SUBIECTE EXAMEN DE ATRIBUIRE
A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL
SESIUNEA NOIEMBRIE 2021 - VARIANTA STANDARD
1. Care din următoarele venituri, obținute din România de către persoane nerezidente, nu sunt
impozitate potrivit prevederilor Titlului VI din Codul fiscal, ci conform prevederilor altor titluri
ale Codului fiscal?
A) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obținute dintr-o activitate dependentă
desfășurată în România
B) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internațional și prestările de
servicii accesorii acestui transport
C) venituri din dobânzi de la un rezident
D) comisioane de la un rezident
RĂSPUNS CORECT: A
2. Reținerea la sursă a impozitului asupra veniturilor obținute din România de nerezidenți, în
cazul capitalizării dobânzilor aferente unor împrumuturi primite de o societate din România de
la o persoană nerezidentă, se efectuează:
A) la momentul capitalizării
B) la momentul plății ulterioare
C) la sfârșitul lunii în care a avut loc plata
D) la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc plata
RĂSPUNS CORECT: A
3. Impozitul datorat pe veniturile din dividende obținute din România de un nerezident persoană
fizică, în conformitate cu Titlul VI din Codul fiscal, se calculează prin aplicarea cotei de:
A) 5% asupra veniturilor brute din dividende
B) 10% asupra veniturilor brute din dividende
C) 16% asupra veniturilor brute din dividende
D) este scutit de impozit în România
RĂSPUNS CORECT: A
4. O societate comercială, stabilită și înregistrată în România în scopuri de TVA, prezintă la
data de 30.06.2021: Total venituri 110.000 lei, din care venituri impozabile: 100.000 lei, Total
cheltuieli: 70.000 lei, din care cheltuieli de protocol constând în băuturi alcoolice achiziționate
și oferite partenerilor de afaceri în sumă de 1.000 lei, plus TVA în cotă 19%, cheltuieli cu
impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2021 în sumă de 5.500 lei, cheltuieli cu
dobânzi aferente contractelor comerciale în sumă de 5.000 lei și cheltuieli cu accesorii datorate
ANAF în sumă de 1.500 lei. Având în vedere calitatea de plătitoare de impozit pe profit a
societății analizate, calculați limita maximă de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisă
la calculul impozitului pe profit la 30.06.2021.
A) 933,8 lei
B) 930 lei
C) 763,8 lei
D) 964 lei
RĂSPUNS CORECT: A
5. O societate comercială, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, achiziționează
în data de 21.01.2021 un program informatic în valoare de 1.428 lei, inclusiv TVA, pe care îl

pune în funcțiune în luna februarie 2021. Având în vedere că entitatea este înregistrată ca
plătitoare de impozit pe profit, determinați amortizarea fiscală aferentă lunii noiembrie 2021 în
cazul aplicării metodei de amortizare liniară.
A) 33,33 lei
B) 29,75 lei
C) 25 lei
D) 39,66 lei
RĂSPUNS CORECT: A
6. În cazul contribuabililor, plătitori de impozit pe profit, care au optat pentru ca anul fiscal să
corespundă exercițiului financiar, diferit de anul calendaristic, dreptul organului fiscal de a
stabili impozitul pe profit se prescrie în termen de:
A) 5 ani începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se împlinesc 6 luni de la
încheierea anului fiscal pentru care se datorează obligația fiscală
B) 5 ani începând cu data de întâi ianuarie a anului următor pentru care se datorează obligația
fiscală
C) 7 ani începând cu data de întâi iulie a anului următor pentru care se datorează obligația fiscală
D) 10 ani începând cu data de întâi ianuarie a anului următor pentru care se datorează obligația
fiscală
RĂSPUNS CORECT: A
7. Un plătitor de impozit specific reglementat de Legea nr. 170/2016 care desfășoară activități
specifice unui hotel, bar, restaurant etc. și care la 31.12.„N” a realizat venituri impozabile sub
echivalentul în lei a 1.000.000 euro și îndeplinește și celelalte condiții pentru a fi
microîntreprindere, în anul „N+1”:
A) va datora impozit pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu 01.01.„N+1”
B) va datora impozit pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu trimestrul din anul .„N”
în care se constată nedepășirea plafonului de venituri de 1.000.000 euro
C) va rămâne plătitor de impozit specific conform prevederilor Legii nr. 170/2016
D) va redeveni plătitor de impozit pe profit, începând cu 01.01.„N+1”
RĂSPUNS CORECT: A
8. Dividendele primite de o persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit, reprezintă
venituri neimpozabile la determinarea rezultatului fiscal:
A) dacă dividendele sunt primite de la o persoană juridică română
B) numai dacă dividendele sunt primite de la o persoană juridică română plătitoare de impozit
pe profit
C) numai dacă persoana juridică română care primește dividendele deține la persoana juridică
de la care primește dividendele minimum 10% din capitalul social
D) numai dacă persoană juridică română care primește dividendele deține la persoana juridică
de la care primește dividendele minimum 40% din capitalul social pe o perioadă de cel puțin
10 ani până la data plății dividendelor inclusiv
RĂSPUNS CORECT: A
9. Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari față de
plafonul de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit începând cu:
A) trimestrul în care s-a depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro, la cursul de schimb valabil
la încheierea exercițiului financiar precedent
B) trimestrul în care s-a depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro, la cursul de schimb valabil
în ultima zi a trimestrului în care s-a depășit acest plafon

C) trimestrul în care s-a depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro, la cursul de schimb valabil
în prima zi a trimestrului în care s-a depășit acest plafon
D) trimestrul I al anului următor în care s-a depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro, la cursul
de schimb valabil la încheierea exercițiului financiar precedent
RĂSPUNS CORECT: A
10. Venitul net anual din activități independente determinat în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, se calculează ca diferență între:
A) venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri
B) venitul brut și cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului
brut
C) venitul brut și cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află
pe teritoriul României sau în străinătate
D) venitul brut și impozitul pe venit datorat potrivit titlului IV – Impozitul pe venit, inclusiv
impozitul pe venitul realizat în străinătate
RĂSPUNS CORECT: A
11. O persoană fizică autorizată să desfășoare activități independente începând cu anul 2019,
estimează pentru anul 2021, prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice depusă la data de 20 mai 2021, exclusiv venituri din
activități independente. Venitul net estimat pentru anul 2021 este de 20.000 lei, iar venitul net
anual realizat pentru același an este de 25.000 lei. Persoana fizică optează pentru plata
contribuției de asigurări sociale de sănătate prin declarația unică depusă la data de 20 mai 2021.
În acest caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2021 se datorează la o bază
de calcul reprezentată de:
A) 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data de 25 mai 2021
B) 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data de 25 mai 2021
C) valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data de 25 mai 2021, înmulțită
cu numărul de luni rămase până la 25 mai 2022, inclusiv luna în care se depune declarația
D) venitul net anual realizat
RĂSPUNS CORECT: A
12. Indemnizațiile primite de salariați pe perioada delegării sau detașării, după caz, în altă
localitate în țară, în interesul serviciului, altele decât sumele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport și cazare, sunt venituri asimilate salariilor pentru care se aplică
următorul regim fiscal:
A) se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru partea care depășește
plafonul neimpozabil de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru
personalul autorităților și instituțiilor publice
B) nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru partea care depășește
plafonul neimpozabil de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru
personalul autorităților și instituțiilor publice
C) se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru întreaga indemnizație
D) se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, pentru partea de până la 2,5
ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităților și instituțiilor
publice
RĂSPUNS CORECT: A
13. Veniturile sub formă de dividende obținute de persoanele fizice rezidente de la persoane
juridice române, se impun astfel:

A) cu o cotă de 5% din suma acestora, iar obligația calculării și reținerii impozitului revine
persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor
B) cu o cotă de 10% din suma acestora, iar obligația calculării, declarării și plății impozitului
revine persoanelor fizice, prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice
C) cu o cotă de 5% din suma acestora, iar obligația calculării, declarării și plății impozitului
revine persoanelor fizice, prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice
D) cu o cotă de 10% din suma acestora, iar obligația calculării și reținerii impozitului revine
persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor
RĂSPUNS CORECT: A
14. În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, cota de impozitare cuprinsă între
0.2-1,3% se aplică la:
A) valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului,
locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz
B) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de către concesionar, locatar, titularul
dreptului de administrare sau de folosință, după caz
C) suprafața construită desfășurată a clădirii respective
D) valoarea clădirii înregistrată la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară
RĂSPUNS CORECT: A
15. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza
unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează taxa pentru
servicii de reclamă și publicitate, care se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliul
local, cuprinsă între:
A) 1-3 % la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate
B) 0.2-0.5 % la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate
C) 3.5-5 % la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate
D) 1-3 % la valoarea serviciilor de reclamă și în funcție de suprafața afișului de reclamă și
publicitate
RĂSPUNS CORECT: A
16. Care dintre următoarele operațiuni este asimilată unei prestări de servicii efectuate cu plată
în sensul TVA?
A) serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu, pentru
alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice
B) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul activității economice a
persoanei impozabile, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol
C) serviciile prestate în mod gratuit în scopul stimulării vânzărilor
D) serviciile prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garanție de către persoana care a
efectuat inițial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii
RĂSPUNS CORECT: A
17. O persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în Franța, livrează bunuri
către un beneficiar, persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România,
bunurile livrate fiind instalate în România de către furnizorul din Franța. În acest caz, locul
livrării din punct de vedere al TVA se consideră a fi:
A) în România, statul membru în care bunurile sunt instalate de furnizor
B) în Franța, fiind o livrare locală în acest stat membru

C) în Franța, statul membru din care bunurile sunt transportate, fiind o livrare intracomunitară
de bunuri
D) în Franța, statul membru în care este stabilit și înregistrat în scopuri de TVA furnizorul
RĂSPUNS CORECT: A
18. Societatea A construiește un depozit pentru societatea B. Societatea A este stabilită și
înregistrată în scopuri de TVA în Spania. Societatea B este stabilită și înregistrată în scopuri de
TVA în Polonia. Depozitul este situat în România. Din punct de vedere al TVA, serviciile
prestate de societatea A în beneficiul societății B sunt:
A) impozabile în România, unde este situat depozitul
B) impozabile în Spania, statul membru în care este stabilit prestatorul
C) impozabile în Polonia, statul membru în care este stabilit beneficiarul
D) neimpozabile, întrucât prestatorul și beneficiarul nu sunt stabiliți în România
RĂSPUNS CORECT: A
19. În care dintre următoarele cazuri se reduce baza de impozitare a TVA?
A) în cazul în care se acordă o reducere de preț după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor
B) în cazul neachitării în termen de 120 zile a facturii de către client
C) în cazul în care factura este achitată de către o altă persoană decât clientul
D) în cazul în care clientul aplică regimul de scutire pentru întreprinderi mici
RĂSPUNS CORECT: A
20. În sensul TVA, persoana impozabilă cu regim mixt reprezintă:
A) persoana impozabilă care realizează sau urmează să realizeze atât operațiuni care dau drept
de deducere, cât și operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA
B) persoana care realizează atât operațiuni pentru care nu are calitatea de persoană impozabilă,
cât și operațiuni pentru care are calitatea de persoană impozabilă
C) persoana impozabilă care realizează atât operațiuni cu locul în România, cât și operațiuni cu
locul în afara României
D) persoana impozabilă care efectuează atât livrări de bunuri, cât și prestări de servicii
RĂSPUNS CORECT: A
21. O persoană impozabilă din punct de vedere al TVA a efectuat în fiecare lună a anului
precedent operațiuni taxabile și achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România, dar nu
a depășit pe întregul an calendaristic precedent plafonul de 100.000 euro din operațiunile
taxabile realizate. Perioada fiscală din punct de vedere al TVA pentru această persoană
impozabilă, în anul calendaristic curent, este:
A) luna calendaristică
B) trimestrul calendaristic
C) semestrul calendaristic
D) anul calendaristic
RĂSPUNS CORECT: A
22. Potrivit Titlului VIII – Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic care intenționează să
importe din Elveția produse accizabile supuse marcării prin banderole și să le elibereze în
consum în Romania, are obligația de a se autoriza în calitate de:
A) importator autorizat
B) exportator
C) expeditor înregistrat

D) destinatar înregistrat
RĂSPUNS CORECT: A
23. În decursul unei luni, un operator economic autorizat în România ca antrepozitar pentru
producția de bere, eliberează în consum către 3 distribuitori o cantitate totală de 5.000 HL bere,
expediază către un antrepozit fiscal de depozitare de bere, situat în România o cantitate de 1.500
HL bere și exportă în China o cantitate de 3.000 HL bere. Pentru ce cantitate de bere datorează
accize bugetului de stat operatorul economic autorizat ca antrepozitar pentru producția de bere?
A) 5.000 HL bere
B) 6.500 HL bere
C) 3.000 HL bere
D) 8.000 HL bere
RĂSPUNS CORECT: A
24. Potrivit legislației în domeniul accizelor, antrepozitarul autorizat care deține și calitatea de
expeditor înregistrat trebuie să constituie garanția atât în calitate de antrepozitar autorizat, cât
și în calitate de expeditor înregistrat:
A) numai pentru produsele accizabile pe care le deplasează în regim suspensiv de accize către
alte locații decât antrepozitele fiscale proprii
B) numai pentru produsele accizabile care urmează a fi exportate ulterior din antrepozitele
fiscale proprii către țări terțe
C) numai pentru produsele accizabile deplasate în regim suspensiv de accize către antrepozitele
proprii, dar doar pentru acele produse accizabile încadrate potrivit Titlului VIII – Accize și alte
taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, în categoria produselor energetice pentru care se datorează nivelul de acciză aferent
combustibilului pentru motor
D) în situația în care în ultimii 2 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat, în
ambele calități, a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura
celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală
RĂSPUNS CORECT: A
25. Potrivit legislației în domeniul accizelor, se acordă scutire directă de la plata accizelor
pentru alcoolul etilic:
A) utilizat în scop medical în spitale și farmacii
B) utilizat în procese de fabricație, cu condiția ca produsul finit să nu conțină alcool
C) utilizat ca eșantioane pentru analiză sau ca teste necesare pentru producție ori în scopuri
științifice
D) utilizat pentru producerea de arome alimentare destinate preparării de alimente sau băuturi
nealcoolice ce au o concentrație ce depășește 1,2% în volum
RĂSPUNS CORECT: A
26. Organul fiscal emite o soluție fiscală individuală anticipată (SFIA) solicitată de contribuabil
A) dacă tranzacția/situația fiscală de fapt pentru care se solicită soluția fiscală nu a fost realizată
la data depunerii cererii de emitere a SFIA
B) dacă tranzacția/situația fiscală de fapt pentru care se solicită soluția fiscală nu a fost realizată
la data emiterii SFIA
C) dacă tranzacția/situația fiscală de fapt pentru care se solicită soluția fiscală nu a fost realizată
la data stabilită pentru discuția preliminară în vederea stabilirii existenței stării de fapt viitoare
pentru emiterea SFIA

D) poate fi emisă și pentru tranzacții deja realizate până la data depunerii cererii de emitere a
SFIA
RĂSPUNS CORECT: A
27. Organul fiscal are dreptul de a stabili prin estimare baza de impozitare atunci când constată
că
A) evidențele contabile nu există sau nu sunt puse la dispoziție, cu ocazia controlului fiscal
B) potrivit informațiilor din dosarul fiscal al contribuabilului, declarația fiscală conține
inexactități
C) contribuabilul corectează declarația fiscală în sensul diminuării bazei de impozitare, fără a
justifica motivul corecției
D) contribuabilul nu probează suficient deductibilitatea unei cheltuieli
RĂSPUNS CORECT: A
28. Pentru diferențele de obligații fiscale principale, stabilite de contribuabil prin declarații
rectificative, termenul de plată al diferențelor este
A) data depunerii declarației rectificative
B) data de 5 a lunii următoare dacă declarația a fost depusă în intervalul 1 – 15 din lună sau,
după caz, data de 20 a lunii următoare dacă declarația a fost depusă în intervalul 16 – sfârșitul
lunii
C) data de 25 a lunii următoare datei depunerii declarației rectificative
D) în termen de 5 zile de la data depunerii declarației rectificative
RĂSPUNS CORECT: A
29. Pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil și
stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere, contribuabilul datorează
A) penalități de nedeclarare
B) doar penalități de întârziere
C) doar dobânzi
D) doar majorări de întârziere
RĂSPUNS CORECT: A
30. Poate fi obiect al unei contestații administrative formulată de contribuabil potrivit Titlului
VIII din Codul de procedură fiscală “Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale”
A) titlul de creanță sau alt act administrativ fiscal
B) refuzul nejustificat al organului fiscal de a emite un act administrativ fiscal sau
nesoluționarea în termen, de către organul fiscal, a unei solicitări
C) orice act de executare silită
D) orice act emis de organul fiscal în exercitarea atribuțiilor sale de administrare a creanțelor
fiscale
RĂSPUNS CORECT: A
31. Potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările
ulterioare, în care dintre situațiile de mai jos, perfecționarea pasivă se aplică mărfurilor reparate:
A) mărfurile sunt reparate cu titlu gratuit
B) mărfurile sunt reparate cu titlu oneros
C) mărfurile au o valoare intrinsecă după reparație ce nu depășește 150 Euro per produs
D) mărfurile conțin piese care provin din Elveția, în baza acordurilor încheiate cu Uniunea

RĂSPUNS CORECT: A
32. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu
modificările și completările ulterioare, regimul de perfecționare activă poate fi utilizat, în alte
cazuri decât repararea și distrugerea, numai în măsura în care:
A) mărfurile plasate sub acest regim pot fi identificate în produsele prelucrate, fără a aduce
atingere utilizării de accesorii de producție
B) cuantumul taxelor vamale datorate pentru produsul finit prelucrat nu este mai mic decât
cuantumul total al taxelor vamale datorate pentru materiile prime utilizate
C) mărfurile neunionale supuse prelucrării nu fac parte din categoria produselor din tutun
prelucrat
D) durata procesului de prelucrare nu este mai mare de 15 zile
RĂSPUNS CORECT: A
33. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
anuale consolidate, reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă:
A) venituri financiare ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 "Venituri
din sconturi obținute")
B) cheltuieli financiare ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667
"Cheltuieli privind sconturile acordate")
C) venituri din exploatare ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 709
"Reduceri comerciale acordate")
D) cheltuieli din exploatare ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 609
"Reduceri comerciale primite")
RĂSPUNS CORECT: A
34. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
anuale consolidate, disponibilitățile bănești și alte valori similare în valută se evaluează în
bilanț:
A) la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data
încheierii exercițiului financiar
B) la cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacțiilor
C) la cursul mediu de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru
exercițiul financiar pentru care se întocmește bilanțul
D) la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Comercială pentru efectuarea tranzacțiilor
în luna decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmește bilanțul
RĂSPUNS CORECT: A
35. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
sunt obligate să includă în raportul administratorilor o declarație referitoare la guvernanța
corporativă:
A) societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
B) regiile autonome
C) institutele naționale de cercetare-dezvoltare
D) societățile/companiile naționale
RĂSPUNS CORECT: A

36. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
anuale consolidate, nu sunt investiții imobiliare:
A) proprietățile imobiliare care sunt în curs de construire sau amenajare în numele unor terțe
părți
B) terenurile deținute, mai degrabă, în scopul creșterii pe termen lung a valorii capitalului, decât
în scopul vânzării pe termen scurt, pe parcursul desfășurării normale a activității
C) clădirile aflate în proprietatea entității și închiriate în temeiul unuia sau mai multor contracte
de leasing operațional
D) terenurile deținute pentru o utilizare viitoare încă nedeterminată
RĂSPUNS CORECT: A
37. Controlul legalității actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în registrul
comerțului se exercită:
A) de justiție printr-un judecător delegat
B) de fondatori
C) de directorul registrului comerțului
D) de un funcționar desemnat în acest scop
RĂSPUNS CORECT: A
38. Dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic, societățile străine pot
înființa în România, cu respectarea legii române:
A) filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte sedii secundare
B) numai agenții și/sau reprezentanțe
C) numai filiale și/sau sucursale
D) numai sucursale
RĂSPUNS CORECT: A
39. Cum este desemnat președintele consiliului de administrație?
A) este ales de către Consiliul de administrație dintre membrii săi ori, dacă așa prevede actul
constitutiv, este numit de adunarea generală ordinară care numește consiliul
B) este numit de către adunarea generală extraordinară
C) este ales de către Consiliul de administrație dintre angajații societății
D) este desemnat prin tragere la sorți dintre acționari
RĂSPUNS CORECT: A
40. Societatea aflată în procedura lichidării își păstrează personalitatea juridică:
A) până la terminarea lichidării
B) până la data dizolvării
C) până la data încasării creanțelor
D) până la data stingerii tuturor debitelor
RĂSPUNS CORECT: A

