţiunii de gestiune frauduloasă, acesta poate consta:
a) exclusiv într-o acţiune
b) exclusiv într-o inacţiune
c) în orice acţiune sau inacţiune generatoare de pagube pentru proprietarul bunului sau bunurilor
2 puncte
30. Potrivit normelor stabilite în Statut, veniturile realizate de filiale se varsă la UNPIR:
a) în proporţie de 25%
b) în proporţie de 50%
c) integral
2 puncte
31. Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăţi se poate hotărî şi asupra modului în care activele
rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi:
a) prin votul asociaţilor majoritari
b) prin votul unanim al asociaţilor
c) cu acordul administratorului statutar
2 puncte
32. În cazul în care lichidatorul are obligaţia de a introduce cererea de deschidere a procedurii de faliment, iar acesta
nu se conformează acestei obligaţii în termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990, acesta:
a) va fi decăzut din acest drept
b) va fi sancţionat cu o amendă şi înlocuit din funcţie
c) va fi sancţionat cu amendă de la 50 lei la 100 lei
2 puncte
33. Mandatarul ad-hoc este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite
atribuţiile prevăzute de lege sau stablite de instanţa de judecată:
a) în cadrul procedurii de concordat preventiv
b) în cadrul procedurii de mandat ad-hoc
c) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară
1 punct
34. În urma deschiderii procedurii însolvenţei, administratorul judiciar va trimite tuturor creditorilor menţionaţi în
lista depusă de debitor, conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2014:
a) o somaţie de plată
b) o notificare privind deschiderea procedurii
c) un raport lunar de activitate
1 punct
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35. Practicienii în insolvenţă sunt obligaţi să depună un jurământ scris:
a) după promovarea examenului de admitere în profesie
b) după înscrierea în Registrul Formelor de organizare
c) după înscrierea în Tabloul UNPIR
1 punct
36. Semnarea bilanţului final de lichidare poate fi efectuată:
a) de instanţa de judecată
b) de către practicianul în insolvenţă sau de către reprezentantul acestuia
c) exclusiv de către practicianul în insolvenţă
1 punct
37. Conform Legii nr. 85/2014, după ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de:
a) administratorul judiciar/lichidatorul judiciar
b) administratorul special
c) administratorul statutar
1 punct
38. În situaţia în care majoritatea cerută de Legea nr. 31/1990 pentru numirea unui lichidator al unei societăţi în
comandită pe acţiuni nu se întruneşte, numirea lichidatorului se va face:
a) de către acţionarul majoritar
b) de către consiliul de administraţie
c) de către tribunal
1 punct
39. Poate avea calitatea de debitor în cadrul executării silite:
a) orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat
b) orice terţ
c) orice persoană cu care creditorul are relaţii contractuale
1 punct
40. Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu:
a) calitatea de arbitru
b) calitatea de mediator
c) exercitarea calităţii de executor judecătoresc
1 punct
41. Conform Legii nr. 85/2014, cererea persoanei juridice de deschidere a procedurii insolvenţei:
a) va putea fi semnată de oricare dintre asociaţi
b) va putea fi semnată doar de către administratorul statutar
c) va fi semnată de persoana care, potrivit actului constitutiv sau statutului, are calitatea de a o
reprezenta
1 punct
42. În cadrul procedurilor de insolvenţă, operaţiunile de publicare în BPI a actelor de procedură emise de
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar:
a) se efectuează cu titlu gratuit
b) se efectuează cu titlu oneros
c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte
1 punct
43. Potrivit Legii nr. 85/2014, raportul de evaluare a bunurilor din averea debitorului:
a) va fi depus la dosarul cauzei
b) va fi publicat integral în BPI
c) va fi comunicat debitorului
1 punct
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44. Conform Legii nr. 85/2014, valoarea-prag pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de
insolvenţă, de către salariaţi este de:
a) 6 salarii medii brute pe economie/salariat
b) 7 salarii medii nete pe economie/salariat
c) 8 salarii medii brute pe economie/salariat
1 punct
45. Instanţa de executare poate dispune înlocuirea executorului judecătoresc şi continuarea executării silite de un alt
executor judecătoresc:
a) la cererea creditorului, pentru motive temeinice
b) la cererea creditorului şi a debitorului
c) la cererea debitorului
1 punct
46. Conform Legii nr. 85/2014, omologarea concordatului preventiv se face de către:
a) administratorul concordatar
b) preşedintele Tribunalului
c) judecătorul-sindic
1 punct
47. În cazul în care contestaţia vizează un titlu executoriu care nu emană de la un organ de jurisdictie, atunci
competenţa de soluţionare va aparţine:
a) consiliului local
b) primăriei
c) instanţei de executare
1 punct
48. Conform Legii nr. 85/2014, judecătorul-sindic va respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în una
dintre următoarele situaţii:
a) debitorul nu se află în stare de insolvenţă
b) debitorul are o datorie certă, lichidă şi exigibilă faţă de creditorul care a formula cererea
c) este îndeplinită condiţia stabilită de lege în ceea ce priveşte cuantumul valorii-prag
1 punct
49. După efectuarea inventarierii, la sfârşitul exerciţiului N, în contabilitatea societăţii X se regăsesc
următoarele informaţii: investiţii imobiliare 15.000 lei, amortizarea investiţiilor imobiliare 5.000 lei, utilaje
45.000 lei, amortizarea utilajelor 25.000 lei, materii prime 5.000 lei, mărfuri 5.000 lei, ajustări pentru
deprecierea materiilor prime 2.000 lei, debitori diverşi 2.000 lei, clienţi incerti 3.000 lei, ajustări pentru
deprecierea creanţelor clienţi 3.000 lei, conturi la bănci în lei 5.000 lei, cheltuieli în avans 5.000 lei, furnizori
10.000 lei, creditori diverşi 15.000 lei, credite bancare pe termen scurt 5.000 lei, provizioane pentru litigii 500
lei, venituri în avans 4.500 lei, capital subscris şi vărsat 10.000 lei, rezerve facultative 2.000 lei, prime de
capital 8.000 lei, rezultat reportat (pierdere) 5.000 lei.
Dacă se ţine cont de 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, care este valoarea bilanţieră a creanţelor societăţii X?
a)5.000 de lei;
b)2.000 de lei;
c)8.000 de lei.
3 puncte
50.)Conform Codului fiscal, ajustările pentru deprecierea creanţele comerciale generate de vânzarea de
mărfuri:
a)sunt deductibile în limita unui procent de 100% din valoarea creanţelor, dacă creanţele îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
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;
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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 30% din valoarea creanţelor, dacă creanţele îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
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;
c)sunt deductibile în limita unui procent de 30% din valoarea creanţelor, dacă creanţele îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
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;
3 puncte
51. Aşa cum precizează Codului fiscal:
a)pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de
desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi de cei
care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor juridice
beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă;
b)pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de
desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează în totalitate ori de către aceşti
contribuabili, ori de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, potrivit proiectului de divizare;
c)pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de
desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, nu se mai recuperează de aceşti contribuabili
şi nici de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente.
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) al acestei societăţi cunosc
următoarele informaţii:
-valoarea de intrare: 200.000 lei;
-data achiziţionării şi punerii în funcţiune: 29.06.2016;
-durata normală de funcţionare conform catalogului: 5 ani;
-metoda de amortizare utilizată este cea liniară.
Care este valoarea rămasă de amortizat a mijlocului fix la sfârşitul anului 2016, conform Codului fiscal?
a)190.000 lei;
b)180.000 lei;
c)160.000 lei.
3 puncte
53. 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 15% din
capitalul social al societăţii Y. În cursul anului 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. Pe data de 01.02.N+2, societatea X vinde cele 6.000 de acţiuni Y la
preţul de 11 lei/acţiune.
Conform Codului fiscal, în anul N+2, la societatea X:
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a)profitul impozabil generat de vânzarea acţiunilor Y este de 16.000 de lei;
b)profitul impozabil generat de vânzarea acţiunilor Y este de 11.000 de lei;
c)veniturile generate de vânzarea acţiunilor Y sunt neimpozabile.
3 puncte
54. Societatea X, plătitoare de TVA (care nu aplică sistemul de TVA la încasare), livrează şi facturează
mărfuri socităţii Y, la rândul său, plătitoare de TVA (care nu aplică sistemul de TVA la încasare), în
următoarele condiţii:
-preţ: 1.100 de lei (fără TVA);
-reducere comercială sub formă de rabat: 100 de lei;
-cota de TVA este de 19%;
Conform Codului fiscal, în momentul livrării şi facturării, la societatea X se recunoaşte (contabilizează):
a)TVA colectată în valoare de 190 de lei;
b)TVA colectată în valoare de 209 lei;
c)TVA deductibilă în valoare de 190 de lei.
3 puncte
55. Pe data de 20.12.N, societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiarea anuale consolidate, a înregistrat o datorie faţă de un furnizor extern de
materii prime în valoare de 2.000 euro, cursul de schimb la această dată fiind de 1 euro = 4,5 lei. Până la data
de 31.12.N, societatea X nu şi-a plătit datoria faţă de furnizorul extern. Cursul de schimb valabil la,
închiderea exerciţiului financiar, 31.12.N este de 1 euro = 4,6 lei.
Care dintre următoarele afirmaţii este corectă?
a)evaluarea datoriei faţă de furnizorul extern, la 31.12.N, generează o cheltuială financiară de 200 de lei;
b)evaluarea datoriei faţă de furnizorul extern, la 31.12.N, generează un venit financiar de 200 de lei;
c)datoria faţă de furnizorul extern este evaluată, în bilanţul întocmit la 31.12.N, la valoarea de 9.000 de lei.
3 puncte
56. Înainte de începerea lichidării, se cunosc următoarele informaţii despre societatea X, ai cărei asociaţi sunt
persoane fizice:
Valori (lei)
Clienti
12.000
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti
(1.000)
Capital subscris şi vărsat (capitalul subscris şi vărsat este reprezentat, în
totalitate, de contribuţia asociaţilor persoane fizice)
11.000
Se încasează întreaga creanţă de la clienţi şi se anulează ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi.
Menţionăm că ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi (provizionul pentru deprecierea creanţelor
clienţi) a fost nedeductibilă (nedeductibil) fiscal. Pierderea fiscală a societăţii înainte de efectuarea operaţiilor
de lichidare este zero. Cota de impozit pe profit este de 16%. De asemenea, capitalul social reprezintă, în
totalitate, contribuţia asociaţilor persoane fizice.
Care este impozitul pe profit ce se plăteşte la bugetul statului în urma lichidării?
a)0(zero) lei;
b) 160 lei;
c)1.920 de lei.
3 puncte
57. Potrivit Codului fiscal, metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind ieşirea din
gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul rezultatului fiscal. Astfel, sunt recunoscute din punct de
vedere fiscal, următoarele metode pentru evaluarea la ieşire a stocurilor fungibile (interschimbabile între ele):
a)FIFO (metoda primul intrat-primul ieşit), LIFO (metoda ultimul intrat-primul ieşit), CMP (metoda costului mediu
ponderat);
b)FIFO (metoda primul intrat-primul ieşit), NIFO (următorul ultimul intrat-primul ieşit), CMP (metoda costului
mediu ponderat);
c)FIFO (metoda primul intrat-primul ieşit), NIFO (următorul ultimul intrat-primul ieşit), LIFO (metoda ultimul
intrat-primul ieşit).
3 puncte
58. Dacă se ţine cont de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, care dintre
următoarele afirmaţii este incorectă?
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a)sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile pentru protejarea mediului şi
conservarea resurselor;
b)sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale
informative proprii;
c)nu sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile privind serviciile care vizează
eficientizarea, optimizarea, restructurarea operaţională şi/sau financiară a activităţii contribuabilului.
3 puncte
59. Conform Codului fiscal, o persoană impozabilă stabilită în România, poate aplica scutirea de taxă,
denumită regim special de scutire, atunci când:
a)cifra de afaceri anuală a acesteia, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui
echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, la data aderării şi se
rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei;
b)cifra de afaceri anuală a acesteia, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 100.000 euro, al cărui
echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, la data aderării şi se
rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 338.000 lei;
c)cifra de afaceri anuală a acesteia, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 50.000 euro, al cărui
echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, la data aderării şi se
rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 169.000 lei.
3 puncte
60. 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, contabilitatea veniturilorşi cheltuielilor se ţine pe feluri de venituri şi
cheltuieli, după natura lor, astfel:
a)venituri şi cheltuieli din/de exploatare, venituri şi cheltuieli financiare şi venituri şi cheltuieli excepţionale;
b)venituri şi cheltuieli din/de exploatare, venituri şi cheltuieli financiare şi venituri şi cheltuieli extraordinare.
c)venituri şi cheltuieli din/de exploatare şi venituri şi cheltuieli financiare.
2 puncte
61. În cursul anului N, societatea X SA, 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, îşi răscumpără 1.000 de acţiuni proprii, la
preţul de 1 leu/acţiune. Ulterior, aceste acţiuni sunt vândute salariaţilor la preţul de 1,02 lei/acţiune.
Câştigul generat de vânzarea acţiunilor proprii salariaţilor, în valoare de 20 de lei, este recunoscut
(contabilizat), în momentul vânzării:
a)în contul de profit şi pierdere sub formă de venit;
b)ca o majorare de capital social;
c)distinct în capitalurile proprii.
2 puncte
62. Lichidatorul societăţii X, care este plătitoare de TVA, vinde mărfurile pe care le deţine această societate la
preţul de vânzare de 59.500 lei (inclusiv taxa pe valoarea adăugată de 19%). Aceste mărfuri sunt înregistrate
în contabilitatea societăţii X la costul de achiziţie de 52.000 lei.
Cum se înregistrează în contabilitatea societăţii X vânzarea mărfurilor?
a)

4111 "Clienţi"

=

%
707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"
4427 "TVA colectată"

59.500
50.000
9.500

b)

4111 "Clienţi"

=

%
707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"
4427 "TVA colectată"

61.880
52.000
9.880

c)

461 "Clienţi"

=

707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"

59.500
2 puncte
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63. Conform Codului fiscal, transferul de active reprezintă operaţiunea prin care:
a)o societate transferă, fără a fi dizolvată, una sau mai multe ramuri de activitate, către una sau mai multe societăţi
existente ori nou-înfiinţate, lăsând cel puţin o ramură de activitate în societatea cedentă, 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;
b)o societate, în momentul dizolvării fără lichidare, îşi transferă totalitatea activelor şi pasivelor către societatea care
deţine toate titlurile de participare ce reprezintă capitalul său;
c)o societate transferă, fără a fi dizolvată, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activităţii sale către altă
societate, în schimbul transferării titlurilor de participare reprezentând capitalul societăţii beneficiare.
2 puncte
64. 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, situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie să raporteze fluxurile de
trezorerie din cursul perioadei, clasificate pe activităţi:
a)de exploatare, financiare şi extraordinare;
b)de exploatare, de investiţii şi de finanţare;
c)de exploatare, financiare şi excepţionale.
2 puncte
65. Conform Codului fiscal, venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către
acţionari/asociaţi persoane fizice se impune cu o cotă de:
a)5%, impozitul fiind final;
b)10%, impozitul fiind final;
c)16%, impozitul fiind final.
2 puncte
66. Conform Codului fiscal şi Normelor metodologice de aplicare a acestuia, o microîntreprinderile care îşi
încetează existenţa în urma unei operaţiuni de reorganizare prin fuziune, potrivit legii, şi care pe parcursul
perioadei de funcţionare au fost şi plătitoare de impozit pe profit, la calculul impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor include în baza impozabilă şi:
a)rezervele constituite din diferenţe de curs favorabil aferente capitalului social în devize sau disponibilului în
devize, care au fost constituite în perioada în care au fost plătitoare de impozit pe profit;
b)sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe profit sau ale unor scutiri de impozit, repartizate ca rezerve,
potrivit legii, care au fost constituite în perioada în care au fost plătitoare de impozit pe profit;
c)rezervele legale deduse la calcului profitului impozabil în perioada în care o microîntreprindere a fost plătitoare de
impozit pe profit;
2 puncte
67. Dacă se ţine cont de prevederile Codului fiscal, la determinarea impozitului pe profit, sunt venituri
impozabile:
a)veniturile din vânzare semifabricatelor;
b)veniturile din provizioanele pentru impozite;
c)veniturile din provizioanele pentru terminarea contractului de muncă;
2 puncte
68. 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 situaţia în care:
a)cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu există nicio restricţie cu privire la distribuirea de
profituri;
b)cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri până când întregul
capital subscris nu este vărsat;
c)cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia
cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a
cheltuielilor neamortizate.
2 puncte
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69. Conform Codului fiscal, în cazul fuziunii:
a)persoana impozabilă care preia patrimoniul altor persoane impozabile preia şi soldul sumei negative a taxei pe
valoarea adăugată, pentru care acestea nu au solicitat rambursarea;
b)persoana impozabilă care preia patrimoniul altor persoane impozabile nu preia soldul sumei negative a taxei pe
valoarea adăugată, pentru care acestea nu au solicitat rambursarea;
c)persona impozabilă care preia patrimonial altor persoane impozabile nu preia eventualul drept de rambursare a
taxei pe valoarea adăugată rezultat din soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă cu opţiune de rambursare
depuse de persoanele impozabile dizolvate şi nesoluţionate până la data fuziunii.
2 puncte
70. În formatul contului de profit şi pierdere întocmit de entităţile mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de
interes public, prezentat de 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 ulteriare, se regăseşte următoarea rubrică:
a)variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie;
b)rezultatul extraordinar;
c)rezultatul curent.
1 punct
71. 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)o imobilizare necorporală este un activ nemonetar identificabil fără formă fizică;
b)o imobilizare necorporală este un activ monetar identificabil fără formă fizică;
c)o imobilizare necorporală este un activ nemonetar neidentificabil fără formă fizică.
1 punct
72. Conform Codului fiscal, calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor:
a)se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care se calculează impozitul;
b)se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului pentru care se calculează
impozitul;
c)se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează
impozitul.
1 punct
73. Conform Codului fiscal:
a)este considerat drept grup fiscal unic un grup de cel mult cinci persoane impozabile stabilite în România şi/sau
oricare stat al Uniunii Europene care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta
din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic;
b)este considerat drept grup fiscal unic un grup de cel puţin trei persoane impozabile stabilite în România şi/sau
oricare stat al Uniunii Europene care, dependente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta
din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic;
c)este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind
din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi
economic.
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 ultrioare, precizează că:
a)administratorii entităţii trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii
pentru situaţiile prevăzute de legislaţie;
b)adunarea generală a entităţii trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri
proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie;
c)directorul economic (sau financiar) trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv
proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie.
1 punct
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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, un activ, printre altele, se clasifică ca activ circulant atunci când:
a)este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată;
b)se aşteaptă ca acesta să fie realizat în termen mai mare de 12 luni de la data bilanţului;
c)nu este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării.
1 punct
76. 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)înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului de leasing se efectuează, în cazul
leasingului operaţional, de către locator/finanţator;
b)în cazul leasingului financiar, achiziţiile de către locatar de bunuri imobile şi mobile sunt tratate ca şi investiţii
financiare;
c)în cazul leasingului operaţional, bunurile sunt supuse amortizării de către locatar, pe o bază consecventă cu politica
normală de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia.
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, veniturile din reevaluarea imobilizărilor corporale reprezintă venituri:
a)extraordinare;
b)financiare;
c)din exploatare.
1 punct
78. Aşa cum precizează Codului fiscal:
a)tranzacţiile între persoane afiliate trebuie să se realizeze conform principiului costului de înlocuire, iar la stabilirea
rezultatului fiscal al persoanelor afiliate se au în vedere reglementările privind preţurile de transfer, prevăzute de
Codul de procedură fiscală;
b)tranzacţiile între persoane afiliate trebuie să se realizeze conform principiului costului istoric, iar la stabilirea
rezultatului fiscal al persoanelor afiliate se au în vedere reglementările privind preţurile de transfer, prevăzute de
Codul de procedură fiscală;
c)tranzacţiile între persoane afiliate trebuie să se realizeze conform principiului valorii de piaţă, iar la stabilirea
rezultatului fiscal al persoanelor afiliate se au în vedere reglementările privind preţurile de transfer, prevăzute de
Codul de procedură fiscală.
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, o datorie contingentă este:
a)o obligaţie potenţială apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterioare 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;
b)o obligaţie potenţială apărută ca urmare a unor evenimente ulterioare 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;
c)o obligaţie potenţială apărută ca urmare a unor evenimente ulterioare datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi
confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care sunt în totalitate
sub controlul entităţii.
1 punct
80. Legea contabilităţii (Legea nr 82./1991), cu modificările şi completările ulterioare, precizează că:
a)sunt supuse auditului statutar situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune,
divizare sau lichidare, dacă persoanele respective au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale;
b)nu sunt supuse auditului statutar situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de
fuziune, divizare sau lichidare, chiar dacă persoanele respective au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale;
c)sunt supuse auditului statutar situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune,
divizare sau lichidare, chiar dacă persoanele respective nu au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.
1 punct
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