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CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI DIN ROMÂNIA 

EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL 

ASISTENT 

CHESTIONAR DE EXAMEN 

Numărul legitimaţiei ____________________ 

Numele _______________________________ 

Prenumele tatălui _______________________ 

Prenumele _____________________________ 

VARIANTA   A 

 

 

1. Potrivit Titlului VII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, producţia sau depozitarea produselor supuse accizelor armonizate în 

regim suspensiv de accize poate fi realizată numai de către un: 

a) destinatar înregistrat; b) comerciant angro; c) comerciant en detail; d) reprezentant fiscal; e) antrepozitar 

autorizat; f) expeditor înregistrat.  

2. Care este regimul aplicabil sumelor negative, mai mici de 5000 lei, din deconturile de TVA depuse de 

persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA? 

a) se solicita rambursarea de către persoana impozabilă; b) se anulează de către organul fiscal;  

c) se compensează, de către persoana impozabilă, cu alte obligaţii fiscale restante; d) se reportează, în mod 

obligatoriu, în decontul perioadei fiscale următoare; e) se compensează, din oficiu, de către organul fiscal, 

cu alte obligaţii fiscale restante; f) se restituie, din oficiu, de către organul fiscal.  

3. Care sunt activităţile pe care reprezentanţele persoanelor juridice străine, autorizate să funcţioneze în 

România le pot desfăşura : 

a) să menţină prin intermediul lor un stoc de produse sau bunuri supuse vânzării ce aparţin unui nerezident; 

b) să facă fapte de comerţ; c) să reprezinte persoana juridică nerezidentă; d) să încheie contracte în numele 

persoanei juridice străine; e) să nu conducă evidenţa contabilă prevăzută de legislaţia în vigoare;  

f) să deruleze prin intermediul lor un proiect de montaj.  

4. Societatea A achiziţionează şi pune în funcţiune în luna octombrie 2015 un echipament tehnologic în 

valoare de 70.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2015 este 500.000 

lei iar profitul impozabil este de 600.000 lei. Societatea A aplica prevederile legale privind scutirea de 

impozit a profitului reinvestit în anul 2015. Valoarea impozitului pe profit datorat de societatea A în anul 

2015 este de: 

a) 84.800 lei; b) 96.000 lei; c) 35.000 lei; d) 80.000 lei; e) 14.000 lei; f) 11.200 lei.  

5. Actul administrativ fiscal produce efecte de la: 

a) împlinirea unui termen de 15 zile de la data emiterii; b) data comunicării actului contribuabilului sau la o 

dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii; c) data tipăririi la unitatea de 

imprimare masivă; d) data emiterii; e) împlinirea unui termen de 5 zile de la data emiterii; f) data semnării 

de către organul fiscal competent.  

6. În cazul persoanelor juridice străine care înfiinţează o reprezentanţă în România în cursul unei luni din anul 

de impunere, impozitul pentru anul de impunere se calculează începând cu: 

a) următorul trimestru celui în care s-a înfiinţat; b) următorul semestru celui în care s-a înfiinţat; c) data la 

care s-a înfiinţat; d) data de 1 ianuarie a anului următor; e) data de 1 ianuarie a anului în care s-a înfiinţat;  

f) data de 1 a lunii în care reprezentanţa a fost înfiinţată până la sfârşitul anului respectiv.  
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7. Potrivit Titlului VII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, este obligatorie plata unei accize minime pentru: 

a) cocs; b) cafea verde; c) cărbune; d) ţigarete; e) ţigări şi ţigări de foi; f) energie electrică utilizată în scop 

comercial.  

8. O societate A, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România, având perioada fiscală luna 

calendaristică, efectuează în data de 18 martie 2015, o livrare de bunuri taxabilă în România, pentru care 

emite factura în data de 10 aprilie 2015. Când intervine exigibilitatea TVA aferentă livrării respective? 

a) 30 aprilie 2015; b) 18 martie 2015; c) 10 aprilie 2015; d) 25 aprilie 2015; e) 25 martie 2015; f) 31 martie 

2015.  

9. Cine are obligaţia de a elibera certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România? 

a) primăriile din localităţile în care îşi au sediul plătitorii de venit; b) autoritatea fiscală competentă;  

c) Trezoreria Statului, prin structurile teritoriale; d) administraţia financiară de la sediul beneficiarului de 

venit; e) Ministerul Administraţiei şi Internelor; f) plătitorul de venit, rezident român.  

10. Potrivit Titlului VII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cazul revocării autorizaţiei de antrepozit fiscal, o nouă autorizaţie 

poate fi emisă de autoritatea competentă numai dacă de la data revocării a trecut o perioadă de cel puţin: 

a) 6 luni; b) 3 ani; c) 2 ani; d) un an; e) 4 ani; f) 5 ani.  

11. Instituţiile publice nu sunt considerate persoane impozabile, din punct de vedere al TVA, pentru 

următoarele operaţiuni: 

a) transportul de bunuri; b) activităţile desfăşurate în calitate de autorităţi publice, cu excepţia acelora care 

ar produce distorsiuni concurenţiale; c) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare; d) transportul de 

persoane; e) serviciile de telecomunicaţii; f) furnizarea de gaze şi energie electrică.  

12. Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate – prevăzută în Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii – este inclusă în nivelul accizelor prevăzut în Anexa nr.1 de la Titlul VII – Accize şi alte 

taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

următoarele produse: 

a) kerosen; b) vinuri spumoase; c) vinuri liniștite; d) ţigarete; e) energie electrică; f) bere.  

13. Firma X achiziţionează la 01.07.2014 un mijloc de transport de persoane cu 5 scaune de pasageri, incluzând 

şi scaunul şoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip 

şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la 

acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 

211/2003, în valoare de 168.000 lei. Activitatea desfăşurată de firma X în anul 2014 constă exclusiv în 

servicii de curierat, iar mijlocul de transport achiziţionat este utilizat în acest scop. Durata de amortizare 

fiscală pentru mijlocul de transport în cauză este de 4 ani. Valoarea cheltuielilor cu amortizarea 

nedeductibilă fiscal la calculul impozitului pe profit în anul 2014 pentru mijlocul de transport în cauză este 

de: 

a) 0 lei; b) 10.000 lei; c) 7.500 lei; d) 13.750 lei; e) 10.800 lei; f) 10.500 lei.  

14. În societatea cu răspundere limitată, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de: 

a) 25; b) 75; c) 45; d) 10; e) 50; f) 100.  

15. Pentru următoarele operaţiuni din interiorul ţării se aplică taxarea inversă din punct de vedere al TVA: 

a) livrarea de energie electrică către o persoană neimpozabilă; b) livrarea de medicamente de uz uman şi 

veterinar; c) transferul de certificate verzi; d) livrarea de zahăr; e) livrarea de mobilier din lemn; f) serviciile 

de construcţii-montaj.  
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16. Nu reprezintă act administrativ fiscal: 

a) decizia de impunere privind impozitul pe venit; b) raportul de inspecţie fiscală; c) decizia de calcul 

accesorii; d) decizia de nemodificare a bazei de impunere; e) decizia referitoare la bazele de impunere;  

f) decizia de rambursare.  

17. Dacă în timpul inspecţiei fiscale, contribuabilul depune sau corectează declaraţiile fiscale aferente 

perioadelor şi impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri care fac obiectul inspecţiei fiscale, aceste 

declaraţii: 

a) vor fi cuprinse în raportul de inspecţie fiscală; b) vor fi depuse la organul de inspecţie fiscală; c) vor fi 

prelucrate şi cuprinse în evidenţa pe plătitori; d) vor fi luate în considerare de organul fiscal; e) nu vor fi 

luate în considerare de organul fiscal; f) vor fi returnate reprezentantului legal al contribuabilului.  

18. În scopul determinării venitului net din activități independente, care din următoarele categorii de cheltuieli 

nu au deductibilitate limitată: 

a) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată; b) contribuţiile 

efectuate în numele angajaţilor la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în materie, 

precum şi cele la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile 

facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în 

state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European,în limita echivalentului în 

lei a 400 de euro pentru fiecare participant, într-un an fiscal; c) pierderile privind bunurile perisabile, în 

limitele prevăzute de actele normative în materie; d) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele 

prevăzute de actele normative în materie; e) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru 

acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată 

conform alin. (6); f) ratele aferente creditelor angajate.  

19. La calculul impozitului pe profit, cheltuielile de exploatare privind ajustările pentru deprecierea stocurilor 

sunt: 

a) cheltuieli deductibile în limita a 20% din valoarea stocurilor; b) cheltuieli efectuate în scopul realizării de 

venituri; c) cheltuieli nedeductibile fiscal; d) cheltuieli deductibile în limita a 50% din valoarea stocurilor; 

e) cheltuieli deductibile fiscal doar în anul achiziţiei stocurilor; f) cheltuieli deductibile fiscal doar în anul 

următor achiziţiei stocurilor.  

20. În cazul în care se utilizează expresia „regim suspensiv ”, se înţelege ca aplicându-se, în cazul mărfurilor 

necomunitare, următoarelor regimuri: 

1) tranzit extern; 

2) antrepozit vamal; 

3) perfecţionare activă sub forma unui sistem cu suspendare; 

4) transformare sub control vamal; 

5) admitere temporară; 

6) abandonarea mărfurilor în favoarea statului. 

Răspuns: 

a) 1,2,6; b) 1,4,6; c) 1,2,3,4,5; d) 1,2,6; e) 3,4,6; f) 4,5,6.  

21. Competenţa de administrare a persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, prin 

reprezentant fiscal, revine: 

a) direcţiei generale regionale a finanţelor publice; b) organului fiscal în a cărui rază teritorială are 

domiciliul persoana impozabilă; c) Administraţiei pentru contribuabili nerezidenţi; d) organului fiscal 

competent pentru administrarea reprezentantului fiscal; e) organului fiscal în a cărui rază teritorială se 

desfăşoară activităţile impozabile; f) compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice 

locale.  
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22. Gradul de îndatorare a capitalului utilizat în analiza deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la calculul 

impozitului pe profit se determină: 

a) ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare mai mic de un an şi capitalul propriu, ca 

medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe 

profit; b) ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare mai mic de un an şi total capital 

împrumutat, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se determină 

impozitul pe profit; c) ca raport între capitalul propriu şi capitalul împrumutat cu termen de rambursare mai 

mic de un an , ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se 

determină impozitul pe profit; d) ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an 

şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se 

determină impozitul pe profit; e) ca raport între capitalul propriu şi capitalul împrumutat cu termen de 

rambursare peste un an, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se 

determină impozitul pe profit; f) ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an şi 

total capital împrumutat, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care 

se determină impozitul pe profit.  

23. În înțelesul impozitului pe venit, următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 

a) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual 

pentru o persoană; b) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei 

a 300 euro anual pentru o persoană; c) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita 

echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană; d) prima de asigurare voluntară de sănătate, 

conform legii, în limita echivalentului în lei a 350 euro anual pentru o persoană; e) prima de asigurare 

voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoană;  

f) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 150 euro anual 

pentru o persoană.  

24. În categoria veniturilor din alte surse, se includ: 

a) venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal; b) venituri din activități agricole; 

c) venituri de natura salarială; d) venituri din premii și din jocuri de noroc; e) venituri primite de persoane 

fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj; f) venituri din pensii.  

25. Pe baza căruia din următoarele documente nu se poate deduce TVA 

a) bonul fiscal cu valoarea mai mare de 100 Euro, inclusiv TVA; b) factura emisă în conformitate cu 

prevederile legale; c) declaraţia vamală de import; d) factura simplificată emisă în conformitate cu 

prevederile legale, pe care este înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului; e) actul 

constatator emis de organele vamale; f) autofactura emisă în conformitate cu prevederile legale.  

26. Societatea A, plătitoare de impozit pe profit, încheie un contract de sponsorizare conform legii privind 

sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de 

sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2015, în aceeaşi lună efectuându-se şi plata sumei de 15.000 

lei. La calculul profitului impozabil pentru anul 2015, societatea prezintă următoarele date financiare: cifra 

de afaceri – 1.002.000 lei; cheltuieli totale (exclusiv impozitul pe profit) – 860.000 lei. Valoarea 

cheltuielilor cu sponsorizarea ce se scade din impozitul pe profit aferent anului 2015 este de: 

a) 3.006 lei; b) 25.120 lei; c) 5.024 lei; d) 11.994 lei; e) 22.114 lei; f) 15.000 lei.  
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27. Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate 

efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de: 

a) o cincime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de 

consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate; 

b) o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu rata dobânzii, estimat cu 

ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate; c) o cincime din 

impozitul pe profit datorat pentru anul curent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia 

elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate; d) o pătrime din impozitul 

pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia 

elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate; e) o pătrime din impozitul 

pe profit datorat pentru anul curent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării 

bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate; f) o cincime din impozitul pe profit 

datorat pentru anul precedent, actualizat cu rata dobânzii, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al 

anului pentru care se efectuează plăţile anticipate.  

28. Perioada de ajustare a TVA pentru bunurile imobile este: 

a) 25 ani; b) perioada de amortizare fiscală; c) 20 ani; d) 5 ani; e) 15 ani; f) 10 ani.  

29. Societatea A a încheiat un contract cu societatea B pentru livrarea de mobilier. Cele două societăţi sunt 

stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în România. Societatea A emite către societatea B o factură în 

data de 2 martie 2015 pentru un avans care s-a încasat în data de 3 februarie 2015, livrarea mobilierului 

urmând a avea loc ulterior emiterii facturii. Exigibilitatea TVA intervine: 

a) la data de 28 februarie 2015; b) la data de 25 aprilie 2015; c) la data de 2 martie 2015; d) la data de 3 

februarie 2015; e) la data de 15 martie 2015; f) la data de 25 martie 2015.  

30. În conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, în cazul lucrărilor de 

construcţii, recunoaşterea veniturilor în contabilitatea firmei se face: 

a) pe baza actului de recepţie semnat de beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit 

obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie; b) pe baza ordinelor 

de plata; c) pe baza extraselor bancare ce confirmă încasarea; d) pe baza facturilor proforma; e) Răsp pe 

baza facturilor emise; f) pe baza avizelor de expediţie.  

31. Sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, potrivit Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele venituri: 

a) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obţinute dintr-o activitate dependentă desfăşurată în 

România; b) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România; c) premiile acordate elevilor 

şi studenţilor nerezidenţi la concursurile finanţate din fonduri publice; d) redevenţe de la un rezident;  

e) dividende de la un rezident; f) comisioane de la un rezident.  

32. În conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, în cazul în care fondul 

comercial este tratat ca un activ şi durata de utilizare poate fi estimată în mod credibil, acesta se 

amortizează: 

a) pe perioada de utilizare; b) în cadrul unei perioade de maximum şapte ani; c) în cadrul unei perioade de 

până la trei ani; d) în cadrul unei perioade de maximum cinci ani; e) în cadrul unei perioade de până la zece 

ani; f) în cadrul unei perioade de până la treizeci de ani.  
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33. Contribuabilii care beneficiază de scutirea de impozit a profitului reinvestit după data de 01 iulie 2014 au 

obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective: 

a) cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor 

contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani; b) cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de 

utilizare economică, stabilită potrivit regulilor interne ale firmei, dar nu mai mult de 3 ani; c) o perioadă de 

cel puţin 5 ani după consumarea duratei de utilizare economică; d) o perioadă de cel puţin 10 ani;  

e) o perioadă de cel puţin 2 ani după consumarea duratei de utilizare economică; f) o perioadă de cel puţin 7 

ani.  

34. Din punct de vedere al TVA nu se aplică un regim special pentru: 

a) întreprinderile mici; b) operele de artă; c) aurul de investiţii; d) bunurile second-hand; e) serviciile de 

construcţii - montaj; f) agenţiile de turism.  

35. Data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-Romania este: 

a) data scadentă a obligaţiilor fiscale pentru care se depun declaraţiile; b) data înregistrării acesteia pe 

portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu 

condiţia validării conţinutului declaraţiei. În cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii 

declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic; c) data trecută de contribuabil în 

declaraţia fiscală; d) data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis 

de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor; e) data logării contribuabilului pe portalul e-Romania; f) data 

înregistrării declaraţiei de către organul fiscal competent.  

36. În care dintre societăţi, există răspundere nelimitată a asociaţilor? 

a) orice formă de societate; b) societatea în nume colectiv; c) societatea pe acţiuni; d) în nici o forma de 

societate; e) societatea cu răspundere limitată; f) societatea cu răspundere limitată cu asociat unic.  

37. Potrivit Titlului VII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, un antrepozit fiscal de depozitare băuturi spirtoase din România 

poate expedia aceste produse în regim suspensiv de accize către: 

a) un comerciant en detail din România; b) un comerciant angro din Italia; c) un comerciant angro din 

România; d) un comerciant en detail din Suedia; e) un destinatar înregistrat din Polonia; f) un destinatar 

înregistrat din România.  

38. În cazul în care se utilizează expresia „regim vamal cu impact economic”, se înţelege ca aplicându-se, în 

cazul mărfurilor necomunitare, următoarelor regimuri: 

1) antrepozit vamal; 

2) perfecţionare activă; 

3) transformare sub control vamal; 

4) admitere temporară; 

5) perfecţionare pasivă; 

6) abandonarea mărfurilor în favoarea statului. 

Răspuns: 

a) 3,4,6; b) 4,5,6; c) 1,4,6; d) 1,2,6; e) 1,2,3,4,5; f) 1,2,6.  

39. Un certificat de rezidenţă fiscală emis pentru anul în care se fac plăţile către nerezidenţi continuă să fie 

valabil: 

a) în tot anul imediat următor celui în care se fac plăţile; b) şi în primele 30 de zile calendaristice ale anului 

următor; c) pe perioada pentru care este încheiat contractul între rezident şi nerezident; d) şi în primele 183 

de zile calendaristice ale anului următor; e) şi în primele 60 de zile calendaristice din anul următor; f) numai 

în anul în care se fac plăţile.  
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40. O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România livrează telefoane mobile 

către o persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în Germania, bunurile fiind 

transportate de furnizor din România în Germania. Pe 14 noiembrie 2015 se efectuează livrarea. Pe 7 

noiembrie 2015 furnizorul încasează în avans contravaloarea bunurilor. Factura pentru livrarea 

intracomunitară de bunuri este emisă pe 17 decembrie 2015. Exigibilitatea TVA pentru această livrare 

intervine: 

a) la data de 25 noiembrie 2015; b) la data de 7 noiembrie 2015; c) la data de 17 decembrie 2015; d) la data 

de 14 noiembrie 2015; e) la data de 25 decembrie 2015; f) la data de 15 decembrie 2015.  
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COD VARIANTĂ CHESTIONAR 

A B C D E F 

      

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   1            14            27       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   2            15            28       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   3            16            29       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   4            17            30       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   5             18            31       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   6       
     19 

           32       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   7            20             33       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   8            21             34       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   9            22             35       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   10            23            36       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   11            24            37       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   12            25            38       

 a b c d e f  a b c d e f  a b c d e f 

   13            26            39       

               a b c d e f 

                   40       

 

 

 


