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

Grila 5
1. Potrivit Legii nr. 85/2014, în vederea îndeplinirii atribuţiilor în cadrul procedurii falimentului instituţiilor de
credit, judecătorul-sindic şi lichidatorul judiciar:
a) pot cere şi punctul de vedere al Băncii Naţionale a României privitor la orice aspect care intră în
domeniul de competenţă al acesteia
b) au obligaţia să ceară şi punctul de vedere al Băncii Naţionale a României
c) au obligaţia să ceară şi punctul de vedere al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
3 puncte
2. Executorul judecătoresc va începe procedura de vânzare a unui bun imobil dacă debitorul nu plăteşte datoria în
termen de:
a) 15 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării silite
b) 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de încuviinţare a executării silite
c) 20 de zile de la comunicarea rezoluţiei de încuviinţare a executării silite
3 puncte
3. Latura subiectivă a infracţiunii de bancrută simplă se poate realiza sub forma:
a) culpei cu prevedere
b) culpei fără prevedere
c) intenţiei directe sau indirecte
3 puncte
4. Contestaţia împotriva încheierilor executorului judecătoresc, în cazul în care acestea nu sunt, potrivit legii,
definitive, se poate face în termen de:
a) 15 zile de la comunicare
b) 20 zile de la comunicare
c) 30 zile de la comunicare
3 puncte
5. Conform Legii nr. 85/2014, competenţa de soluţionare a cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei aparţine:
a) tribunalului sau, dacă este cazul, tribunalului specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a
avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei
b) tribunalului sau, dacă este cazul, tribunalului specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a
avut sediul social/profesional cel puţin un an anterior datei sesizării instanţei
c) tribunalului sau, dacă este cazul, tribunalului specializat, în a cărui circumscripţie îşi are sediul
social/profesional creditorul care solicită deschiderea procedurii insolvenţei
3 puncte
6. Congresul UNPIR şi adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an şi ori de câte ori se consideră
necesar, la convocarea:
a) Consilului naţional de conducere al UNPIR
b) Adunării reprezentanţilor permanenţi
c) a 50% din numărul membrilor săi
3 puncte
7. Lichidatorul judiciar va publica hotărârea judecătorului-sindic de deschidere a procedurii falimentului împotriva
societăţii de asigurare/reasigurare:
a) în cel puţin trei ziare de circulaţie naţională
b) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
3 puncte

1

8. Conform Codului de procedură civilă, contestaţia la titlu:
a) este inadmisibilă ori de câte ori partea a uzat anterior de procedura lămuririi hotărârii judecătoreşti
b) poate viza soluţionarea unor capete de cerere care au rămas nesoluţionate
c) este adminisibilă şi în situaţia în care partea a uzat anterior de procedura lămuririi hotărârii
judecătoreşti
3 puncte
9. Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale conferite de
Legea nr. 85/2014:
a) sunt dobândite libere de orice sarcini, fără nicio excepţie
b) sunt dobândite cu privilegiile şi ipotecile aferente, dacă acestea există
c) sunt dobândite libere de orice sarcini, cu excepţia măsurilor asigurătorii dispuse în procesul penal
în vederea confiscării speciale şi/sau confiscării extinse
3 puncte
10. Capitalul social al unei societăţi profesionale cu răspundere limitată (SPRL):
a) nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei
b) este cel mult suma de 3.500 lei
c) este o suma fixă, pentru fiecare asociat în parte, dar care să nu depăşească în total suma de 3.500
lei
3 puncte
11. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată raportat la prevederile Legii nr. 31/1990:
a) lichidarea liberează pe asociaţii minoritari
b) lichidarea libereaza pe asociaţii majoritari
c) lichidarea nu liberează pe acţionari/asociaţi
3 puncte
12. Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul în care dizolvarea are loc în baza unei hotărâri judecătoreşti, înscrierea şi
publicarea se vor face:
a) în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă
b) în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă
c) în termen de 5 zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă
3 puncte
13. Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul intrării în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare:
a) creditorii sunt obligaţi să restituie sumele primite în cursul reorganizării judiciare
b) creditorii participă la distribuiri cu valoarea creanţelor astfel cum au fost înregistrate în tabelul
definitiv consolidat
c) judecătorul-sindic poate dispune restituirea sumelor primite de creditori în cursul reorganizării
judiciare, la cererea lichidatorului judiciar
3 puncte
14. Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării societăţilor în comandită pe acţiuni:
a) lichidatorii nu au dreptul să formuleze contestaţii la darea de seamă asupra gestiunii
b) lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă asupra gestiunii şi să facă sau să susţină eventuale
contestaţii la aceasta
c) lichidatorii nu au dreptul să aprobe darea de seamă asupra gestiunii
3 puncte
15. Potrivit Legii nr. 31/1990, în caz de dizolvare a societăţii prin hotărâre a asociaţilor:
a) aceştia nu vor putea reveni asupra hotărârii luate
b) aceştia vor putea reveni asupra hotărârii luate chiar dacă s-a făcut o repartiţie din activ
c) aceştia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, asupra
hotărârii luate, doar dacă nu s-a făcut nicio repartiţie din activ
3 puncte
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16. În vederea realizării obiectivului mandatului ad-hoc, Legea nr. 85/2014 dispune că mandatarul ad-hoc:
a) va putea propune doar valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitorului
b) va putea propune doar încetarea unor contracte în curs şi reduceri de personal
c) va putea propune remiteri, reeşalonări sau reduceri parţiale de datorii
3 puncte
17. În cazul societăţilor în nume colectiv, asociaţii pot hotărî, odată cu dizolvarea:
a) şi modul de lichidare a societăţii
b) şi posibilitatea efectuării unor operaţiuni ulterior dizolvării
c) condiţiile în care hotărârea poate fi anulată
2 puncte
18. Termenul prevăzut de Legea nr. 85/2014 pentru efectuarea procedurii de inventariere a bunurilor din averea
debitorului poate fi prelungit:
a) de către comitetul creditorilor
b) de către administratorul judiciar, pentru motive temeinice
c) de către judecătorul-sindic, pentru motive temeinice
2 puncte
19. Adjudecatarul unui imobil dobândit în cursul executării silite are obligaţia ca în cel mult 30 de zile de la data
vânzării:
a) să noteze adjudecarea în cartea funciară
b) să depună preţul la dispoziţia executorului judecătoresc
c) să îl înştiinţeze pe debitor cu privire la finalizarea vânzării
2 puncte
20. Suspendarea provizorie a executării silite poate fi dispusă dacă sunt îndeplinite anumite condiţii printre care şi:
a) inexistenţa unei cereri de suspendare a executării silite
b) existenţa urgenţei
c) dovada depunerii cauţiunii constând într-o sumă stabilită de contestator
2 puncte
21. Conform Legii nr. 85/2014, onorariul administratorului concordatar:
a) se stabileşte de către debitor
b) se propune de către Adunarea Creditorilor concordatari
c) se propune prin proiectul de concordat şi se stabileşte prin concordatul preventiv
2 puncte
22. Printre sancţiunile disciplinare care se aplică practicienilor în insolvenţă, în raport cu gravitatea abaterilor
săvârşite, se regăseşte şi:
a) excluderea definitivă din UNPIR, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă
b) suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 6 luni şi un an
c) retrogradarea din funcţie
2 puncte
23. Conform Legii nr. 31/1990, după terminarea lichidării unei societăţi cu răspundere limitată, lichidatorul:
a) trebuie să numească un expert contabil în vederea întocmirii situaţiei financiare finale de lichidare
b) trebuie să întocmească tabelul de creanţe
c) trebuie întocmească situaţia financiară şi să propună repartizarea activului între asociaţi
2 puncte
24. Conform Legii nr. 85/2014, confidenţialitatea procedurii de mandat ad-hoc:
a) este obligatorie doar pentru instanţa de judecată şi mandatarul ad-hoc
b) este obligatorie doar pentru creditori
c) este obligatorie pentru toate persoanele şi instituţiile care iau parte sau sunt implicate în aceasta
2 puncte
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25. Neparticiparea de către membrii UNPIR la cursurile de pregătire profesională continuă:
a) constituie abatere, sancţiunea fiind mustrarea
b) constituie abatere şi se sancţionează cu suspendarea din activitate
c) constituie abatere şi se sancţionează cu radierea din Tabloul UNPIR
2 puncte
26. Potrivit Legii nr. 31/1990, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în
registrul comerţului:
a) un raport privind creditorii societăţii si creanţele acestora
b) un raport privind situaţia economică a societăţii
c) un raport privind activul societăţii
2 puncte
27. Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul licitaţiei publice, publicitatea se va face:
a) şi prin afişare pe site-ul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România
b) exclusiv prin afişare pe site-ul personal al practicianului în insolvenţă
c) exclusiv prin afişare la uşa instanţei de judecată
2 puncte
28. În cazul executării silite, hotărârea pronunţată cu privire la validarea popririi este supusă:
a) numai apelului
b) numai recursului
c) numai contestaţiei
2 puncte
29. Lichidatorul unei societăţi cu răspundere limitată este liberat potrivit Legii nr. 31/1990:
a) atunci când hotărârea asupra opoziţiei formulată împotriva situaţiei financiare de lichidare şi a
proiectului de repartizare a activului între asociaţi a rămas definitivă
b) atunci când acesta a declarat că a efectuat toate demersurile pentru lichidarea societăţii
c) doar atunci când oficiul naţional al registrului comerţului a dispus descărcarea de îndatoriri
2 puncte
30. Potrivit Legii nr. 31/1990, pentru a se evita dizolvarea unei societăţi ca urmare a expirării duratei societăţii
stabilită prin actul constitutiv, asociaţii vor fi consultaţi cu privire la o eventuală prelungire a duratei societăţii:
a) cu cel puţin 2 luni înainte de expirare
b) cu cel puţin 3 luni înainte de expirare
c) cu cel puţin 6 luni înainte de expirare
2 puncte
31. În funcţie de modalitatea de săvârşire a infracţiunii de gestiune frauduloasă, pedeapsa prevăzută de legea
penală, poate fi:
a) închisoarea sau mustrarea
b) închisoarea sau avertismentul
c) închisoarea sau amenda
2 puncte
32. Potrivit Legii nr. 85/2014, procedura insolvenţei poate fi închisă în orice stadiu al procedurii:
a) dacă comitetul creditorilor solicită expres aceasta
b) dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea nu sunt suficiente pentru a
acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele
corespunzătoare
c) dacă se constată că există bunuri imobile în patrimoniul debitorului care nu au putut fi valorificate
2 puncte
33. Are competenţa în soluţionarea contestaţiei la executarea propriu-zise:
a) instanţa de executare
b) instanţa arbitrale
c) instanţa de contencios administrativ
1 punct
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34. Conform Codului de procedură civilă, pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare:
a) dreptul de uzufruct asupra unui imobil
b) dreptul de abitaţie asupra unui imobil
c) sumele de bani
1 punct
35. Potrivit Legii nr. 85/2014, după deschiderea procedurii falimentului, înstrăinarea acţiunilor deţinute la instituţia
de credit debitoare se poate face:
a) doar cu acordul judecătorului-sindic
b) doar cu acordul lichidatorului judiciar
c) doar cu acordul administratorului special
1 punct
36. Conform Legii nr. 85/2014, Adunarea Creditorilor va fi convocată şi prezidată de către:
a) judecătorul-sindic
b) orice creditor
c) administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel
1 punct
37. Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat:
a) să exercite atribuţiile de mandatar ad-hoc
b) să exercite atribuţiile de conciliator
c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment
1 punct
38. Subiectul activ al infracţiunii de bancrută simplă este:
a) doar debitorul persoană fizică
b) doar reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare
c) debitorul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare
1 punct
39. Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare:
a) se stabilesc prin legea insolvenţei
b) se stabilesc prin Statut
c) se stabilesc de către Preşedintele UNPIR
1 punct
40. Potrivit Legii nr. 85/2014, în cadrul procedurii de faliment, bunurile aflate în patrimoniul debitorului pot fi
vândute:
a) doar în bloc
b) doar individual
c) în bloc sau individual
1 punct
41. În situaţia în care o societate pe acţiuni aflată în curs de lichidare potrivit Legii nr. 31/1990, este în stare de
insolvenţă:
a) lichidatorul va notifica instituţiile statului si le va pune în vedere că au obligaţia să ceară
deschiderea procedurii insolvenţei
b) lichidatorul va solicita radierea societăţii
c) lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei
1 punct
42. Potrivit Legii nr. 85/2014, tabelul preliminar al creanţelor este întocmit de:
a) administratorul special
b) preşedintele comitetului creditorilor
c) administratorul judiciar/lichidatorul judiciar
1 punct
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43. Semnarea bilanţului final de lichidare poate fi efectuată:
a) de către judecătorul-sindic
b) exlusiv de către practicianul în insolvenţă
c) de către practicianul în insolvenţă sau de către reprezentantul acestuia
1 punct
44. Conform Legii nr. 85/2014, nu sunt obligaţi să formuleze declaraţie de creanţă:
a) creditorii chirografari
b) creditorii garantaţi
c) salariaţii debitorului
1 punct
45. Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu:
a) ocupaţiile care lezează bunele moravuri
b) calitatea de auditor financiar
c) calitatea de expert tehnic judiciar
1 punct
46. Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar are calitatea de:
a) director general al debitorului
b) manager de criză
c) practician în insolvenţă
1 punct
47. Executarea silită poate porni numai la cererea:
a) debitorului
b) creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel
c) debitorului şi creditorului
1 punct
48. Potrivit Legii nr. 85/2014, după intrarea în reorganizare judiciară toate actele şi corespondenţa vor purta, în
mod obligatoriu, menţiunea:
a) „în insolvenţă”, „in insolvency”, „en procedure collective”
b) „în faliment”, „in brankruptcy”, „en faillite”
c) „în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”
1 punct
49. 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 creanţelor clienti
(1.000)
Capital subscris şi vărsat
(capitalul subscris şi vărsat este reprezentat, în totalitate, de contribuţia
11.000
asociaţilor persoane fizice)
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 pentru întreaga valoare. Pierderea fiscală a societăţii înainte
de efectuarea operaţiilor de lichidare este zero. Cota de impozit pe profit este de 16%, iar 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 persoanei
fizice?
a) 134,4 lei;
b) 160 lei;
c) 0 lei.
3 puncte

6

50. 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 costul de producţie al produselor finite vândute, dacă evaluarea la ieşire se efectuează pe baza
metodei primul intrat-primul ieşit (FIFO)?
a)290 de lei;
b)295 de lei;
c)340 de lei.
3 puncte
51. În cadrul unei operaţiuni de reorganizare, 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 raportul (rata) de schimb al (a) acţiunilor celor două societăţi?
a)o acţiune X pentru două acţiuni Y;
b)trei acţiuni X pentru 4 acţiuni Y;
c)patru acţiuni X pentru 3 acţiuni Y.
3 puncte
52. Lichidatorul societăţii X a vândut mărfuri la preţul de vânzare de 35.700 lei (inclusiv TVA
19 %). Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 29.000 lei. Pentru aceste mărfuri a fost înregistrată
în contabilitate o ajustare pentru depreciere în valoare de 2.000 lei. Deoarece mărfurile au fost vândute,
ajustarea pentru deprecierea mărfurilor trebuie să fie anulată. De asemenea, precizăm că 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, iar ajustarea pentru deprecierea mărfurilor este supusă tratementului fiscal
prefăzut de Codul fiscal.
Care este rezultatul fiscal (profitul impozabil) obţinut de societatea X în urma vânzării mărfurilor şi anulării
ajustării pentru deprecierea mărfurilor?
a)1.000 lei;
b)2.000 lei;
c)3.000 lei.
3 puncte
53. Pe data de 25.06.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, pune în folosinţă un utilaj al cărui cost
este de 100.000 de lei. Durata de utilizare economică a utilajului este de 6 ani, iar pentru acestă investitie, a
cărei sursă de finanţare reprezintă profitul anului N reinvestit, societatea X, aşa cum precizează Codului
fiscal, beneficiază de scutire de impozit pe profit. Pe data de 25.09.N+4, societatea X, care este în continuare
plătitor de impozit pe profit şi care nu se află în procedura de lichidare sau faliment, potrivit legii, vinde
acest utilaj. Conform prevederilor Codului fiscal:
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a)pentru suma de 100.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit
Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; de asemenea, societatea X are obligaţia depunerii
declaraţiei fiscale rectificative;
b)pentru suma de 100.000 de lei se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit
Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii; însă, societatea X nu are obligaţia depunerii declaraţiei
fiscale rectificative;
c)pentru suma de 100.000 de lei nu se recalculează impozit pe profit şi nu se percep creanţe fiscale; de asemenea,
societatea X nu are obligaţia să depună declaraţie fiscală rectificativă.
3 puncte
54. Conform Codului fiscal:
a)persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală
de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile;
b)persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală
de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data de 25 martie a anului următor celui în care se dizolvă;
c)persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală
de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data de 25 a primei luni a semestrului următor celui în care se
dizolvă.
3 puncte
55. Se cunosc următoarele informaţii despre societatea X:
-societatea are în proprietate un vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice; masa
totală a acestuia nu depăşeşte 3.500kg şi nu are mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul
şoferului;
-societatea X este plătitoare de TVA;
-în luna februarie N, societatea X primeşte o factură pentru întreţinerea acestui vehicul în valoare de 1.190
lei (inclusiv TVA 19%).
Dacă se au în vedere prevederile Codului fiscal, care este valoarea nedeductibilă a cheltuielilor cu
întreţinerea?
a)500 de lei;
b)547,5 de lei;
c)590 de lei.
3 puncte
56. 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 amortizării cumulate la sfârşitul anului 2017?
a)80.000 lei;
b)60.000 lei;
c)40.000 lei.
3 puncte
57. 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 datoriilor societăţii X?
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a)35.00 de lei;
b)30.000 de lei;
c)34.500 de lei.
3 puncte
58. Aşa cum precizează Codului fiscal, la stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice. Conform normelor metodologice sunt elemente
similare veniturilor:
a)câştigurile generate de vânzarea imobilizărilor necorporale;
b)câştigurile generate de vânzarea imobilizărilor corporale;
c)diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în
evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit reglementărilor contabile
aplicabile.
3 puncte
59. 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
60. Conform Codului fiscal, pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate sunt
nedeductibile la determinarea profitului impozabil atunci când:
a)creanţa nu a fost încasată într-o peroadă mai mare de 3 ani de la scadenţă;
b)procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;
c)acestea (pierderile) rezultă în urma punerii în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentinţă
judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014.
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:
a)subvenţiile pentru active trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve;
b)subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca
subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat;
c)subvenţiile pentru active trebuie recunoscute direct în profitul sau pierderea exerciţiului financiar în care s-au
încasat.
2 puncte
62. Partajul capitalului propriu (activului net) rezultat din lichidarea unei societăţi comerciale se efectuează
în funcţie de:
a)cota de participare la capital;
b)criteriile stabilite de administratorul judiciar al societăţii;
c)criteriile stabilite de lichidatorul societăţii.
2 puncte
63. În modelele de situaţii financiare prezentate 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 ulterioare, cheltuielile înregistrate în avans se regăsesc
în următoarea situaţie financiară:
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a)contul de profit şi pierdere;
b)bilanţ.
c)situaţia variaţiei capitalurilor proprii;
2 puncte
64. Conform Codului fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi
prestările de servicii efectuate în interiorul ţării cuprinde, printre altele şi:
a)rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ, acordate de furnizori direct clienţilor la data
exigibilităţii taxei;
b)valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi, prin schimb, fără facturare;
c)impozitele şi taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
2 puncte
65. Conform Codului fiscal, cheltuielile aferente achiziţionării contractelor de clienţi, recunoscute ca
imobilizări necorporale potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se amortizează:
a)pe o durată de maximum 3 ani.
b)pe o durată de maximum 5 ani;
c)pe durata acestor contracte.
2 puncte
66. Conform Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, care dintre
următoarele afirmaţii este incorectă?
a)reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costului
de achiziţie al bunurilor;
b)dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziţie acoperă în totalitate contravaloarea stocurilor
achiziţionate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor curente (contul 758
„Alte venituri de exploatare);
c)reducerile financiare acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costului
de achiziţie al bunurilor.
2 puncte
67. Conform Codului fiscal, microîntreprinderile, care pe parcursul perioadei de funcţionare au fost şi
plătitoare de impozit pe profit:
a)includ în baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi rezervele din reevaluarea
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil şi nu au fost impozitate
în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, atunci când acestea sunt distribuite
asociaţilor cu ocazia lichidării;
b)nu includ în baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi rezervele din reevaluarea
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil şi nu au fost impozitate
în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, atunci când acestea sunt distribuite
asociaţilor cu ocazia lichidării;
c)includ în baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi rezervele din reevaluarea
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil şi au fost impozitate în
perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, atunci când acestea sunt distribuite
asociaţilor cu ocazia lichidării.
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 diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi
valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor
entităţi se înregistrează pe seama:
a)veniturilor (contul 768 "Alte venituri financiare");
b)rezervelor (contul 1068 "Alte rezerve");
c)rezultatului reportat (contul 117 "Rezultat reportat").
2 puncte
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69. Încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte venituri sunt prezentate în
tabloul fluxurilor de trezorerie în categoria fluxurilor generate de activităţile de:
a)exploatare;
b)finanţare;
c)investiţii.
2 puncte
70. 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 schimbarea politicilor contabile nu se justifică atunci când:
a)se schimbă conducătorii entităţii;
b)are loc admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare ale entităţii;
c)are loc retragerea de la tranzacţionare de pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare ale entităţii.
1 punct
71. Conform Codului fiscal, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a)2% şi 3%.
b)1% şi 3%;
c)1% şi 2%.
1 punct
72. Legea contabilităţii (Legea nr. 82/1991), cu modificările şi completările ulterioare, precizează că:
a)persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate
juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au
desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului
financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
b)persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate
juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au
desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar,
la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
c)persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate
juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au
desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar,
la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
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)în contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de evidenţă din afara
bilanţului;
b)în contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de imobilizări
corporale;
c)în contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de stocuri.
1 punct
74. Conform Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal:
a)grupul fiscal unic se poate constitui din minimum trei persoane impozabile;
b)o persoană impozabilă poate face parte din maximum două grupuri fiscale unice;
c)grupul fiscal unic se poate constitui din minimum două persoane impozabile.
1 punct
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75. Potrivit Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este incorectă?
a)dobânda reprezintă orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să
fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing
financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată;
b)metoda creditului fiscal reprezintă o majorare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma
impozitului plătit în alt stat, conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri;
c)impozitul pe profit amânat reprezintă impozitul plătibil/recuperabil în perioadele viitoare în legătură cu
diferenţele temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabilă a unui activ sau a unei datorii şi valoarea
fiscală a acestora.
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, precizeză că:
a)entităţile care utilizează metoda inventarului intermitent efectuează inventarierea faptică a stocurilor conform
politicilor contabile, dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligaţii fiscale;
b)entităţile care utilizează metoda inventarului intermitent efectuează inventarierea faptică a stocurilor conform
politicilor contabile, însă, totdeauna, la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic;
c)entităţile care utilizează metoda inventarului intermitent efectuează inventarierea faptică a stocurilor conform
politicilor contabile, însă, totdeauna, la sfârşitul fiecărui semestru calendaristic.
1 punct
77. În formatul de bilanţ 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 ulterioare, se regăseşte următoarea rubrică:
a)cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii;
b)cheltuieli de cercetare;
c)cheltuieli în avans.
1 punct
78. În condiţiile în care entităţile nu au niciun salariat care să poată efectua operaţiunea de inventariere:
a)inventarierea se efectuează de către un asociat/acţionar desemnat de adunarea generală;
b)inventarierea se efectuează de către o unitate prestatoare de servicii cu pregătire corespunzătoare desemnată de
adunarea generală a asociaţilor sau acţionarilor;
c)inventarierea se efectuează de către administratori.
1 punct
79. Aşa cum precizează Codului fiscal, în cazul plătitorilor de impozit, la calculul rezultatului fiscal, pentru
activităţile de cercetare-dezvoltare, definte potrivit legii, printre altele, se acordă următorul stimulent fiscal:
a)deducerea suplimentară, în proporţie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi de cercetaredezvoltare;
b)deducerea suplimentară , în proporţie de 100%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi de cercetaredezvoltare;
c) deducerea suplimentară , în proporţie de 25%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi de cercetaredezvoltare.
1 punct
80. Conform OMFP 897/2015:
a)prima de fuziune reprezintă diferenţa dintre valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care cresc
capitalurilor proprii ale societăţii absorbante;
b)activul net reprezintă diferenţa între total active circulante şi total datorii cu o scadenţă mai mică de un an şi
corespunde capitalurilor proprii;
c)valoarea contabilă a acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor care fuzionează reprezintă raportul dintre
activul net contabil (sau aportul net) şi numărul de acţiuni sau părţi sociale corespunzătoare societăţilor care
fuzionează.
1 punct
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