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

Grila 6
1. Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea unei societăţi poate avea loc fără lichidare:
a) în cazul divizării totale a societăţii
b) doar în cazul dizolvării prin hotărâre a adunării generale a asociaţilor
c) doar în cazul dizolvării ca urmare a declarării nulităţii societăţii
3 puncte
2. Pentru ipoteza în care bunurile urmărite sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, instanţa:
a) nu va suspenda distribuirea preţului obţinut din valorificarea acestor bunuri
b) va suspenda numai distribuirea preţului obţinut din valorificarea acestor bunuri
c) nu va dispune nicio masură, fiind lipsită de atribuţii în acest sens
3 puncte
3. Conform Legii nr. 85/2014, dacă Adunarea Creditorilor concordatari a decis introducerea acţiunii în rezoluţiune,
procedura concordatului preventiv:
a) se suspendă la cererea exclusivă a administratorului concordatar
b) se suspendă la cererea exclusivă a creditorilor
c) se suspendă de drept
3 puncte
4. Conform dispoziţiilor speciale care reglementează urmărirea silită imobiliară, în cazul imobilelor înscrise pentru
prima dată în cartea funciară:
a) cererea de evicţiune se va prescrie în termen de 5 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în
cartea funciară
b) cererea de evicţiune se va prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în
cartea funciară
c) termenul de prescripţie pentru formularea cererii de evicţiune nu curge împotriva minorilor
3 puncte
5. Asociatul unei societăţi profesionale cu răspundere limitată (SPRL) care intenţionează să se retragă din societate:
a) are obligaţia să notifice această intenţie în scris celorlaţi asociaţi cu minimum 2 luni înainte
b) are obligaţia să notifice această intenţie în scris celorlaţi asociaţi cu minimum 3 luni înainte
c) are obligaţia să notifice această intenţie celorlaţi asociaţi cu minimum 30 de zile înainte
3 puncte
6. Conform Legii nr. 85/2014, creditorul care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei:
a) nu este obligat să formuleze declaraţie de creanţă, cu excepţia cazului în care solicită accesorii
până la data deschiderii procedurii
b) este obligat să formuleze declaraţie de creanţă, în orice situaţie
c) este obligat să formuleze declaraţie de creanţă, chiar dacă nu se calculează accesorii
3 puncte
7. Potrivit Legii nr. 31/1990, consultarea asociaţilor de către consiliul de administraţie anterior dizolvării societăţii
la trecerea timpului stabilit pentru durata acesteia, are ca obiect:
a) stabilirea modului de împărţire a activului patrimonial al societăţii între acţionari ulterior dizolvării
b) stabilirea modului de stingere a obligaţiilor societăţii anterior dizolvării
c) prelungirea duratei de funcţionare a societăţii
3 puncte
8. Congresul UNPIR se consituie din:
a) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale
filialelor UNPIR, instanţelor de disciplină, precum şi din câte un reprezentant la 20 de membri din
fiecare filială, desemnat de adunarea generală
b) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, preşedintele UNPIR, preşedinţii filialelor,
membrii instanţelor de disciplină, precum şi din câte un reprezentant la 20 de membri din fiecare
filială, desemnat de adunarea generală
c) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, preşedintele UNPIR, preşedinţii filialelor,
conducerea INPPI , precum şi din câte un reprezentant la 20 de membri din fiecare filială,
desemnat de adunarea generală
3 puncte

1

9. Conform Legii nr. 85/2014, o creanţă a unui creditor cu mai mulţi debitori solidari va fi înscrisă:
a) în toate tabelele de creanţe ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi complet acoperită
b) în toate tabelele de creanţe ale debitorilor, creanţă fiind împărţită în mod egal între aceştia
c) în tabelul unui singur debitor, la alegerea creditorului
3 puncte
10. Conform Codului de procedură civilă, poate fi admisă:
a) contestaţia împotriva unei hotărâri arbitrale pentru motive de fapt sau de drept, pe care debitorul lear fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă
b) contestaţia împotriva refuzului organului de executare de a începe executarea silită ori de a
îndeplini un act de executare
c) contestaţia împotriva unei hotărâri judecătoreşti pentru motive de fapt sau de drept, pe care
debitorul le-ar fi putut opune într-o cale de atac de i-a fost deschisă
3 puncte
11. Elementul material al infracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, se poate realiza:
a) printr-o inacţiune
b) printr-o acţiune sau înacţiune
c) prin mai multe acţiuni alternative
3 puncte
12. Conform Legii nr. 85/2014, în cadrul procedurii de faliment, vor fi puse sub sigilii:
a) registrele de contabilitate ale debitorului
b) toate bunurile mobile ale debitorului
c) cambiile şi alte titluri de valoare scadente
3 puncte
13. Potrivit Legii nr. 31/1990, atunci când dizolvarea unei societăţi a fost pronunţată de justiţie, înscrierea şi
publicarea se va face:
a) în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a fost comunicată părţilor
b) în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă
c) în termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti
3 puncte
14. Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul în care debitorul solicită deschiderea procedurii insolvenţei:
a) la cererea adresată tribunalului, va fi ataşată exclusiv lista creditorilor cu menţionarea creanţelor
acestora pentru a se face dovada stării de insolvenţă
b) la cererea adresată tribunalului, va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu
privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei
c) la cererea adresată tribunalului, va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent doar în
situaţia în care se solicită deschiderea procedurii simplificate de faliment
3 puncte
15. Potrivit Legii nr. 31/1990, constatarea contravenţiilor săvârşite de lichidatori şi sancţionarea acestora se
realizează:
a) de către instanţa de judecată
b) exclusiv de către directorul oficiului registrului comerţului
c) de către persoana competentă cu soluţionarea cererilor de înregistrare în registrul comerţului
3 puncte
16. Conform Legii nr. 85/2014, în cazul procedurii de faliment deschisă împotriva instituţiei de credit, cererea de
ofertă privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive se transmite instituţiilor de credit ofertante, de către
lichidatorul judiciar:
a) în regim confidenţial
b) în regim public
c) cu acordul judecătorului-sindic
3 puncte
17. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, contestaţiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal:
a) în termen de 5 zile de la publicarea acestuia în BPI
b) în termen de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI
c) în termen de 10 zile de la publicarea acestuia în BPI
2 puncte
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18. (2 pct.) Suspendarea provizorie a executării silite poate fi dispusă dacă sunt îndeplinite anumite condiţii printre
care şi:
a) lipsa urgenţei
b) dovada depunerii cauţiunii
c) inexistenţa unei cereri de suspendare a executării silite
2 puncte
19. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea societăţilor trebuie publicată în:
a) două ziare de mare circulaţie
b) Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi un ziar de mare circulaţie
c) Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
2 puncte
20. (2 pct.) Constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă:
a) fapta practicianului în insolvenţă de a nu achita creanţele creditorilor
b) fapta debitorului de a nu-şi declara starea de insolvenţă în termenul legal
c) fapta persoanei care, în frauda creditorilor, înstrăinează în caz de insolvenţă a debitorului, o parte
din active
2 puncte
21. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentinţa civilă prin care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăţi în
nume colectiv, ca urmare a neîntrunirii unanimităţii voturilor asociaţilor, poate fi atacată:
a) cu recurs
b) cu apel
c) cu opoziţie
2 puncte
22. (2 pct.) În cazul vânzării unui bun imobil prin licitaţie publică în cursul procedurii de executare silită, titularul
unui drept de preempţiune care nu a participat la licitaţie:
a) îşi va putea exercita dreptul chiar şi după adjudecarea imobilului
b) nu va mai putea să îşi exercite dreptul după adjudecarea imobilului
c) îşi va putea exercita dreptul în orice moment
2 puncte
23. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a
tabelului preliminar de creanţe:
a) poate fi prelungit de către judecătorul-sindic pentru motive temeinice, cu maximum 10 zile
b) poate fi prelungit de către judecătorul-sindic pentru motive temeinice, cu maximum 30 zile
c) nu poate fi prelungit
2 puncte
24. (2 pct.) În cazul în care prin cererea debitorului se solicită deschiderea procedurii simplificate, Legea nr.
85/2014 statuează că:
a) nu este necesară depunerea unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în acest sens
b) se va depune şi o hotărâre a adunării generale a asociaţilor/acţionarilor în acest sens
c) se va depune şi o hotărâre a adunării generale a asociaţilor şi a administratorului statutar în acest
sens
2 puncte
25. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul depunerii unei cereri comune de deschidere a procedurii insolvenţei,
instanţa competentă să soluţioneze cererea de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva unor membri ai
grupului de societăţi este:
a) de regulă, tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul societatea-mamă
b) judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul societatea-mamă
c) exclusiv tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul societatea cu cea mai mare
cifră de afaceri
2 puncte
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26. (2 pct.) Utilitatea publică a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România:
a) se extinde asupra tuturor formelor de organizare profesională, fără excepţii
b) nu se extinde şi asupra formelor de organizare profesională
c) se extinde numai asupra societăţilor profesionale cu răspundere limitată
2 puncte
27. (2 pct.) Legea nr. 31/1990 prevede faptul că, o societate se dizolvă:
a) prin decizia administratorului statutar
b) prin hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum
neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii
c) prin hotărârea judecătoriei în a cărui circumscripţie se află sediul societăţii, la cererea asociatului
majoritar, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică
funcţionarea societăţii
2 puncte
28. (2 pct.) Comisia de cenzori a UNPIR este formată din:
a) 5 cenzori, care sunt în mod obligatoriu practicieni în insolvenţă
b) 5 cenzori, dintre care cel puţin 2 sunt experţi contabili şi 3 practicieni în insolvenţă compatibili
c) 3 cenzori
2 puncte
29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, de îndată după preluarea funcţiei, lichidatorii sunt obligaţi:
a) să întocmească doar o listă a creditorilor
b) să facă un inventar şi să încheie un bilanţ, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului
societăţii
c) să întocmească un opis cu registrele şi actele societăţii
2 puncte
30. (2 pct.) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor putea alege un comitet format din:
a) 3 sau 5 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot
b) 4 sau 6 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot
c) 5 sau 7 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot
2 puncte
31. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, terţul poprit are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la
comunicarea popririi, să:
a) consemneze suma de bani dacă creanţa poprită este exigibilă
b) elibereze suma poprită debitorului
c) anunţe instanţa de executare cu privire la orice sumă intrată în conturile debitorului
2 puncte
32. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în perioada de reorganizare oricare dintre creditori poate solicita oricând
judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului, dacă:
a) debitorul acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii
b) debitorul nu achită onorariul lichidatorului judiciar
c) debitorul înstrăinează un bun mobil aflat în patrimoniul acestuia
2 puncte
33. Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii:
a) va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI
b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului
c) va fi afişată la uşa instanţei
1 punct
34. Potrivit Legii nr. 85/2014, caracterul confidenţial al procedurii de mandat ad-hoc:
a) se menţine pe toată durata procedurii
b) există doar la momentul pronunţării hotărârii de închidere a procedurii
c) există doar la momentul introducerii cererii
1 punct
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35. În cazul contestaţiei la titlu, când obiectul contestaţiei la executare îl reprezintă lămurirea înţelesului, întinderii
sau aplicării titlului executoriu, competenţa aparţine:
a) instanţei de executare
b) instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută silit
c) tribunalului arbitral, întotdeauna
1 punct
36. 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
37. Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu:
a) calitatea de avocat
b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei
c) calitatea de arbitru
1 punct
38. Conform Codului de procedură civilă, sunt supuse urmăririi silite imobiliare:
a) bunurile mobile
b) bunurile imobile
c) sumele de bani
1 punct
39. Conform Legii nr. 85/2014, orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei împotriva
unui debitor, va preciza în cuprinsul cererii:
a) cuantumul şi temeiul creanţei
b) bunurile aflate în patrimoniul debitorului şi care pot fi valorificate pentru acoperirea creanţei
c) situaţia litigiilor în care debitorul este parte
1 punct
40. Dobândeşte calitatea de practician în insolvenţă definitiv:
a) practicianul în insolvenţă stagiar care a promovat examenul de definitivare
b) practicianul în insolvenţă care a promovat examenul de admitere în profesie
c) avocatul, care are o vechime în profesie de 5 ani
1 punct
41. (1) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele Adunării Creditorilor au loc:
a) în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 50 din valoarea totală a creanţelor cu drept de
vot asupra averii debitorului
b) în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 40 din valoarea totală a creanţelor cu drept de
vot asupra averii debitorului
c) în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30 din valoarea totală a creanţelor cu drept de
vot asupra averii debitorului
1 punct
42. Un practician în insolvenţă compatibil îşi va putea exercita activitatea:
a) în două sau mai multe forme de organizare a profesiei
b) doar într-o singură formă de organizare a profesiei
c) doar în întreprinderi profesionale unipersonale cu răspundere limitată
1 punct
43. Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua procedura de inventariere a bunurilor din averea
debitorului în termen de:
a) 60 de zile de la data deschiderii procedurii
b) 90 de zile de la data deschiderii procedurii
c) 120 de zile de la data deschiderii procedurii
1 punct
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44. Termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 pentru lichidarea unei societăţi:
a) poate fi prelungit de către oficiul registrului comerţului, pentru motive temeinice
b) poate fi prelungit de către tribunal, indiferent de motiv
c) nu poate fi prelungit
1 punct
45. Potrivit Codului de procedură civilă, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de:
a) 2 ani, dacă legea nu prevede altfel
b) 3 ani, dacă legea nu prevede altfel
c) 5 ani, dacă legea nu prevede altfel
1 punct
46. Practicienii în insolvenţă răspund, în desfăşurarea activităţii lor:
a) exclusiv disciplinar
b) exclusiv civil
c) inclusiv civil sau penal, după caz
1 punct
47. Săvârşirea infracţiunii de bancrută simplă este sancţionată:
a) cu detenţiunea pe viaţă
b) şi cu închisoarea
c) cu avertisment
1 punct
48. Potrivit Legii nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii falimentului, menţiunea „instituţie de credit în
faliment” va trebui să apară:
a) doar pe notificarea de deschidere a procedurii
b) pe toate actele instituţiei de credit
c) doar în anunţurile publicate în două ziare de circulaţie naţională
1 punct
49. Societatea X, care nu este plătitoare de TVA, achiziţionează de la societatea Y, plătitoare de TVA,
materii prime. În factura primită la la societatea Y, se regăsesc 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, la societatea X, costul de achiziţie al materiilor prime este de:
a)1.100 de lei;
b)1.190 de lei;
c)1.000 de lei.
3 puncte
50. Societatea X, care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014,
cu modificările şi completările ulterioare, reevaluează, la 31 decembrie 2016, un teren. Valoarea contabilă a
terenului înaninte de reevaluare este de 100.000 lei. Valoarea justă rezultată în urma evaluării efectuată cu
ocazia reevaluării este de 105.000 lei. Precizăm că, la 31.12.2015, terenul a fost reevaluat pentru prima dată
dată, iar, în urma acestei reevaluări s-a contabilizat o cheltuială în valoare de 6.000 de lei. De asemenea
precizăm că societatea X este plătitoare de impozit pe profit, iar anterior, pentru teren, nu a fost recunoscută
o ajustare pentru depreciere.
În consecinţă, în urma reevaluării efectuată la 31 decembrie 2016:
a)se contabilizează, printre altele, un venit de 5.000 de lei, care nu este impozabil conform Codului fiscal;
b)se contabilizează, printre altele, o rezervă din reevaluare de 5.000 de lei, care nu este impozabilă conform
Codului fiscal;
c)se contabilizează, printre altele, o rezervă din reevaluare de 1.000 de lei, care nu este impozabilă conform
Codului fiscal.
3 puncte
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51. 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 o perioadă scură de timp şi, în consecinţă, au fost recunoscute în categoria investiţiilor
financiare pe termen scurt; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, iar, până la
sfârşitul anului N nu au fost vândute; însă 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 o perioadă scurtă de timp şi, în consecinţă, au fost recunoscute în categoria investiţiilor
financiare pe termen scurt; aceste acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, iar, până la
sfârşitul anului N, nu au fost vândute; însă se cunoaşte că, în cursul anului N, au fost 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
52. Societatea X, care este în lichidare, are o creanţă înregistrată la clienţii incerţi în valoare de 20.000 lei.
Pentru această creanţă incertă a fost înregistrată în contabilitate o ajustare pentru depreciere în valoare de
10.000 lei. Deoarece creanţa incertă este încasată în totalitate, ajustarea pentru deprecierea creanţelor clienţi
trebuie să fie anulată. Cheltuiala înregistrată în contabilitatea societăţii X, în momentul contabilizării
ajustarii pentru deprecierea creanţelor clienţi, a fost deductibilă din punct de vedere fiscal pentru suma de
3.000 lei. De asemenea, precizăm că societatea X este plătitoare de impozit pe profit.
Care este valoarea venitului rezultat în urma anulării ajustării pentru deprecierea creanţelor clienţi ce se ia
în calcul la determinarea profitului impozabil rezultat cu ocazia lichidării ?
a)10.000 de lei;
b)7.000 de lei;
c)3.000 de lei.
3 puncte
53. Societatea X, societate cu răspundere limitată, la al cărei capital social au participat doi asociaţi persoane
fizice, se lichidează. După ce se rambursează toate datoriile şi se plăteşte impozitul pe profitul rezultat în
urma lichidării, în contabilitatea societăţii X se regăseşte următoarea situaţie:
-disponibil la bancă: 20.000 lei;
-capital social: 15.000 lei; capitalul subscris şi vărsat este reprezentat, în totalitate, de contribuţia asociaţilor
persoane fizice;
-rezultat reportat (pierdere): 5.000 lei;
-profitul net rezultat din lichidare: 10.000 lei.
Care este valoarea impozitului pe veniturile obţinute din lichidarea societăţii X datorat de asociaţii persoane
fizice?
a)3.200 de lei;
b)1.600 de lei;
c)800 de lei.
3 puncte
54. Dacă se ţine cont de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, care dintre
următoarele afirmaţii este incorectă?
a)sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor
înstrăinate, potrivit legii;
b)sunt cheltuieli deductibile cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale efectuate
potrivit legislaţiei specifice;
c)nu sunt cheltuieli deductibile cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvenţiilor primite, potrivit legii, de
la Guvern, agenţii guvernamentale şi late instituţii naţionale şi internaţionale.
3 puncte
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55. Pe data de 25.07.N, societatea X, plătitoare de impozit pe profit, pune în folosinţă un utilaj al cărui cost
este de 200.000 de lei. Durata de utilizare economică a utilajului este de 12 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+6, societatea X transmite societăţii Y
utilajul în cadrul unei fuziuni prin absorbţie, în care societatea X este societatea absorbită. Conform
prevederilor Codului fiscal:
a)pentru suma de 200.000 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 200.000 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 200.000 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
56. Pe data de 06.06.2016, societatea X a pus în funcţiune un utilaj al cărui cost este de 100.000 de lei. Durata
normală de funcţionare a utilajului, conform catalogului este de 10 de ani, iar metoda de amortizare este cea
degresivă.
Care este cheltuiala cu amortizarea, aferentă anului 2016, dacă se au în vedere prevederile Codului fiscal?
a)10.000 de lei;
b)11.666,66 de lei.
c)20.000 de lei.
3 puncte
57. În cadrul unei operaţiuni de reorganizare, societăţile X (absorbit) şi Y (absorbant) fuzionează. Înainte
de operaţia de fuziune, se cunosc următoarele informaţii despre cele două societăţi:
Elemente
Societatea X (lei)
Societatea Y (lei)

Care este raportul de schimb al acţiunilor celor două societăţi?
a)o acţiune Y pentru o acţiune X;
b)o acţiune Y pentru două acţiuni X;
c)4 acţiuni Y pentru 3 acţiuni X.
3 puncte
58. Conform Codului fiscal:
a)în cazul contribuabililor pentru care anul fiscal coincide cu anul calendaristic, dacă dividendele distribuite nu au
fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent
de plăteşte, după caz, până la data de 25 februarie a anului următor;
b)în cazul contribuabilior pentru care anul fiscal coincide cu anul calendaristic, dacă dividendele distribuite nu au
fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent
de plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor;
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c)în cazul contribuabilior pentri care anul fiscal coincide cu anul calendaristic, dacă dividendele distribuite nu au
fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent
de plăteşte, după caz, până la data de 25 martie a anului următor.
3 puncte
59. Aşa cum precizează Codului fiscal, la stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice. Potrivit normelor metodologice nu sunt elemente
similare veniturilor:
a)rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale;
b)câştigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate;
c)câştigurile generate de vânzarea imobilizărilor financiare sub formă de acţiuni emise de alte entităţi.
3 puncte
60. 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 următoarele în legătură cu cesiunea de creanţe:
a)în cazul în care cesionarul recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare decât costul de achiziţie al
creanţei faţă de acesta, diferenţa dintre suma încasată şi costul de achiziţie se înregistrează sub formă de diminuare
a altor cheltuieli financiare (contul 668 "Alte cheltuieli financiare"/analitic distinct) la data încasării;
b)în cazul în care cesionarul recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare decât costul de achiziţie al
creanţei faţă de acesta, diferenţa dintre suma încasată şi costul de achiziţie se înregistrează la venituri (contul 768
"Alte venituri financiare"/analitic distinct) la data încasării;
c)în cazul în care cesionarul recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare decât costul de achiziţie al
creanţei faţă de acesta, diferenţa dintre suma încasată şi costul de achiziţie se înregistrează la venituri (contul 758
"Alte venituri din exploatare"/analitic distinct) la data încasării.
2 puncte
61. Conform Codului fiscal, nu se includ(e) în baza impozabilă a impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor:
a)rezultatul reportat reprezentând profitul net nerepartizat în perioada în care o microîntreprindere a fost plătitoare
de impozit pe profit şi care este distribuit cu ocazia lichidării acesteia;
b)rezervele legale deduse la calculul profitului impozabil în perioada în care o microîntreprindere a fost plătitoare
de impozit pe profit şi care sunt distribuite cu ocazia lichidării acesteia;
c)rezervele reprezentând facilităţi fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de
impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social.
2 puncte
62. Conform Codului fiscal, într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe presoane
juridice române:
a)veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, conform prevederilor contractului de asociere;
b)veniturile şi cheltuielile determinate de operaţiunile asocierii sunt luate în calcul la determinarea profitului
impozabil la asociatul care ţine evidenţa asocierii;
c)veniturile şi cheltuielile determinate de operaţiunile asocierii sunt luate în calcul la determinarea profitului
impozabil doar la unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere.
2 puncte
63. 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)subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România,
organizează şi conduc evidenţă contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a
obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.
b)subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România,
organizează şi conduc evidenţă contabilă proprie, astfel încât aceastea să-şi poată întocmi propriile situaţii
financiare anuale, distinct de cele ale persoanelor juridice cărora le aparţin;
c)subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, nu
organizează şi nu conduc evidenţă contabilă proprie şi nici nu întocmesc situaţii financiare anuale.
2 puncte
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64. Dobânda plătită nu poate să fie prezentată în tabloul fluxurilor de trezorerie în categoria fluxurilor
generate de activităţile de:
a)exploatare;
b)finanţare;
c)investiţii.
2 puncte
65. 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, plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale se contabilizează sub formă
de:
a)subvenţii pentru investiţii;
b)venituri financiare;
c)venituri din exploatare.
2 puncte
66. Conform Codului fiscal, divizarea parţială 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
67. 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)veniturile din prestările de servicii se înregistrează în contabilitate în momentul încasării acestora;
b)dividendele se recunosc la venituri în momentul încasării lor;
c)veniturile din dobânzi se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării veniturilor respective, pe
baza contabilităţii de angajamente.
2 puncte
68. Conform Codului fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi
prestările de servicii efectuate în interiorul ţării, printre altele, cuprinde şi:
a)sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, penalizările şi
orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, dacă sunt percepute
peste preţurile şi/sau tarifele negociate;
b)cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport şi asigurare, solicitate de către
furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului;
c)dobânzile, percepute după data livrării sau prestării, pentru plăţi cu întârziere;
2 puncte
69. 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)a desfăşurat activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
b)a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile
totale;
c)a realizat venituri care nu depăşesc echivalentul a 100.000 de euro.
2 puncte
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70. Conform Codului fiscal, care dintre următoarele afirmaţii este incorectă, la determinarea impozitului pe
profit?
a)în cazul în care sunt menţinute până la lichidare, se supun impozitării rezervele de influenţe de curs valutar
aferente aprecierii disponibilităţilor în valută, constituite potrivit legii, înregistrate de instituţiile de credit-persoane
juridice române şi sucursalele băncilor străine, care îşi desfăşoară activitatea în România;
b)în cazul în care sunt utilizate pentru acoperirea pierderiloe, rezervele reprezentând facilităţi fiscale se impozitează
ca elemente similare veniturilor în perioada fiscală în care sunt utilizate;
c)în situaţia în care sunt menţinpână la lichidare, rezervele reprezentând facilităţi fiscale nu sunt luate în calcul la
rezultatul fiscal al lichidării;
1 punct
71. Activul net (capitalul propriu) rezultat în urma lichidării cuprinde:
a)rezervele facultative;
b)creditele bancare pe termen scurt;
c)creditele bancare pe termen lung.
1 punct
72. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, precizează că:
a)soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit din rezultatul reportat şi alte elemente ale
capitalurilor proprii, potrivit hotărârii directorului financiar sau economic al entităţii;
b)soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit din rezultatul reportat şi alte elemente ale
capitalurilor proprii, potrivit hotărârii consiliului de administraţie al entităţii;
c)soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit din rezultatul reportat şi alte elemente ale
capitalurilor proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.
1 punct
73. 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 contingent este:
a)un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente ulterioare datei bilanţului şi a cărui existenţă va fi
confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în
totalitate sub controlul entităţii;
b)un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a cărui existenţă va fi
confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în
totalitate sub controlul entităţii;
c)un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente ulterioare datei bilanţului şi a cărui existenţă va fi
confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care sunt în
totalitate sub controlul entităţii.
1 punct
74. Legea contabilităţii (Legea nr. 82/1991), cu modificările şi completările ulterioare, precizează că statele
de salarii se păstrează timp de:
a)40 de ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite;
b)50 de ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite;
c)60 de ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.
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, recunoaşterea provizioanelor are la bază o obligaţie curentă, care, la rândul său,
poate fi: legală sau implicită. O obligaţie implicit rezultă, printre altele:
a)din legislaţie;
b)dintr-un contract;
c)dintr-o declaraţie suficient de specifică a entităţii prin care aceasta a indicat partenerilor săi că îşi asumă anumite
responsabilităţi şi, ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele responsabilităţi.
1 punct
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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)la finele fiecărei luni, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat
de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză;
b)trimestrial, entităţile au obligaţia să evalueze creanţele şi datoriile în valută la cursul de schimb schimb al pieţei
valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a trimestrului în cauză;
c)semestrial, entităţile au obligaţia să evalueze creanţele şi datoriile în valută la cursul de schimb schimb al pieţei
valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a semestrului în cauză.
1 punct
77. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, precizează că:
a)diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vărsării capitalului social în valută
majorează sau diminuează direct la rezultatul reportat, după caz;
b)diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vărsării capitalului social în valută
majorează sau diminuează capitalul social, după caz;
c)diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vărsării capitalului social în valută
se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
1 punct
78. Conform OMFP 897/2015, în cazul divizării:
a)prima de divizare reprezintă diferenţa între valoarea aportului rezultat din divizare şi valoarea capitalurilor
proprii ale societăţii care se divizează;
b)prima de divizare reprezintă diferenţa între valoarea aportului rezultat din divizare şi valoarea capitalului social
al societăţii care se divizează;
c)primă de divizare reprezintă diferenţa între valoarea aportului rezultat din divizare şi valoarea cu care a crescut
capitalul social al societăţii(lor) beneficiare.
1 punct
79. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, precizează că, în cazul unei tranzacţii de vânzare a unui activ pe termen lung
urmată de închirierea aceluiaşi activ în regim de leasing operaţional:
a)entitatea vânzătoare contabilizează o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea scoaterii din evidenţă a activului şi a
sumelor încasate sau de încasat şi a taxei pe valoarea adăugată pentru operaţiunile taxabile, conform prevederilor
legale;
b)entitatea vânzătoare nu contabilizează o tranzacţie de vânzare, însă înregistrează scoaterea din evidenţă a
activului, sumele încasate sau de încasat şi taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile taxabile, conform
prevederilor legale;
c)entitatea vânzătoare contabilizează o tranzacţie de vânzare, însă nu înregistrează scoaterea din evidenţă a
activului; de asemenea, contabilizează sumele încasate sau de încasat şi taxea pe valoarea adăugată pentru
operaţiunile taxabile, conform prevederilor legale.
1 punct
80. Aşa cum precizează Codul 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)aplicarea metodei de amortizare degresivă, la care să se ţină cont de uzura morală, şi în cazul aparaturii şi
chipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare;
b)aplicarea metodei de amortizare degresivă, fără să se ţină cont de uzura morală, şi în cazul aparaturii şi
chipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare;
c)aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de
cercetare-dezvoltare.
1 punct
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