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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 1 
 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a datoriilor, debitorul are anumite obligații, printre care și aceea de:    

a) a informa administratorul procedurii cu privire la dobândirea, cu orice titlu, inclusiv din 

moșteniri sau donații, de bunuri sau servicii a căror valoare depășeste salariul mediu pe 

economie 

b) a desfășura, în condițiile legii, potrivit abilităților și pregătirii sale profesionale, o activitate 

producătoare de venituri 

c) a participa la cursuri și programe educative 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, împotriva măsurilor adoptate de administratorul procedurii în 

procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, poate fi formulată:   

a) plângere, însă nu mai târziu de 10 zile de la data luării la cunoștință 

b) contestație, însă nu mai târziu de 20 de zile de la adoptarea măsurii 

c) plângere, însă nu mai târziu de 30 de zile de la adoptarea măsurii 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care procedura judiciară de insolvență prin lichidare de 

active se deschide la cererea tuturor creditorilor, pentru neîndeplinirea planului de rambursare din motive 

imputabile debitorului, lichidatorul poate cere instanței anularea următoarelor acte sau operațiuni 

încheiate de debitor în dauna creditorilor: 

a) plățile anticipate ale datoriilor, efectuate în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii, dacă 

scadența lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii 

b) constituirea cu bună credință a unui drept de preferință pentru o creanță care era 

chirografară, în cele 6 luni anterior deschiderii procedurii, ca urmare a unor negocieri 

extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului 

c) acte încheiate în cei doi ani anteriori datei deschiderii procedurii cu un creditor înrudit 

 

4. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă debitorul va continua să facă plăți către creditori, pe durata stabilită de lege pentru a obține 

eliberarea de datoriile reziduale, va fi supus următoarelor interdicții: 

a) nu va putea face donații 

b) va putea contracta noi împrumuturi, dar cu acordul lichidatorului 

c) va informa lichidatorul cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a reședinței 

principale ori obișnuite nu mai târziu de 15 zile de la producerea schimbării 

 

5. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în orice stadiu al procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă se descoperă că debitorul a încheiat acte în frauda creditorilor pe durata procedurii: 

a) orice creditor poate solicita instanței închiderea procedurii 

b) orice creditor poate solicita instanței continuarea procedurii, fără a fi necesar acordul 

celorlalți creditori 

c) cu acordul creditorilor procedura poate continua, fără alte sancțiuni pentru debitor 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul formulează o cerere de deschidere a unei proceduri 

de insolvență, dar înainte de soluționarea acesteia, debitorul decedează: 

a) comisia de insolvență emite o decizie prin care se desesizează de cerere 

b) comisia de insolvență solicită introducerea moștenitorilor legali 

c) comisia de insolvență luând act de decesul debitorului, dispune printr-o decizie, închiderea 

dosarului 
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7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pentru satisfacerea creanțelor debitorilor în cursul procedurii 

judiciare de insolvență prin lichidare de active, lichidatorul judiciar: 

a) valorifică toate bunurile debitorului 

b) formulează cerere de partaj în vederea valorificării bunurilor deținute de debitor în 

coproprietate 

c) valorifică bunurile debitorului doar prin negociere directă cu potențialii cumpărători 

 

8. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă comisia de insolvență constată, din oficiu, ca urmare a 

verificărilor făcute, că în veniturile debitorului au intervenit schimbări semnificative de natură să justifice 

o modificare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) notifică debitorul cu privire la necesitatea elaborării unei propuneri de modificare 

b) notifică creditorii, în situația în care cererea de modificare a planului a fost formulată de 

către debitor 

c) notifică debitorul, dacă cererea de modificare a planului a fost formulată de către creditori 

 

9. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă cu privire la 

votarea planului de rambursare: 

a) administratorul procedurii întocmește o decizie în care constată rezultatul votului 

b) creditorii care au fost notificați cu privire la votarea planului de rambursare dar nu și-au 

exprimat votul, vor fi considerați că nu au votat planul 

c) creditorii pot vota asupra planului de rambursare și prin poștă electronică 

 

10. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează după deschiderea procedurii judiciare 

de insolvență prin lichidare de active: 

a) procedura continuă cu moștenitorii, dacă toți creditorii își exprimă acordul 

b) procedura continuă cu moștenitorii, dacă creditorii reprezentând minimum 50% din 

valoarea totală a creanțelor solicită acest lucru 

c) în cazul în care niciun moștenitor nu a acceptat moștenirea în termenul de opțiune 

succesorală stabilit conform dispozițiilor din Codul Civil, instanța va numi un curator 

special al moștenirii 

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență:   

a) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra 

patrimoniului debitorului 

b) se suspendă provizoriu, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea 

creanțelor asupra patrimoniului debitorului, pentru o perioadă de cel mult 3 luni 

c) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor 

 

12. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în vederea întocmirii tabelului preliminar de creanțe în cursul 

procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, administratorul procedurii: 

a) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice instituție 

publică competentă 

b) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

fizică 

c) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

juridică cu care debitorul s-a aflat în raporturi de muncă în ultimul an 
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13. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, instanța de insolvență poate respinge cererea de eliberare de 

datorii: 

a) dacă cererea este prematur introdusă 

b) dacă creditorii se opun unei cereri de eliberare de datorii 

c) doar la cererea lichidatorului 

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata executării planului de rambursare a datoriilor, 

debitorul:     

a) va putea contracta noi împrumuturi cu acordul instanței de judecată, sesizată de comisia de 

insolvență 

b) nu va putea contracta noi împrumuturi decât cu acordul comisiei de insolvență, în anumite 

situații 

c) va putea contracta orice împrumut necesar întreținerii sale și a persoanelor aflate în 

întreținerea sa 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul în care confirmă 

procesul-verbal de neaprobare a planului, comisia de insolvență: 

a) îl retransmite de îndată administratorului procedurii, împreună cu planul de rambursare 

b) îl va transmite la instanța de judecată, împreună cu planul de rambursare 

c) îl va comunica debitorului împreună cu planul de rambursare neaprobat și il va informa pe 

debitor de posibilitățile pe care le are 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă planul de rambursare nu este aprobat cu majoritatea 

prevăzută de lege, debitorul: 

a) poate cere instanței confrmarea planului 

b) poate cere instanței doar deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active 

c) poate cere instanței reluarea votului asupra planului 

 

17. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, are următoarele efecte: 

a) debitorul nu își mai poate exercita dreptul de dispoziție asupra bunurilor și veniturilor 

neurmăribile 

b) se suspendă, de drept, executările silite individuale împotriva averii debitorului 

c) se suspendă, de drept, măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor și 

terților garanți 

 

18. (2 pct.) Legea nr. 151/2015 prevede faptul că, la cererea debitorului de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se va anexa: 

a) și un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de 

data depunerii cererii 

b) și o propunere de plan de rambursare a datoriilor, care să conțină cel puțin sumele pe care 

debitorul consideră că le va putea plăti periodic creditorilor săi 

c) și o copie după ultima declarație fiscală înregistrată la administrația finanțelor publice de la 

domiciliul debitorului 
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19. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după deschiderea procedurii insolvenței pe bază de plan de 

rambursare, administratorul procedurii elaborează tabelul preliminar de creanțe: 

a) în termen de 30 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

b) în termen de 60 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

c) în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de 

deschidere a procedurii 

 

20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel teritorial: 

a) este un organ care aplică procedura de insolvență a persoanei fizice 

b) îndeplinește atribuții decizionale în perioada post închidere procedură judiciară de 

insolvență prin lichidare de active 

c) îndeplinește atribuții decizionale în derularea procedurii de insolvență simplificată 

 

21. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii care au fost notificați și care nu și-au exprimat votul 

asupra planului de rambursare: 

a) vor fi considerați că au votat împotriva acestuia 

b) vor fi considerați că au votat în favoarea acestuia 

c) vor putea vota ulterior, în termen de 24 de ore, doar cu acordul administratorului 

procedurii 

 

22. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în vederea determinării 

criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de nsolvență la nivel central se va raporta și 

la următoarele repere: 

a) componența și structura familiei debitorului, prin includerea în aceasta a persoanelor aflate 

în întreținerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreținere și a 

persoanelor care conviețuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreținerii 

b) cheltuielile legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul al familiei debitorului 

c) diverse cheltuieli determinate de creșterea copilului aflat în întreținerea debitorului 

 

23. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului 

care:  

a) are bunuri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

b) și-a pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și îndeplinește și celelalte condiții 

legale 

c) are venituri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

 

24. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, decizia comisiei de insolvență de admitere în principiu a cererii de 

insolvență pe bază de plan de rambusare de datorii, se comunică: 

a) doar administratorului procedurii 

b) debitorului și creditorilor cunoscuți 

c) debitorului, creditorilor cunoscuți și lichidatorului procedurii 

 

25. (2 pct.) În cazul procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, Legea nr. 151/2015 

prevede: 

a) faptul că va fi elaborat doar un singur plan de rambursare dacă cererea a fost formulată de 

către ambii soți 

b) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii cererii 

c) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii 
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26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în situația în care apar schimbări semnificative ale veniturilor 

debitorului, pe perioada planului de rambursare a datoriilor, administratorul procedurii: 

a) poate depune la comisia de insolvență o cerere de modificare a planului 

b) are obligația să solicite instanței de judecată modificarea planului 

c) are obligația să solicite comisiei de insolvență modificarea planului 

 

27. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt incluse în categoria bunurilor neurmăribile:  

a) bunurile care servesc la exercitarea ocupației sau profesiei debitorului, în condițiile 

stabilite de Codul de procedură civilă 

b) obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea fiecăruia să 

depășească 1.000 de lei 

c) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului și familiei sale 

pentru un trai rezonabil, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 2.000 de lei 

 

28. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura insolvenței se poate transmite calitatea de debitor: 

a) ca urmare a decesului debitorului 

b) în mod convențional 

c) prin intermediul unei tranzacții 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar de creanțe: 

a) va cuprinde doar suma solicitată de către creditor și suma acceptată de administratorul 

procedurii 

b) va cuprinde și informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță și rangul 

de prioritate al cauzei de preferință 

c) poate cuprinde informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță, doar 

dacă administratorul procedurii apreciază că se impune o asemenea mențiune 

 

30. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pe parcursul derulării procedurii judiciare de insvolvență prin 

lichidare de active, lichidatorul are obligația de a întocmi un raport trimestial, care: 

a) poate fi contestat în termen de 7 zile de la comunicarea raportului 

b) poate fi contestat în termen de 10 zile de la publicarea în BPI a raportului 

c) poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicarea raportului 

 

31. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) avizează rapoartele trimestriale ale administratorului procedurii privind executarea 

planului de rambursare 

b) monitorizează plățile către creditori 

c) aprobă contractarea de noi împrumuturi 

 

32. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cazul depunerii unei cererii de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, comisia de insolvență: 

a) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de  60 zile de la primirea acesteia 

b) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de 30 zile de la primirea acesteia 

c) va emite o sentință privind cererea depusă în termen de 20 zile de la primirea acesteia 
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33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul va depune o cerere de aplicare a procedurii simplificate 

de insolvență:   

a) la instanța competentă teritorial 

b) la comisia teritorială de insolvență 

c) la comisia centrală de insolvență 

 

34. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, resursele necesare 

publicării secțiunii „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea unei 

întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență: 

a) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Economiei 

b) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministerului Justiției 

c) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Finanțelor Publice  

 

35. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, formularul tipizat de cerere de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se aprobă: 

a) de către comisia teritorială de insolvență 

b) prin decizie a președintelui comisiei de insolvență la nivel central 

c) de către instanța de judecată 

 

36. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, printre principalele atribuții ale lichidatorului, putem enumera: 

a) aprobarea contractării a oricăror împrumuturi 

b) monitorizarea oricărei schimbări a locului de muncă al debitorului 

c) efectuarea plăților către creditori, potrivit planului de distribuire 

 

37. (1 pct.) Scopul procedurii de insolvență a persoanelor fizice este: 

a) instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică, de bună-credință, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului 

acestuia și descărcarea de datorii 

b) instituirea unei proceduri colective doar pentru descărcarea de datorii a debitorului 

persoană fizică 

c) instituirea unei proceduri colective doar pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică de bună credință 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii și orice persoane fizice sau juridice, publice ori 

private, care dețin evidențe sau informații referitoare la veniturile, activele ori datoriile debitorului sunt 

obligate să elibereze dovezi cu privire la acestea: 

a) la cererea debitorului, în termen de maximum 10 zile de la depunerea acesteia 

b) doar la cererea comisiei de insolvență, a administratorului sau a lichidatorului procedurii, 

în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

c) la cererea oricărei părți interesate, în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

 

39. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, durata de executare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) este de maximum 3 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) este de maximum 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

c) este de maximum 3 ani de la data pronunțării deciziei de deschidere a procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 
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40. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta:  

a) după trecerea unui termen de 30 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

b) după trecerea unui termen de 60 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

c) după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

 

41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, fiecare corp profesional va 

transmite comisiei de insolvență la nivel central, orice modificare intervenită în statutul practicienilor în 

insolvență, al executorilor judecătorești, avocaților sau notarilor publici, după caz, care are efecte asupra 

calității acestora de lichidatori ai procedurii: 

a) în termen de maximum 20 de zile 

b) în termen de maximum 45 de zile 

c) în termen de maximum 30 de zile 

 

42. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, actele de procedură care 

urmează să fie publicate în secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea 

unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, se transmit: 

a) doar în original, prin orice mijloace care să asigure confirmarea primirii 

b) pe cale electronică 

c) de orice persoană 

 

43. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta debitorului de a invoca acte sau datorii fictive ori de a 

falsifica înscrisuri în scopul fraudării creditorilor: 

a) constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

b) constituie infracțiune și se sancționează doar cu închisoare 

c) constituie infracțiune și se pedepsește potrivit Codului penal 

 

44. (1 pct.) Caracterul administrativ-judiciar în procedura insolvenței particularilor, este dat de faptul că: 

a) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al comisiei de insolvență 

b) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al instanței de judecată 

c) procedura se desfășoară fie sub controlul direct al comisiei de insolvență, fie sub cel al 

instanței de judecată 

 

45. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, valoarea-prag reprezintă: 

a) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

sau a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

b) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței prin lichidare de active sau în procedura 

simplificată de insolvență 

c) cuantumul maxim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței în procedura simplificată de insolvență 

 

46. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, onorariul lichidatorului 

procedurii: 

a) se stabilește în funcție de complexitatea situației financiare a debitorului, a structurii 

patrimoniului acestuia și a activității care urmează a fi desfășurată de lichidator 

b) se stabilește de către comisia de insolvență la nivel central 

c) se stabilește de către debitor 

 



 8 

47. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, calitatea de lichidator pentru procedura insolvenței persoanelor 

fizice: 

a) este incompatibilă cu calitatea de executor judecătoresc 

b) este compatibilă doar cu calitatea de practician în insolvență 

c) este compatibilă și cu calitatea de notar 

 

48. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditor înrudit cu debitorul este creditorul care are calitatea de:  

a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv 

b) persoană fizică care locuiește împreună cu debitorul 

c) persoana căreia debitorul îi prestează întreținere ocazional 

 

49. (1 pct.) Pentru cererea de deschidere a procedurii de insolvență, prevăzută de Legea nr. 151/2015: 

a) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei 

b) nu se datorează taxă judiciară de timbru 

c) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei 

 

50. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, administratorul procedurii: 

a) este desemnat de către judecătorul-sindic 

b) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul instanței judecătorești 

c) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul comisiei de insolvență 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 2 
 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a datoriilor, debitorul are anumite obligații, printre care și aceea de:    

a) a informa administratorul procedurii cu privire la dobândirea, cu orice titlu, inclusiv din 

moșteniri sau donații, de bunuri sau servicii a căror valoare depășeste salariul mediu pe 

economie 

b) a desfășura, în condițiile legii, potrivit abilităților și pregătirii sale profesionale, o activitate 

producătoare de venituri 

c) a participa la cursuri și programe educative 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, împotriva măsurilor adoptate de administratorul procedurii în 

procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, poate fi formulată:   

a) plângere, însă nu mai târziu de 10 zile de la data luării la cunoștință 

b) contestație, însă nu mai târziu de 20 de zile de la adoptarea măsurii 

c) plângere, însă nu mai târziu de 30 de zile de la adoptarea măsurii 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care procedura judiciară de insolvență prin lichidare de 

active se deschide la cererea tuturor creditorilor, pentru neîndeplinirea planului de rambursare din motive 

imputabile debitorului, lichidatorul poate cere instanței anularea următoarelor acte sau operațiuni 

încheiate de debitor în dauna creditorilor: 

a) plățile anticipate ale datoriilor, efectuate în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii, dacă 

scadența lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii 

b) constituirea cu bună credință a unui drept de preferință pentru o creanță care era 

chirografară, în cele 6 luni anterior deschiderii procedurii, ca urmare a unor negocieri 

extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului 

c) acte încheiate în cei doi ani anteriori datei deschiderii procedurii cu un creditor înrudit 

 

4. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă debitorul va continua să facă plăți către creditori, pe durata stabilită de lege pentru a obține 

eliberarea de datoriile reziduale, va fi supus următoarelor interdicții: 

a) nu va putea face donații 

b) va putea contracta noi împrumuturi, dar cu acordul lichidatorului 

c) va informa lichidatorul cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a reședinței 

principale ori obișnuite nu mai târziu de 15 zile de la producerea schimbării 

 

5. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în orice stadiu al procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă se descoperă că debitorul a încheiat acte în frauda creditorilor pe durata procedurii: 

a) orice creditor poate solicita instanței închiderea procedurii 

b) orice creditor poate solicita instanței continuarea procedurii, fără a fi necesar acordul 

celorlalți creditori 

c) cu acordul creditorilor procedura poate continua, fără alte sancțiuni pentru debitor 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul formulează o cerere de deschidere a unei proceduri 

de insolvență, dar înainte de soluționarea acesteia, debitorul decedează: 

a) comisia de insolvență emite o decizie prin care se desesizează de cerere 

b) comisia de insolvență solicită introducerea moștenitorilor legali 

c) comisia de insolvență luând act de decesul debitorului, dispune printr-o decizie, închiderea 

dosarului 
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7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pentru satisfacerea creanțelor debitorilor în cursul procedurii 

judiciare de insolvență prin lichidare de active, lichidatorul judiciar: 

a) valorifică toate bunurile debitorului 

b) formulează cerere de partaj în vederea valorificării bunurilor deținute de debitor în 

coproprietate 

c) valorifică bunurile debitorului doar prin negociere directă cu potențialii cumpărători 

 

8. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă comisia de insolvență constată, din oficiu, ca urmare a 

verificărilor făcute, că în veniturile debitorului au intervenit schimbări semnificative de natură să justifice 

o modificare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) notifică debitorul cu privire la necesitatea elaborării unei propuneri de modificare 

b) notifică creditorii, în situația în care cererea de modificare a planului a fost formulată de 

către debitor 

c) notifică debitorul, dacă cererea de modificare a planului a fost formulată de către creditori 

 

9. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă cu privire la 

votarea planului de rambursare: 

a) administratorul procedurii întocmește o decizie în care constată rezultatul votului 

b) creditorii care au fost notificați cu privire la votarea planului de rambursare dar nu și-au 

exprimat votul, vor fi considerați că nu au votat planul 

c) creditorii pot vota asupra planului de rambursare și prin poștă electronică 

 

10. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează după deschiderea procedurii judiciare 

de insolvență prin lichidare de active: 

a) procedura continuă cu moștenitorii, dacă toți creditorii își exprimă acordul 

b) procedura continuă cu moștenitorii, dacă creditorii reprezentând minimum 50% din 

valoarea totală a creanțelor solicită acest lucru 

c) în cazul în care niciun moștenitor nu a acceptat moștenirea în termenul de opțiune 

succesorală stabilit conform dispozițiilor din Codul Civil, instanța va numi un curator 

special al moștenirii 

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență:   

a) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra 

patrimoniului debitorului 

b) se suspendă provizoriu, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea 

creanțelor asupra patrimoniului debitorului, pentru o perioadă de cel mult 3 luni 

c) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor 

 

12. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în vederea întocmirii tabelului preliminar de creanțe în cursul 

procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, administratorul procedurii: 

a) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice instituție 

publică competentă 

b) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

fizică 

c) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

juridică cu care debitorul s-a aflat în raporturi de muncă în ultimul an 
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13. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, instanța de insolvență poate respinge cererea de eliberare de 

datorii: 

a) dacă cererea este prematur introdusă 

b) dacă creditorii se opun unei cereri de eliberare de datorii 

c) doar la cererea lichidatorului 

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata executării planului de rambursare a datoriilor, 

debitorul:     

a) va putea contracta noi împrumuturi cu acordul instanței de judecată, sesizată de comisia de 

insolvență 

b) nu va putea contracta noi împrumuturi decât cu acordul comisiei de insolvență, în anumite 

situații 

c) va putea contracta orice împrumut necesar întreținerii sale și a persoanelor aflate în 

întreținerea sa 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul în care confirmă 

procesul-verbal de neaprobare a planului, comisia de insolvență: 

a) îl retransmite de îndată administratorului procedurii, împreună cu planul de rambursare 

b) îl va transmite la instanța de judecată, împreună cu planul de rambursare 

c) îl va comunica debitorului împreună cu planul de rambursare neaprobat și il va informa pe 

debitor de posibilitățile pe care le are 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă planul de rambursare nu este aprobat cu majoritatea 

prevăzută de lege, debitorul: 

a) poate cere instanței confrmarea planului 

b) poate cere instanței doar deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active 

c) poate cere instanței reluarea votului asupra planului 

 

17. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, are următoarele efecte: 

a) debitorul nu își mai poate exercita dreptul de dispoziție asupra bunurilor și veniturilor 

neurmăribile 

b) se suspendă, de drept, executările silite individuale împotriva averii debitorului 

c) se suspendă, de drept, măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor și 

terților garanți 

 

18. (2 pct.) Legea nr. 151/2015 prevede faptul că, la cererea debitorului de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se va anexa: 

a) și un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de 

data depunerii cererii 

b) și o propunere de plan de rambursare a datoriilor, care să conțină cel puțin sumele pe care 

debitorul consideră că le va putea plăti periodic creditorilor săi 

c) și o copie după ultima declarație fiscală înregistrată la administrația finanțelor publice de la 

domiciliul debitorului 
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19. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după deschiderea procedurii insolvenței pe bază de plan de 

rambursare, administratorul procedurii elaborează tabelul preliminar de creanțe: 

a) în termen de 30 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

b) în termen de 60 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

c) în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de 

deschidere a procedurii 

 

20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel teritorial: 

a) este un organ care aplică procedura de insolvență a persoanei fizice 

b) îndeplinește atribuții decizionale în perioada post închidere procedură judiciară de 

insolvență prin lichidare de active 

c) îndeplinește atribuții decizionale în derularea procedurii de insolvență simplificată 

 

21. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii care au fost notificați și care nu și-au exprimat votul 

asupra planului de rambursare: 

a) vor fi considerați că au votat împotriva acestuia 

b) vor fi considerați că au votat în favoarea acestuia 

c) vor putea vota ulterior, în termen de 24 de ore, doar cu acordul administratorului 

procedurii 

 

22. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în vederea determinării 

criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de nsolvență la nivel central se va raporta și 

la următoarele repere: 

a) componența și structura familiei debitorului, prin includerea în aceasta a persoanelor aflate 

în întreținerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreținere și a 

persoanelor care conviețuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreținerii 

b) cheltuielile legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul al familiei debitorului 

c) diverse cheltuieli determinate de creșterea copilului aflat în întreținerea debitorului 

 

23. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului 

care:  

a) are bunuri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

b) și-a pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și îndeplinește și celelalte condiții 

legale 

c) are venituri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

 

24. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, decizia comisiei de insolvență de admitere în principiu a cererii de 

insolvență pe bază de plan de rambusare de datorii, se comunică: 

a) doar administratorului procedurii 

b) debitorului și creditorilor cunoscuți 

c) debitorului, creditorilor cunoscuți și lichidatorului procedurii 

 

25. (2 pct.) În cazul procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, Legea nr. 151/2015 

prevede: 

a) faptul că va fi elaborat doar un singur plan de rambursare dacă cererea a fost formulată de 

către ambii soți 

b) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii cererii 

c) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii 
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26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în situația în care apar schimbări semnificative ale veniturilor 

debitorului, pe perioada planului de rambursare a datoriilor, administratorul procedurii: 

a) poate depune la comisia de insolvență o cerere de modificare a planului 

b) are obligația să solicite instanței de judecată modificarea planului 

c) are obligația să solicite comisiei de insolvență modificarea planului 

 

27. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt incluse în categoria bunurilor neurmăribile:  

a) bunurile care servesc la exercitarea ocupației sau profesiei debitorului, în condițiile 

stabilite de Codul de procedură civilă 

b) obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea fiecăruia să 

depășească 1.000 de lei 

c) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului și familiei sale 

pentru un trai rezonabil, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 2.000 de lei 

 

28. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura insolvenței se poate transmite calitatea de debitor: 

a) ca urmare a decesului debitorului 

b) în mod convențional 

c) prin intermediul unei tranzacții 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar de creanțe: 

a) va cuprinde doar suma solicitată de către creditor și suma acceptată de administratorul 

procedurii 

b) va cuprinde și informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță și rangul 

de prioritate al cauzei de preferință 

c) poate cuprinde informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță, doar 

dacă administratorul procedurii apreciază că se impune o asemenea mențiune 

 

30. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pe parcursul derulării procedurii judiciare de insvolvență prin 

lichidare de active, lichidatorul are obligația de a întocmi un raport trimestial, care: 

a) poate fi contestat în termen de 7 zile de la comunicarea raportului 

b) poate fi contestat în termen de 10 zile de la publicarea în BPI a raportului 

c) poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicarea raportului 

 

31. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) avizează rapoartele trimestriale ale administratorului procedurii privind executarea 

planului de rambursare 

b) monitorizează plățile către creditori 

c) aprobă contractarea de noi împrumuturi 

 

32. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cazul depunerii unei cererii de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, comisia de insolvență: 

a) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de  60 zile de la primirea acesteia 

b) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de 30 zile de la primirea acesteia 

c) va emite o sentință privind cererea depusă în termen de 20 zile de la primirea acesteia 
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33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul va depune o cerere de aplicare a procedurii simplificate 

de insolvență:   

a) la instanța competentă teritorial 

b) la comisia teritorială de insolvență 

c) la comisia centrală de insolvență 

 

34. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, resursele necesare 

publicării secțiunii „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea unei 

întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență: 

a) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Economiei 

b) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministerului Justiției 

c) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Finanțelor Publice  

 

35. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, formularul tipizat de cerere de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se aprobă: 

a) de către comisia teritorială de insolvență 

b) prin decizie a președintelui comisiei de insolvență la nivel central 

c) de către instanța de judecată 

 

36. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, printre principalele atribuții ale lichidatorului, putem enumera: 

a) aprobarea contractării a oricăror împrumuturi 

b) monitorizarea oricărei schimbări a locului de muncă al debitorului 

c) efectuarea plăților către creditori, potrivit planului de distribuire 

 

37. (1 pct.) Scopul procedurii de insolvență a persoanelor fizice este: 

a) instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică, de bună-credință, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului 

acestuia și descărcarea de datorii 

b) instituirea unei proceduri colective doar pentru descărcarea de datorii a debitorului 

persoană fizică 

c) instituirea unei proceduri colective doar pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică de bună credință 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii și orice persoane fizice sau juridice, publice ori 

private, care dețin evidențe sau informații referitoare la veniturile, activele ori datoriile debitorului sunt 

obligate să elibereze dovezi cu privire la acestea: 

a) la cererea debitorului, în termen de maximum 10 zile de la depunerea acesteia 

b) doar la cererea comisiei de insolvență, a administratorului sau a lichidatorului procedurii, 

în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

c) la cererea oricărei părți interesate, în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

 

39. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, durata de executare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) este de maximum 3 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) este de maximum 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

c) este de maximum 3 ani de la data pronunțării deciziei de deschidere a procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 
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40. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta:  

a) după trecerea unui termen de 30 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

b) după trecerea unui termen de 60 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

c) după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

 

41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, fiecare corp profesional va 

transmite comisiei de insolvență la nivel central, orice modificare intervenită în statutul practicienilor în 

insolvență, al executorilor judecătorești, avocaților sau notarilor publici, după caz, care are efecte asupra 

calității acestora de lichidatori ai procedurii: 

a) în termen de maximum 20 de zile 

b) în termen de maximum 45 de zile 

c) în termen de maximum 30 de zile 

 

42. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, actele de procedură care 

urmează să fie publicate în secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea 

unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, se transmit: 

a) doar în original, prin orice mijloace care să asigure confirmarea primirii 

b) pe cale electronică 

c) de orice persoană 

 

43. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta debitorului de a invoca acte sau datorii fictive ori de a 

falsifica înscrisuri în scopul fraudării creditorilor: 

a) constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

b) constituie infracțiune și se sancționează doar cu închisoare 

c) constituie infracțiune și se pedepsește potrivit Codului penal 

 

44. (1 pct.) Caracterul administrativ-judiciar în procedura insolvenței particularilor, este dat de faptul că: 

a) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al comisiei de insolvență 

b) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al instanței de judecată 

c) procedura se desfășoară fie sub controlul direct al comisiei de insolvență, fie sub cel al 

instanței de judecată 

 

45. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, valoarea-prag reprezintă: 

a) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

sau a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

b) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței prin lichidare de active sau în procedura 

simplificată de insolvență 

c) cuantumul maxim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței în procedura simplificată de insolvență 

 

46. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, onorariul lichidatorului 

procedurii: 

a) se stabilește în funcție de complexitatea situației financiare a debitorului, a structurii 

patrimoniului acestuia și a activității care urmează a fi desfășurată de lichidator 

b) se stabilește de către comisia de insolvență la nivel central 

c) se stabilește de către debitor 
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47. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, calitatea de lichidator pentru procedura insolvenței persoanelor 

fizice: 

a) este incompatibilă cu calitatea de executor judecătoresc 

b) este compatibilă doar cu calitatea de practician în insolvență 

c) este compatibilă și cu calitatea de notar 

 

48. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditor înrudit cu debitorul este creditorul care are calitatea de:  

a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv 

b) persoană fizică care locuiește împreună cu debitorul 

c) persoana căreia debitorul îi prestează întreținere ocazional 

 

49. (1 pct.) Pentru cererea de deschidere a procedurii de insolvență, prevăzută de Legea nr. 151/2015: 

a) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei 

b) nu se datorează taxă judiciară de timbru 

c) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei 

 

50. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, administratorul procedurii: 

a) este desemnat de către judecătorul-sindic 

b) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul instanței judecătorești 

c) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul comisiei de insolvență 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 3 
 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata executării planului de rambursare, debitorul:     

a) poate încheia orice acte referitoare la bunurile sale 

b) poate încheia orice acte referitoare la bunurile neurmăribile, dar cu acordul 

administratorului procedurii 

c) poate încheia orice acte referitoare la bunurile neurmăribile, și fără acordul 

administratorului procedurii 

 

2. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, împotriva măsurii de înlocuire, administratorul procedurii: 

a) poate formula plângere la comisia de insolvență 

b) poate formula contestație la instanța de judecată 

c) poate formula apel în termen de 7 zile 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, acțiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor 

în dauna creditorilor poate fi introdusă: 

a) de lichidator, în termen de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a 

procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, când procedura s-a deschis la 

cererea tuturor creditorilor 

b) de lichidator sau de oricare dintre creditori, în termen de un an de la data rămânerii 

definitive a hotărârii de deschidere a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, când procedura s-a deschis la cererea tuturor creditorilor 

c) de lichidator sau oricare dintre creditori, în termen de 2 ani de la data exprimării acordului 

creditorilor de menținere a debitorului în procedură 

 

4. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, între data închiderii procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active și data eliberării de datorii, comisia de insolvență are următoarele atribuții: 

a) în termen 15 zile de la primirea hotărârii judecătorești de închidere a procedurii judiciare 

de insolvență prin lichidare de active, constituie un dosar pentru debitorul aflat aflat în 

supraveghere postprocedură judiciară de insolvență 

b) evaluează, trimestrial, proporția dintre veniturile urmăribile care este destinată acoperirii 

pasivului 

c) evaluează, bianual, proporția dintre veniturile urmăribile care este destinată acoperirii 

pasivului 

 

5. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, la închiderea procedurii de insolvență prin lichidare de active, 

lichidatorul:   

a) este descărcat de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură 

b) rămâne învestit cu atribuții de supraveghere a debitorului postînchidere procedură de 

insolvență prin lichidare de active 

c) rămâne învestit cu atribuții de control a debitorului postînchidere procedură de insolvență 

prin lichidare de active pentru o perioadă de cel puțin un an 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a 

datoriilor, în urma decesului debitorului, moștenitorii pot propune creditorilor modificarea planului:       

a) în sensul reducerii duratei de executare a planului 

b) în sensul prelungirii duratei de executare a planului 

c) în sensul modificării cotei de acoperire a creanțelor 
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7. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, lichidatorul: 

a) valorifică toate bunurile debitorului 

b) formulează cerere de partaj la instanța competentă în vederea valorificării bunurilor 

deținute de debitor în devălmășie, conform regulilor de competență referitoare la partaj  

c) valorifică bunurile urmăribile după finalizarea inventarului și întocmirea tabelului definitiv 

de creanțe 

 

8. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care planul de rambursare a fost executat, comisia de 

insolvență: 

a) va dispune închiderea procedurii de insolvență, prin decizie, emisă în termen de 7 zile de la 

primirea raportului final, necontestat sau rămas definitiv 

b) va dispune închiderea procedurii de insolvență, prin decizie, emisă în termen de 30 de zile 

de la primirea raportului final, necontestat sau rămas definitiv 

c) va dispune închiderea procedurii de insolvență, prin decizie, emisă în termen de 30 de zile 

de la solicitarea debitorului 

 

9. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, planul de rambursare și procesul-verbal în care se constată 

rezultatul votului: 

a) se depun la instanța competentă în 3 zile de la încheierea votului 

b) se depun la comisia de insolvență în 3 zile de la încheierea votului 

c) se depun la comisia de insolvență în termen de 48 de ore de la întocmirea procesului-verbal 

 

10. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, care dintre următoarele afirmații este corectă prin raportare la 

procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active: 

a) creditorul își poate exprima opțiunea de a dobândi proprietatea unui bun al debitorului în 

contul creanței sale, în anumite condiții 

b) creditorul își poate exprima opțiunea de a dobândi proprietatea unui bun al debitorului în 

contul creanței sale, doar dacă bunul nu a fost valorificat într-un termen de 5 ani de la 

momentul începerii licidării 

c) creditorul nu își poate exprima opțiunea de a dobândi proprietatea unui bun al debitorului 

în contul creanței sale 

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență:   

a) se suspendă prescripția dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanțelor 

acestora împotriva debitorului 

b)  se suspendă de drept toate măsurile de executare silită îndreptate împotriva terților garanți 

c) se suspendă provizoriu, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea 

creanțelor asupra patrimoniului debitorului, pentru o perioadă de cel mult 6 luni 

 

12. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată cu privire la procedura insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului, comisia de insolvență va dispune din 

oficiu efectuarea unei expertize 

b) pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului se poate dispune efectuarea unei 

expertize, la cererea administratorului procedurii 

c) pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului se va dispune efectuarea unei expertize, 

la cererea expresă a debitorului 
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13. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, cererea de eliberare de datorii reziduale: 

a) poate fi respinsă de către comisia de insolvență pentru motive temeinice 

b) poate fi respinsă de instanța de insolvență dacă debitorul nu a respectat obligațiile și 

interdicțiile corespunzătoare perioadei de supraveghere postprocedură de insolvență 

c) nu poate fi formulată de către debitorul care a fost supus procedurii simplificate de 

insolvență  

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) aprobă cererea de modificare a planului de rambursare, în condițiile legii 

b) monitorizează cheltuielile necesare asigurării unui nivel de trai rezonabil 

c) monitorizează orice schimbare a locului de muncă al debitorului 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, cu privire la solicitarea 

debitorului de a contracta noi împrumuturi pe durata executării planului de rambursare a datoriilor, și 

numai pentru rezolvarea unei situații grave și urgente, administratorul procedurii: 

a) ulterior avizării, sesizează comisia de insolvență de îndată 

b) ulterior avizării, sesizează instanța de judecată de îndată 

c) nu poate aviza contractarea de noi împrumuturi 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă planul nu a fost aprobat cu majoritatea cerută de lege, 

instanța poate confirma planul de rambursare dacă sunt întrunite cumulative mai multe condiții, una dintre 

acestea fiind:   

a) cota de acoperire a creanțelor este superioară celei ce ar putea fi obținută de creditori în 

procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, dar nu mai mică de 55% din 

totalul valorii creanțelor 

b) debitorul este în insolvență, fără ca situația sa financiară să fie iremediabil compromisă 

c) planul de rambursare a întrunit votul favorabil al titularilor de creanțe reprezentând cel 

puțin 30% din valoarea totală a creanțelor 

 

17. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, măsurile adoptate de lichidator în cursul procedurii de insolvență 

prin lichidarea activelor debitorului: 

a) pot fi contestate la instanța competentă 

b) pot fi contestate la comisia de insolvență 

c) pot fi contestate în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință  

 

18. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, după primirea cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor și dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de lege, comisia de 

insolvență poate: 

a) emite o decizie de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolvență 

pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) emite o decizie prin care constată că situația financiară a debitorului este iremediabil 

compromisă și va sesiza instanța pentru deschiderea procedurii judiciare de insolvență, 

prin lichidare de active, fără a fi necesar acordul debitorului 

c) sesiza printr-o cerere instanța în vederea constatării îndeplinirii condițiilor  pentru aplicarea 

procedurii simplificate de insolvență, fără a fi necesar acordul debitorului 

 

19. (2 pct.) În vederea întocmirii tabelului preliminar de creanțe în cursul procedurii insolvenței pe bază 

de plan de rambursare de datorii, administratorul procedurii: 

a) poate solicita documente și informații suplimentare de la debitor sau creditori 

b) poate solicita documente suplimentare doar de la creditori 

c) va chema, în mod obligatoriu, părțile pentru lămuriri 
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20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel central este alcătuită din câte un 

reprezentant al următoarelor instituții: 

a) al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor Publice, 

Ministerului Economiei, Oficiului Național al Registrului Comerțului – Direcția Buletinul 

procedurilor de insolvență 

b) al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor Publice, 

Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Oficiului Național al 

Registrului Comerțului – Direcția Buletinul procedurilor de insolvență   

c) al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor Publice, 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, Oficiului Național al Registrului Comerțului – Direcția Buletinul 

procedurilor de insolvență 

 
 

21. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data aprobării planului de rambursare:   

a) se suspendă, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor 

b) se suspendă, provizoriu, de drept, executările silite   

c) se suspendă, provizoriu, de drept, executările silite, pe o periodă de maximum 3 luni 

 

22. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în vederea determinării 

criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de insolvență la nivel central se va raporta 

și la următoarele repere: 

a) exigențele minimale ale unei locuințe convenabile, inclusiv cele prevăzute de Legea 

locuinței nr. 114/1996 

b) prețul alimentelor și al diverselor produse și servicii necesare debitorului și familiei 

acestuia 

c) cheltuielile pe care le presupune educarea copiilor pe care îi are în întreținere debitorul 

 

 

23. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, supravegherea pe durata planului de rambursare a datoriilor 

reprezintă: 

a) monitorizarea, de către judecător, a evoluției veniturilor, bunurilor și cheltuielilor 

debitorului 

b) monitorizarea, de către administratorul procedurii, a evoluției veniturilor, bunurilor și 

cheltuielilor debitorului   

c) monitorizarea, de către președintele comisiei teritoriale de insolvență, a evoluției 

veniturilor, bunurilor și cheltuielilor debitorului   

 

24. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cazul în care comisia de insolvență a admis în principiu cererea 

de insolvență pe bază de plan de rambusare de datorii, decizia:  

a) se comunică și lichidatorului procedurii 

b) se publică, de îndată, în Buletinul procedurilor de insolvență 

c) se comunică debitorului, creditorilor cunoscuți și lichidatorului procedurii 

 

25. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor, este un formular tipizat care cuprinde mai multe date și 

informații, printre care și:  

a) actele cu titlu gratuit, precum și tranzacțiile de peste 15 salarii minime pe economie 

încheiate în ultimii 3 ani anterior formulării cererii 

b) dacă este cazul, calitatea de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi 

individuale sau membru al unei întreprinderi familiale deținută în ultimii 3 ani anterior 

introducerii cererii 

c) motivele care au condus la ajungerea în stare de insolvență 



 5 

 

26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel central este alcătuită din câte un 

reprezentant al următoarelor instituții:   

a) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Finanțelor Publice și 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

b) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Finanțelor Publice, 

Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Oficiul Național al Registrului 

Comerțului – Direcția Buletinul Procedurilor de Insolvență 

c) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Economiei, Ministerul 

Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Oficiul Național al Registrului 

Comerțului – Direcția Buletinul Procedurilor de Insolvență 

 

27. (2 pct.) Procedura simplificată de insolvență reglementată de Legea nr. 151/2015 poate fi aplicată în 

următoarele condiții:  

a) cuantumul total al obligațiilor debitorului să fie de cel mult 15 salarii minime pe economie, 

debitorul să nu aibă bunuri sau venituri urmăribile, debitorul să aibă peste vârsta standard 

de pensionare 

b) cuantumul total al obligațiilor debitorului să fie de cel mult 10 salarii minime pe economie, 

debitorul să nu aibă bunuri sau venituri urmăribile, debitorul să aibă peste vârsta standard 

de pensionare sau să-și fi pierdut total ori cel puțin parțial jumătate din capacitatea de 

muncă 

c) cuantumul total al obligațiilor debitorului să fie de cel mult 10 salarii minime pe economie, 

debitorul să dețină bunuri sau venituri urmăribile, debitorul să aibă peste vârsta standard de 

pensionare sau să-și fi pierdut total ori cel puțin parțial jumătate din capacitatea de muncă 

 

28. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează după aprobarea sau confirmarea unui 

plan de rambursare a datoriilor:     

a) doar moștenitorii legali pot continua pot continua executarea acestuia 

b) moștenitorii legali pot continua executarea acestuia, dacă toți creditorii sunt de acord 

c) moștenitorii legali și legatarii cu titlu universal pot continua executarea acestuia, fără a fi 

necesar acordul creditorilor 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar întocmit de către administratorul procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) se va notifica doar debitorului și se va publica în BPI 

b) se va notifica debitorului și creditorilor 

c) nu se va notifica creditorilor 

 

30. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, lichidatorul procedurii întocmește un raport final în procedura 

judiciară de insolvență prin lichidare de active: 

a) în termen de maximum 7 zile de la finalizarea lichidării 

b) în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea lichidării 

c) în termen de maximum 20 de zile de la valorificarea bunurilor și distribuirea sumelor 

 

31. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) înlocuiește, dacă există motive temeinice, administratorul procedurii 

b) monitorizează plata creanțelor curente 

c) întocmește rapoarte bianuale privind executarea planului de rambursare 
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32. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care se află în curs o executare silită privitor la unul 

sau mai multe bunuri ale debitorului ori cu privire la veniturile acestuia, comisia de insolvență:  

a) desemnează ca administrator al procedurii pe executorul judecătoresc care efectuează 

executarea silită în curs, dacă acesta este înscris pe Lista administratorilor procedurii și 

lichidatorilor  pentru procedura insolvenței persoanelor fizice 

b) desemnează ca administrator al procedurii pe executorul judecătoresc care are de recuperat 

cea mai mare sumă 

c) desemnează ca administrator al procedurii pe executorul judecătoresc care are de executat 

și bunuri imobile 

 

33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul debitorului ce a fost supus unei proceduri de insolvență 

pe bază de plan de rambursare a datoriilor, în cazul în care planul de rambursare a fost executat, debitorul 

poate formula o cerere de eliberare de datoriile reziduale:   

a) în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei de închidere a procedurii 

b) în termen de 7 zile de emiterea deciziei de închidere a procedurii  

c) în termen de 60 de zile de la emiterea deciziei de închidere a procedurii 

 

34. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, planul de rambursare a datoriilor se elaborează: 

a) de către debitor, împreună cu creditorii săi 

b) de către debitor, împreună cu administratorul procedurii 

c) de către administratorul procedurii împreună cu creditorii   

 

35. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, prin decizia de admitere în principiu a cererii de deschidere a 

procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, comisia de insolvență: 

a) va stabili și termenul în care se va desfășura această procedură 

b) va stabili și onorariul administratorului procedurii 

c) va desemna, în mod aleatoriu, și lichidatorul procedurii 

 

36. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, printre principalele atribuții ale lichidatorului putem enumera: 

a) stabilirea cuantumului cheltuielilor pe care le poate face debitorul pentru asigurarea unui 

nivel de trai rezonabil, care nu poate fi mai mic decât salariul mediu pe economie 

b) inventarierea bunurilor debitoarei 

c) denunțarea tuturor contractelor încheiate de debitor 

 

37. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, persoana fizică ale cărei obligații nu rezultă din exploatarea unei 

întreprinderi are la dispoziție următoarele modalități principale, de atingere a scopului legii, și anume:  

a) procedura de reorganizare judiciară a profesioniștilor persoane juridice și procedura 

simplificată de insolvență 

b) procedura falimentului profesioniștilor și procedura simplificată de insolvență 

c) procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor și procedura judiciară 

de insolvență prin lichidare de active 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta persoanei fizice sau juridice care condiționează eliberarea 

unui act necesar pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvență ori a altor înscrisuri 

solicitate în procedura de insolvență de achitarea unei datorii către emitent:  

a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni, sau cu amendă 

b) constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 10.000 lei 

c) constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 lei și 10.000 lei 
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39. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul și creditorii săi pot prevedea în planul de rambursare a 

datoriilor: 

a) posibilitatea prelungirii executării planului cu cel mult 2 ani 

b) posibilitatea prelungirii executării planului cu cel mult 12 luni 

c) posibilitatea prelungirii executării planului cu cel mult 6 luni 

 

40. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, locuința familiei este:  

a) imobilul în care debitorul locuiește doar împreună cu familia 

b) imobilul în care debitorul locuiește efectiv singur sau împreună cu familia 

c) imobilul în care debitorul locuiește doar împreună cu persoanele cărora le prestează 

întreținere 

 

41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la 

nivel teritorial constituie un dosar pentru debitorul aflat în perioada de supraveghere postprocedură 

judiciară de insolvență prin lichidare de active și eliberarea de datorii, care include:  

a) toate informările primite de la debitor în procedura de insolvență prin lichidare de active 

b) și raportul trimestrial întocmit de lichidator privind plățile efectuate de debitor în perioada 

de supraveghere 

c) hotărârea comisiei de insolvență de închidere a procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active 

 

42. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, actele de procedură care 

urmează să fie publicate în secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea 

unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, se transmit: 

a) doar de către lichidatorul procedurii, pe cale electronică 

b) și de către comisia de insolvență, în formatul-cadru aprobat prin ordin al ministrului 

justiției 

c) doar de către administratorul/lichidatorul procedurii,  în formatul-cadru aprobat prin ordin 

al ministrului justiției 

 

43. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pe înscrisurile eliberate de orice persoane fizice sau juridice, 

publice sau private, care conțin informații referitoare la veniturile, activele ori datoriile debitorului, se va 

aplica mențiunea: 

a) „pentru insolvență” 

b) „pentru faliment” 

c) „în insolvență, in insolvency, en procedure collective” 

 

44. (1 pct.) În procedura insolvenței particularilor, procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a datoriilor este: 

a) o procedură administrativă 

b) doar o procedură judiciară 

c) o procedură cu caracter mixt: administrativ-judiciar 

 

45. (1 pct.) Procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015, se aplică: 

a) debitorului, persoană fizică, ale cărui obligații nu rezultă din exploatarea de către acesta a 

unei întreprinderi, în sensul art. 3 din Codul Civil 

b) profesioniștilor, astfel cum sunt definiți de art. 3 alin. (2) din Codul Civil 

c) celor care exercită profesii liberale 
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46. (1 pct.) Cu privire la onorariul lichidatorului procedurii, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

151/2015 stabilesc faptul că: 

a) acesta va cuprins între 100 lei și 600 lei, cu TVA inclus 

b) acesta se va achita lunar 

c) acesta poate fi într-un cuantum maxim de 1.000 lei 

 

 

47. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan 

de rambursare a datoriilor:  

a) poate fi depusă de debitor la comisia de insolvență 

b) nu poate fi formulată de ambii soți 

c) se depune doar de soțul debitor  

 

48. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel teritorial:  

a) coordonează activitatea celorlalte comisii de insolvență 

b) îndeplinește doar atribuții de control și supraveghere 

c) este structura descentralizată în teritoriu a comisiei de insolvență la nivel central 

 

49. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, orice altă acțiune sau cerere formulată de părți, cu excepția 

cererii de deschidere a procedurii de insolvență:  

a) se timbrează cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 lei 

b) se timbrează cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 de lei 

c) se timbrează cu taxă judiciară de timbru de 20 de lei 

 

50. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt de competența judecătoriei în a cărei circumscripție și-a 

avut domiciliul debitorul, cel puțin 6 luni anterior datei sesizării instanței: 

a) cererile din procedura judiciară de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) contestațiile împotriva deciziilor comisiei de insolvență 

c) cererile din procedura simplificată de insolvență 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 4 
 

 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează pe durata aplicării procedurii 

simplificate de insolvență: 

a) instanța de judecată, pronunță prin sentință, închiderea procedurii simplificate de 

insolvență 

b) comisia de insolvență emite o decizie de încetare a aplicării procedurii simplificate de 

insolvență 

c) comisia de insolvență este obligată să solicite camerei notarilor publici să elibereze un 

certificat din care să rezulte dacă moștenirea debitorului, a fost sau nu dezbătută. 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, 

se poate ataca tabelul de creanțe: 

a) și de către debitor 

b) inclusiv de către administratorul procedurii 

c) doar de către creditorii ale căror creanțe au fost respinse 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după aprobarea planului de rambursare, măsurile de executare 

silită îndreptate împotriva codebitorilor:    

a) sunt supuse suspendării de drept 

b) nu sunt supuse suspendării de drept 

c) sunt supuse suspendării de drept până la închiderea procedurii 

 

4. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, după preluarea dosarului de insolvență pe bază de plan de 

rambursare de datorii: 

a) administratorul procedurii va notifica, de îndată, creditorii cu privire la numirea sa 

b) administratorul procedurii va comunica, de îndată, comisiei de insolvență acceptarea 

mandatului său 

c) lichidatorul procedurii va solicita creditorilor o informare cu privire la cuantumul și tipul 

creanței pe care o deține împotriva averii debitorului 

 

5. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, fiecare corp profesional va 

transmite comisiei de insolvență la nivel central, orice modificare intervenită în statutul practicienilor în 

insolvență, al executorilor judecătorești, avocaților sau notarilor publici, după caz, care are efecte asupra 

calității acestora de administrator ai procedurii: 

a) în termen de 15 zile de la apariția situației 

b) în termen de maximum 30 de zile 

c) în termen de maximum 45 de zile 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, 

lichidatorul: 

a) va efectua inventarul bunurilor, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii 

b) va efectua inventarul bunurilor, în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii 

c) va efectua inventarul bunurilor și al drepturilor de creanță ale debitorului, și al unor 

drepturi reale, altele decât dreptul de proprietate, în termen de 60 de zile de la data 

deschiderii procedurii 
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7. (3 pct.) Dacă debitorul față de care s-a deschis procedura simplificată de insolvență nu își indeplinește 

obligațiile prevăzute de Legea nr. 151/2015: 

a) comisia de insolvență va emite o decizie prin care se constată încetarea aplicării procedurii 

simplificate de insolvență, chiar și din oficiu 

b) comisia de insolvență va emite, de îndată, o decizie prin care se constată încetarea aplicării 

procedurii simplificate de insolvență, decizie care nu poate fi atacată 

c) comisia de insolvență va emite, de îndată, o decizie prin care se constată încetarea aplicării 

procedurii simplificate de insolvență, decizie care poate fi contestată în termen de 10 zile 

de la comunicare 

 

8. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, una dintre obligațiile stabilite în sarcina debitorului pe durata 

procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, este aceea: 

a) de a-l informa de lichidatorul procedurii despre orice schimbare de nume sau domiciliu, în 

termen de maximum 2 zile de la intervenirea schimbării 

b) de a-l informa pe lichidatorul procedurii cu privire la orice reducere sau creștere a 

salariului 

 

9. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, planul de rambursare trebuie 

să fie: 

a) fezabil, având în vedere doar posibilitățile financiare aplicabile debitorului 

b) fezabil, având în vedere perspectivele reale de redresare în raport cu posibilitățile și 

circumstanțele aplicabile debitorului și cu mijloacele financiare disponibile sau a căror 

realizare este rezonabil posibilă 

c) fezabil, având în vedere doar mijloacele financiare disponibile sau a căror realizare este 

rezonabil posibilă 

 

10. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la rămânerea definitivă a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență, comisia de insolvență notifică debitorul si îi pune în vedere că pe o 

durată de 3 ani, are mai multe obligații, printre care și aceea de:   

a) a furniza, trimestrial, comisiei de insolvență o informare cu privire la situația sa 

patrimonială 

b) a nu contracta noi împrumuturi 

c) a informa, de îndată comisia de insolvență cu privire la obținerea oricăror venituri 

suplimentare de peste ¼ din salariul minim pe economie față de nivelul declarat prin 

cererea de aplicare a procedurii simplificate de insolvență  

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, instanța de 

judecată poate dispune, prin hotărârea de închidere a procedurii din motive imputabile debitorului, și una 

din următoarele interdicții:   

a) de a fi desemnat administrator al unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, timp de 

10 ani de la închiderea procedurii 

b) de a exercita calitatea de ordonator de credite timp de 10 ani de la închiderea procedurii 

c) de a fi desemnat manager sau manager economic în cadrul unei persoane juridice publice 

ori private, timp de 5 ani de la închiderea procedurii 

 

12. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, 

dacă se depun mai multe contestații la tabelul preliminar de creanțe: 

a) fiecare se soluționează la termenul de judecată stability 

b) se soluționează deodată, printr-o singură sentință, în 30 de zile de la depunerea ultimei 

contestații 

c) se soluționează deodată, printr-o singură sentință, în 20 de zile de la depunerea ultimei 

contestații 
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13. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după aprobarea planului de rambursare, măsurile de executare 

silită îndreptate împotriva codebitorilor:    

a) sunt supuse suspendării de drept pe o perioadă de minimum 2 ani 

b) nu sunt supuse suspendării de drept 

c) sunt supuse suspendării de drept până la închiderea procedurii insolvenței pe bază de plan 

de rambursare 

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la rămânerea definitivă a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență, comisia de insolvență:   

a) notifică debitorul cu privire la admiterea cererii sale, într-un termen de 15 zile 

b) notifică debitorul cu privire la admiterea cererii sale, într-un termen de 7 zile 

c) notifică debitorul cu privire la admiterea cererii sale și îi pune în vedere că pe o durată de 3 

ani de la rămânerea definitivă a sentinței are anumite obligații 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, dacă debitorul 

intenționează să contracteze noi împrumuturi pe durata procedurii judiciare de insolvență prin lichidarea 

activelor:    

a) adresează o cerere lichidatorului, care după avizare, o transmite instanței 

b) adresează o cerere direct instanței de judecată, deorece instanța decide asupra cererii 

c) adresează o cerere lichidatorului, urmând ca acesta să aprobe, sau nu, cererea 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active, lichidatorul deschide, pe numele debitorului un cont la orice instituție de credit, în 

care se virează: 

a) veniturile urmăribile și neurmăribile 

b) sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmăribile și neurmăribile 

c) veniturile urmăribile și sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmăribile 

 

17. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, instanța poate dispune eliberarea de datoriile reziduale, dacă: 

a) după un an de la data închiderii procedurii, debitorul a acoperit o cotă de cel puțin 40% din 

valoarea totală a creanțelor 

b) după 2 ani de la închiderii procedurii, debitorul a acoperit cel puțin 50% din valoarea totală 

a creanțelor 

c) dacă, cu toate diligențele sale, debitorul nu a reușit să acopere  cel puțin cota de 40% din 

valoarea creanțelor, instanța poate dispune eliberarea de datorii numai după trecerea unui 

termen de 5 ani de închiderea procedurii 

18. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, după întocmirea planului 

de rambursare, administratorul procedurii: 

a) transmite planul comisiei centrale de insolvență, în vederea efectării evaluării fezabilității 

acestuia 

b) transmite planul instanței de judecată, în vederea confirmării planului 

c) transmite planul comisiei de insolvență, în vederea efectării evaluării fezabilității acestuia 

 

19. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, durata procesului de conciliere asupra planului de rambursare: 

a) este de cel mult 60 de zile de la data invitației transmise de către administratorul procedurii 

b) este de cel mult 30 de zile de la data elaborării planului de rambursare 

c) este de cel mult 30 de zile de la data elaborării tabelului definitiv de creanțe 

 

 

 

 



 4 

20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, eliberarea de datorii reziduale reprezintă:  

a) ștergerea creanțelor rămase neacoperite după perioada de supraveghere postînchidere 

procedură judiciară de insolvență prin lichidare de active 

b) ștergerea creanțelor rămase acoperite după perioada de supraveghere postînchidere 

procedură judiciară de insolvență prin lichidare de active 

c) ștergerea, la închiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a tuturor 

creanțelor înscrise în tabelul de creanțe 

 

21. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, creditorii pot ataca decizia comisiei de insolvență privind 

respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) cu contestație 

b) cu recurs 

c) doar pe motive de nerespectare a competenței materiale 

 

22. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel central are următoarele atribuții:   

a) elaborează formularul de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de 

plan de rambursare 

b) îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege privind supravegherea debitorului după 

închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

c) constată închiderea procedurii de insolvență ca urmare a executării de către debitor a 

planului de ramburare a datoriilor  

 

23. (2 pct.) Potrivit Legii 151/2015, stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă: 

a) contestațiile formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe se vor înregistra în dosare 

asociate și se vor soluționa separat 

b) contestațiile formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe se vor înregistra în același 

dosar și se vor soluționa printr-o singură sentință 

c) contestațiile la tabelul preliminar de creanțe pot fi formulate inclusiv de către 

administratorul procedurii 

 

24. (2 pct.) Nu poate beneficia de una din procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 debitorul persoană 

fizică: 

a) care a transferat, în ultimii 5 ani anterior formulării cererii, bunuri sau valori din 

patrimoniul său în patrimoniul altei persoane, în timp ce știa sau ar fi trebuit să știe că prin 

aceste transferuri va ajunge în stare de insolvență 

b) care, la data formulării cererii de deschidere a unei proceduri de insolvență, are deja 

deschisă o altă procedură de insolvență 

c) care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt sau tâlhărie 

 

25. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, creditorii pot contesta decizia de admitere în principiu a cererii 

de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor:  

a) în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de admitere în principiu 

b) în termen de 7 zile de la data comunicării deciziei de admitere în principiu 

c) în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei de admitere în principiu 

 

26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil sunt 

cheltuielile aprobate în procedura insolvenței:  

a) pentru a asigura un standard rezonabil de trai pentru debitor și pentru persoanele cărora 

acesta le prestează întreținere în mod curent 

b) pentru a asigura un standard rezonabil de trai pentru debitor și doar pentru persoanele 

minore pe care le are în întreținere 

c) pentru a asigura un standard rezonabil de trai pentru familia debitorului 
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27. (2 pct.) Nu poate beneficia de una din procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 debitorul persoană 

fizică: 

a) în cazul căruia a fost închisă o procedură de insolvență, din motive ce îi sunt imputabile, cu 

mai puțin de 5 ani anterior formulării unei noi cereri de deschidere a procedurii insolvenței  

b) care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt   

c) care a fost concediat în ultimele 6 luni din motive ce îi sunt imputabile   

28. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în termen de 15 zile de la 

primirea planului de rambursare: 

a) comisia centrală de insolvență verifică fezabilitatea planului și transmite raportul de 

evaluare debitorului și administratorului procedurii 

b) comisia de insolvență verifică fezabilitatea planului și transmite raportul de evaluare 

administratorului procedurii 

c) instanța de judecată verifică fezabilitatea planului și comunică raportul de evaluare 

debitorului 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de 

datorii, durata procesului de conciliere asupra planului de rambursare: 

a) nu poate fi prelungită  

b) poate fi prelungită de către comisia de insolvență cu încă 60 de zile 

c) poate fi prelungită de către comisia de insolvență dacă sunt indicii temeinice că se va 

ajunge la un acord 

 

30. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului:  

a) care are bunuri sau venituri urmăribile 

b) al cărui cuantum total al obligațiilor este de cel mult 10 salarii medii pe economie 

c) care are peste vârsta standard de pensionare și îndeplinește condițiile legale 

 

31. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în situația în care comisia de insolvență a respins cererea de 

deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, decizia: 

a) poate fi atacată doar de către debitor 

b) poate fi atacată inclusiv de către creditori 

c) poate fi atacată cu apel 

 

32. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel teritorial are următoarele atribuții:   

a) întocmește și actualizează Lista administratorilor procedurii și a lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice 

b) elaborează ghiduri și organizează în mod constant acțiuni sau campanii de informare a 

publicului 

c) soluționează cererile debitorilor de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan 

de rambursare a datoriilor  

 

33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, contestațiile formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe 

întocmit de către administratorul procedurii, se soluționează: 

a) în termen de 15 zile de la înregistrarea contestației 

b) în termen de 20 de zile de la înregistrarea ultimei contestații 

c) în termen de 30 zile de la înregistrarea ultimei contestații 
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34. (1 pct.) Identificați afirmația corectă conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

151/2015: 

a) în cadrul ședințelor de conciliere, una dintre părțile participante poate impune celeilalte 

părți o soluție 

b) concilierea trebuie să servească exclusiv intereselor legitime ale părților 

c) ședințele de conciliere au loc doar în fața comisiei de insolvență 

 

35. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă:  

a) debitorului care are domiciliul în România, de cel puțin 12 luni anterior depunerii cererii în 

România 

b) debitorului care este în stare de insolvență, și nu există o probabilitate rezonabilă de a 

redeveni, într-o perioadă de maximum 6 luni, capabil să își execute obligațiile astfel cum 

au fost contractate, cu menținerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru 

persoanele pe care le are în întreținere 

c) debitorului care este în stare de insolvență, și nu există o probabilitate rezonabilă de a 

redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să își execute obligațiile astfel cum 

au fost contractate, cu menținerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru 

persoanele pe care le are în întreținere și îndeplinește celelalte condiții legale 

 

36. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, de la depunerea cererii de 

deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) ședința de ascultare a debitorului se desfășoară în termen de 15 zile de la primirea cererii 

b) ședința de ascultare a debitorului se desfășoară în termen de 5 zile de la primirea cererii 

c) ședinta de ascultare a cererii se desfășoară în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii 

 

37. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul aflat în stare de insolvență: 

a) poate depune la comisia de insolvență o cerere de deschidere a procedurii insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) are obligația de a depune la comisia de insolvență o cerere de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

c) poate depune la comisia de insolvență o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, 

prin lichidare de active 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, se 

poate ataca tabelul de creanțe:  

a) în termen de 10 zile de la comunicare 

b) în termen de 7 zile de la comunicare 

c) în termen de 15 zile de la comunicare 

 

39. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul în care infirmă 

procesul-verbal de votare a planului de rambursare întocmit de administratorul procedurii, comisia de 

insolvență: 

a) îl retransmite de îndată administratorului procedurii, pentru reluarea votului sau pentru 

completarea procesului-verbal 

b) transmite procesul-verbal debitorului 

c) transmite procesul-verbal instanței de judecată 

 

40. (1 pct.) În procedura insolvenței particularilor, procedura simplificată de insolvență este: 

a) doar o procedură administrativă 

b) doar o procedură judiciară 

c) o procedură cu caracter mixt: administrativ-judiciar 
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41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, identificați afirmația 

corectă cu privire la cererea de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare de 

datorii: 

a) cererile anonime, transmise prin orice mijloc, se clasează 

b) cererea nesemnată, transmisă prin orice mijloc, se va semna la primul termen de judecată 

de către titularul cererii 

c) formularul tipizat reprezentând cererea de deschidere a procedurii insolvenței poate fi 

depus și în copie 

 

42. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, 

în tot ori în parte, valori sau bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive ori de a 

falsifica înscrisuri în scopul fraudării creditorilor:  

a) constituie infracțiunea de bancrută simplă 

b) constituie infracțiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

c) constituie infracțiunea de gestiune frauduloasă 

 

43. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fac parte din categoria obligațiilor excluse:  

a) doar obligațiile rezultate din atragerea răspunderii penale 

b) obligațiile rezultate din atragerea răspunderii contravenționale 

c) obligațiile convenționale de întreținere, cu condiția să nu depășească un prag de 3 salarii 

medii pe an 

44. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/215: 

a) orice persoană deja înscrisă pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice poate solicita suspendarea sa pe o durată 

nedeterminată 

b) orice persoană deja înscrisă pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice nu poate solicita retragerea sa de pe Listă în 

primul an de la înscriere 

c) orice persoană înscrisă pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice poate solicita oricând retragerea de pe Listă 

 

45. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar de creanțe este: 

a) documentul elaborat de administratorul procedurii, în procedura de insolvență pe bază de 

plan de rambursare a datoriilor, sau, după caz, de lichidator, în procedura judiciară de 

insolvență, prin lichidare de active 

b) documentul elaborat de administratorul procedurii, în procedura de insolvență pe bază de 

plan de rambursare a datoriilor, sau, după caz, în procedura simplificată de insolvență 

c) documentul elaborat de administratorl/lichidator, într-una din cele trei forme de procedură 

 

46. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, ședințele de conciliere sunt 

conduse de către: 

a) administratorul procedurii 

b) administratorul procedurii împreună cu debitorul 

c) instanța de judecată competentă material 

 

47. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, organele care aplică procedura de insolvență sunt: 

a) comisia de insolvență, instanțele judecătorești, prin președintele tribunalului, 

administratorul și lichidatorul procedurii 

b) instanțele judecătorești, judecătorul-sindic, administratorul și lichidatorul judiciar 

c) comisia de insolvență, instanțele judecătorești și administratorul/ lichidatorul procedurii 
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48. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, se poate ataca tabelul de creanțe: 

a) cu opoziție 

b) cu contestație 

c) în termen de 5 zile de la data publicării în BPI 

 

49. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la 

nivel teritorial:  

a) desemnează și dacă este cazul, inlocuiește administratorul procedurii, în mod aleatoriu 

b) desemnează și dacă este cazul, inlocuiește administratorul judiciar, doar la cererea 

creditorilor 

c) desemnează și dacă este cazul, inlocuiește lichidatorul procedurii la cererea debitorului 

 

50. (1 pct.) În procedura insolvenței particularilor, procedura de insolvență prin lichidare de active are: 

a) caracter de remediu 

b) caracter de executare silită 

c) caracter mixt 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 5 
 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a datoriilor, debitorul are anumite obligații, printre care și aceea de:    

a) a informa administratorul procedurii cu privire la dobândirea, cu orice titlu, inclusiv din 

moșteniri sau donații, de bunuri sau servicii a căror valoare depășeste salariul mediu pe 

economie 

b) a desfășura, în condițiile legii, potrivit abilităților și pregătirii sale profesionale, o activitate 

producătoare de venituri 

c) a participa la cursuri și programe educative 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, împotriva măsurilor adoptate de administratorul procedurii în 

procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, poate fi formulată:   

a) plângere, însă nu mai târziu de 10 zile de la data luării la cunoștință 

b) contestație, însă nu mai târziu de 20 de zile de la adoptarea măsurii 

c) plângere, însă nu mai târziu de 30 de zile de la adoptarea măsurii 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care procedura judiciară de insolvență prin lichidare de 

active se deschide la cererea tuturor creditorilor, pentru neîndeplinirea planului de rambursare din motive 

imputabile debitorului, lichidatorul poate cere instanței anularea următoarelor acte sau operațiuni 

încheiate de debitor în dauna creditorilor: 

a) plățile anticipate ale datoriilor, efectuate în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii, dacă 

scadența lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii 

b) constituirea cu bună credință a unui drept de preferință pentru o creanță care era 

chirografară, în cele 6 luni anterior deschiderii procedurii, ca urmare a unor negocieri 

extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului 

c) acte încheiate în cei doi ani anteriori datei deschiderii procedurii cu un creditor înrudit 

 

4. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă debitorul va continua să facă plăți către creditori, pe durata stabilită de lege pentru a obține 

eliberarea de datoriile reziduale, va fi supus următoarelor interdicții: 

a) nu va putea face donații 

b) va putea contracta noi împrumuturi, dar cu acordul lichidatorului 

c) va informa lichidatorul cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a reședinței 

principale ori obișnuite nu mai târziu de 15 zile de la producerea schimbării 

 

5. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în orice stadiu al procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă se descoperă că debitorul a încheiat acte în frauda creditorilor pe durata procedurii: 

a) orice creditor poate solicita instanței închiderea procedurii 

b) orice creditor poate solicita instanței continuarea procedurii, fără a fi necesar acordul 

celorlalți creditori 

c) cu acordul creditorilor procedura poate continua, fără alte sancțiuni pentru debitor 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul formulează o cerere de deschidere a unei proceduri 

de insolvență, dar înainte de soluționarea acesteia, debitorul decedează: 

a) comisia de insolvență emite o decizie prin care se desesizează de cerere 

b) comisia de insolvență solicită introducerea moștenitorilor legali 

c) comisia de insolvență luând act de decesul debitorului, dispune printr-o decizie, închiderea 

dosarului 
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7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pentru satisfacerea creanțelor debitorilor în cursul procedurii 

judiciare de insolvență prin lichidare de active, lichidatorul judiciar: 

a) valorifică toate bunurile debitorului 

b) formulează cerere de partaj în vederea valorificării bunurilor deținute de debitor în 

coproprietate 

c) valorifică bunurile debitorului doar prin negociere directă cu potențialii cumpărători 

 

8. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă comisia de insolvență constată, din oficiu, ca urmare a 

verificărilor făcute, că în veniturile debitorului au intervenit schimbări semnificative de natură să justifice 

o modificare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) notifică debitorul cu privire la necesitatea elaborării unei propuneri de modificare 

b) notifică creditorii, în situația în care cererea de modificare a planului a fost formulată de 

către debitor 

c) notifică debitorul, dacă cererea de modificare a planului a fost formulată de către creditori 

 

9. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă cu privire la 

votarea planului de rambursare: 

a) administratorul procedurii întocmește o decizie în care constată rezultatul votului 

b) creditorii care au fost notificați cu privire la votarea planului de rambursare dar nu și-au 

exprimat votul, vor fi considerați că nu au votat planul 

c) creditorii pot vota asupra planului de rambursare și prin poștă electronică 

 

10. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează după deschiderea procedurii judiciare 

de insolvență prin lichidare de active: 

a) procedura continuă cu moștenitorii, dacă toți creditorii își exprimă acordul 

b) procedura continuă cu moștenitorii, dacă creditorii reprezentând minimum 50% din 

valoarea totală a creanțelor solicită acest lucru 

c) în cazul în care niciun moștenitor nu a acceptat moștenirea în termenul de opțiune 

succesorală stabilit conform dispozițiilor din Codul Civil, instanța va numi un curator 

special al moștenirii 

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență:   

a) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra 

patrimoniului debitorului 

b) se suspendă provizoriu, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea 

creanțelor asupra patrimoniului debitorului, pentru o perioadă de cel mult 3 luni 

c) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor 

 

12. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în vederea întocmirii tabelului preliminar de creanțe în cursul 

procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, administratorul procedurii: 

a) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice instituție 

publică competentă 

b) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

fizică 

c) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

juridică cu care debitorul s-a aflat în raporturi de muncă în ultimul an 
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13. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, instanța de insolvență poate respinge cererea de eliberare de 

datorii: 

a) dacă cererea este prematur introdusă 

b) dacă creditorii se opun unei cereri de eliberare de datorii 

c) doar la cererea lichidatorului 

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata executării planului de rambursare a datoriilor, 

debitorul:     

a) va putea contracta noi împrumuturi cu acordul instanței de judecată, sesizată de comisia de 

insolvență 

b) nu va putea contracta noi împrumuturi decât cu acordul comisiei de insolvență, în anumite 

situații 

c) va putea contracta orice împrumut necesar întreținerii sale și a persoanelor aflate în 

întreținerea sa 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul în care confirmă 

procesul-verbal de neaprobare a planului, comisia de insolvență: 

a) îl retransmite de îndată administratorului procedurii, împreună cu planul de rambursare 

b) îl va transmite la instanța de judecată, împreună cu planul de rambursare 

c) îl va comunica debitorului împreună cu planul de rambursare neaprobat și il va informa pe 

debitor de posibilitățile pe care le are 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă planul de rambursare nu este aprobat cu majoritatea 

prevăzută de lege, debitorul: 

a) poate cere instanței confrmarea planului 

b) poate cere instanței doar deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active 

c) poate cere instanței reluarea votului asupra planului 

 

17. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, are următoarele efecte: 

a) debitorul nu își mai poate exercita dreptul de dispoziție asupra bunurilor și veniturilor 

neurmăribile 

b) se suspendă, de drept, executările silite individuale împotriva averii debitorului 

c) se suspendă, de drept, măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor și 

terților garanți 

 

18. (2 pct.) Legea nr. 151/2015 prevede faptul că, la cererea debitorului de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se va anexa: 

a) și un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de 

data depunerii cererii 

b) și o propunere de plan de rambursare a datoriilor, care să conțină cel puțin sumele pe care 

debitorul consideră că le va putea plăti periodic creditorilor săi 

c) și o copie după ultima declarație fiscală înregistrată la administrația finanțelor publice de la 

domiciliul debitorului 

 

 

 



 4 

19. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după deschiderea procedurii insolvenței pe bază de plan de 

rambursare, administratorul procedurii elaborează tabelul preliminar de creanțe: 

a) în termen de 30 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

b) în termen de 60 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

c) în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de 

deschidere a procedurii 

 

20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel teritorial: 

a) este un organ care aplică procedura de insolvență a persoanei fizice 

b) îndeplinește atribuții decizionale în perioada post închidere procedură judiciară de 

insolvență prin lichidare de active 

c) îndeplinește atribuții decizionale în derularea procedurii de insolvență simplificată 

 

21. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii care au fost notificați și care nu și-au exprimat votul 

asupra planului de rambursare: 

a) vor fi considerați că au votat împotriva acestuia 

b) vor fi considerați că au votat în favoarea acestuia 

c) vor putea vota ulterior, în termen de 24 de ore, doar cu acordul administratorului 

procedurii 

 

22. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în vederea determinării 

criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de nsolvență la nivel central se va raporta și 

la următoarele repere: 

a) componența și structura familiei debitorului, prin includerea în aceasta a persoanelor aflate 

în întreținerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreținere și a 

persoanelor care conviețuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreținerii 

b) cheltuielile legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul al familiei debitorului 

c) diverse cheltuieli determinate de creșterea copilului aflat în întreținerea debitorului 

 

23. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului 

care:  

a) are bunuri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

b) și-a pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și îndeplinește și celelalte condiții 

legale 

c) are venituri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

 

24. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, decizia comisiei de insolvență de admitere în principiu a cererii de 

insolvență pe bază de plan de rambusare de datorii, se comunică: 

a) doar administratorului procedurii 

b) debitorului și creditorilor cunoscuți 

c) debitorului, creditorilor cunoscuți și lichidatorului procedurii 

 

25. (2 pct.) În cazul procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, Legea nr. 151/2015 

prevede: 

a) faptul că va fi elaborat doar un singur plan de rambursare dacă cererea a fost formulată de 

către ambii soți 

b) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii cererii 

c) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii 
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26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în situația în care apar schimbări semnificative ale veniturilor 

debitorului, pe perioada planului de rambursare a datoriilor, administratorul procedurii: 

a) poate depune la comisia de insolvență o cerere de modificare a planului 

b) are obligația să solicite instanței de judecată modificarea planului 

c) are obligația să solicite comisiei de insolvență modificarea planului 

 

27. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt incluse în categoria bunurilor neurmăribile:  

a) bunurile care servesc la exercitarea ocupației sau profesiei debitorului, în condițiile 

stabilite de Codul de procedură civilă 

b) obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea fiecăruia să 

depășească 1.000 de lei 

c) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului și familiei sale 

pentru un trai rezonabil, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 2.000 de lei 

 

28. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura insolvenței se poate transmite calitatea de debitor: 

a) ca urmare a decesului debitorului 

b) în mod convențional 

c) prin intermediul unei tranzacții 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar de creanțe: 

a) va cuprinde doar suma solicitată de către creditor și suma acceptată de administratorul 

procedurii 

b) va cuprinde și informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță și rangul 

de prioritate al cauzei de preferință 

c) poate cuprinde informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță, doar 

dacă administratorul procedurii apreciază că se impune o asemenea mențiune 

 

30. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pe parcursul derulării procedurii judiciare de insvolvență prin 

lichidare de active, lichidatorul are obligația de a întocmi un raport trimestial, care: 

a) poate fi contestat în termen de 7 zile de la comunicarea raportului 

b) poate fi contestat în termen de 10 zile de la publicarea în BPI a raportului 

c) poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicarea raportului 

 

31. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) avizează rapoartele trimestriale ale administratorului procedurii privind executarea 

planului de rambursare 

b) monitorizează plățile către creditori 

c) aprobă contractarea de noi împrumuturi 

 

32. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cazul depunerii unei cererii de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, comisia de insolvență: 

a) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de  60 zile de la primirea acesteia 

b) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de 30 zile de la primirea acesteia 

c) va emite o sentință privind cererea depusă în termen de 20 zile de la primirea acesteia 
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33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul va depune o cerere de aplicare a procedurii simplificate 

de insolvență:   

a) la instanța competentă teritorial 

b) la comisia teritorială de insolvență 

c) la comisia centrală de insolvență 

 

34. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, resursele necesare 

publicării secțiunii „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea unei 

întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență: 

a) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Economiei 

b) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministerului Justiției 

c) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Finanțelor Publice  

 

35. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, formularul tipizat de cerere de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se aprobă: 

a) de către comisia teritorială de insolvență 

b) prin decizie a președintelui comisiei de insolvență la nivel central 

c) de către instanța de judecată 

 

36. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, printre principalele atribuții ale lichidatorului, putem enumera: 

a) aprobarea contractării a oricăror împrumuturi 

b) monitorizarea oricărei schimbări a locului de muncă al debitorului 

c) efectuarea plăților către creditori, potrivit planului de distribuire 

 

37. (1 pct.) Scopul procedurii de insolvență a persoanelor fizice este: 

a) instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică, de bună-credință, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului 

acestuia și descărcarea de datorii 

b) instituirea unei proceduri colective doar pentru descărcarea de datorii a debitorului 

persoană fizică 

c) instituirea unei proceduri colective doar pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică de bună credință 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii și orice persoane fizice sau juridice, publice ori 

private, care dețin evidențe sau informații referitoare la veniturile, activele ori datoriile debitorului sunt 

obligate să elibereze dovezi cu privire la acestea: 

a) la cererea debitorului, în termen de maximum 10 zile de la depunerea acesteia 

b) doar la cererea comisiei de insolvență, a administratorului sau a lichidatorului procedurii, 

în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

c) la cererea oricărei părți interesate, în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

 

39. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, durata de executare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) este de maximum 3 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) este de maximum 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

c) este de maximum 3 ani de la data pronunțării deciziei de deschidere a procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 
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40. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta:  

a) după trecerea unui termen de 30 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

b) după trecerea unui termen de 60 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

c) după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

 

41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, fiecare corp profesional va 

transmite comisiei de insolvență la nivel central, orice modificare intervenită în statutul practicienilor în 

insolvență, al executorilor judecătorești, avocaților sau notarilor publici, după caz, care are efecte asupra 

calității acestora de lichidatori ai procedurii: 

a) în termen de maximum 20 de zile 

b) în termen de maximum 45 de zile 

c) în termen de maximum 30 de zile 

 

42. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, actele de procedură care 

urmează să fie publicate în secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea 

unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, se transmit: 

a) doar în original, prin orice mijloace care să asigure confirmarea primirii 

b) pe cale electronică 

c) de orice persoană 

 

43. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta debitorului de a invoca acte sau datorii fictive ori de a 

falsifica înscrisuri în scopul fraudării creditorilor: 

a) constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

b) constituie infracțiune și se sancționează doar cu închisoare 

c) constituie infracțiune și se pedepsește potrivit Codului penal 

 

44. (1 pct.) Caracterul administrativ-judiciar în procedura insolvenței particularilor, este dat de faptul că: 

a) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al comisiei de insolvență 

b) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al instanței de judecată 

c) procedura se desfășoară fie sub controlul direct al comisiei de insolvență, fie sub cel al 

instanței de judecată 

 

45. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, valoarea-prag reprezintă: 

a) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

sau a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

b) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței prin lichidare de active sau în procedura 

simplificată de insolvență 

c) cuantumul maxim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței în procedura simplificată de insolvență 

 

46. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, onorariul lichidatorului 

procedurii: 

a) se stabilește în funcție de complexitatea situației financiare a debitorului, a structurii 

patrimoniului acestuia și a activității care urmează a fi desfășurată de lichidator 

b) se stabilește de către comisia de insolvență la nivel central 

c) se stabilește de către debitor 
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47. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, calitatea de lichidator pentru procedura insolvenței persoanelor 

fizice: 

a) este incompatibilă cu calitatea de executor judecătoresc 

b) este compatibilă doar cu calitatea de practician în insolvență 

c) este compatibilă și cu calitatea de notar 

 

48. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditor înrudit cu debitorul este creditorul care are calitatea de:  

a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv 

b) persoană fizică care locuiește împreună cu debitorul 

c) persoana căreia debitorul îi prestează întreținere ocazional 

 

49. (1 pct.) Pentru cererea de deschidere a procedurii de insolvență, prevăzută de Legea nr. 151/2015: 

a) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei 

b) nu se datorează taxă judiciară de timbru 

c) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei 

 

50. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, administratorul procedurii: 

a) este desemnat de către judecătorul-sindic 

b) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul instanței judecătorești 

c) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul comisiei de insolvență 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 6 
 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a datoriilor, debitorul are anumite obligații, printre care și aceea de:    

a) a informa administratorul procedurii cu privire la dobândirea, cu orice titlu, inclusiv din 

moșteniri sau donații, de bunuri sau servicii a căror valoare depășeste salariul mediu pe 

economie 

b) a desfășura, în condițiile legii, potrivit abilităților și pregătirii sale profesionale, o activitate 

producătoare de venituri 

c) a participa la cursuri și programe educative 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, împotriva măsurilor adoptate de administratorul procedurii în 

procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, poate fi formulată:   

a) plângere, însă nu mai târziu de 10 zile de la data luării la cunoștință 

b) contestație, însă nu mai târziu de 20 de zile de la adoptarea măsurii 

c) plângere, însă nu mai târziu de 30 de zile de la adoptarea măsurii 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care procedura judiciară de insolvență prin lichidare de 

active se deschide la cererea tuturor creditorilor, pentru neîndeplinirea planului de rambursare din motive 

imputabile debitorului, lichidatorul poate cere instanței anularea următoarelor acte sau operațiuni 

încheiate de debitor în dauna creditorilor: 

a) plățile anticipate ale datoriilor, efectuate în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii, dacă 

scadența lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii 

b) constituirea cu bună credință a unui drept de preferință pentru o creanță care era 

chirografară, în cele 6 luni anterior deschiderii procedurii, ca urmare a unor negocieri 

extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului 

c) acte încheiate în cei doi ani anteriori datei deschiderii procedurii cu un creditor înrudit 

 

4. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă debitorul va continua să facă plăți către creditori, pe durata stabilită de lege pentru a obține 

eliberarea de datoriile reziduale, va fi supus următoarelor interdicții: 

a) nu va putea face donații 

b) va putea contracta noi împrumuturi, dar cu acordul lichidatorului 

c) va informa lichidatorul cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a reședinței 

principale ori obișnuite nu mai târziu de 15 zile de la producerea schimbării 

 

5. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în orice stadiu al procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă se descoperă că debitorul a încheiat acte în frauda creditorilor pe durata procedurii: 

a) orice creditor poate solicita instanței închiderea procedurii 

b) orice creditor poate solicita instanței continuarea procedurii, fără a fi necesar acordul 

celorlalți creditori 

c) cu acordul creditorilor procedura poate continua, fără alte sancțiuni pentru debitor 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul formulează o cerere de deschidere a unei proceduri 

de insolvență, dar înainte de soluționarea acesteia, debitorul decedează: 

a) comisia de insolvență emite o decizie prin care se desesizează de cerere 

b) comisia de insolvență solicită introducerea moștenitorilor legali 

c) comisia de insolvență luând act de decesul debitorului, dispune printr-o decizie, închiderea 

dosarului 
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7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pentru satisfacerea creanțelor debitorilor în cursul procedurii 

judiciare de insolvență prin lichidare de active, lichidatorul judiciar: 

a) valorifică toate bunurile debitorului 

b) formulează cerere de partaj în vederea valorificării bunurilor deținute de debitor în 

coproprietate 

c) valorifică bunurile debitorului doar prin negociere directă cu potențialii cumpărători 

 

8. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă comisia de insolvență constată, din oficiu, ca urmare a 

verificărilor făcute, că în veniturile debitorului au intervenit schimbări semnificative de natură să justifice 

o modificare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) notifică debitorul cu privire la necesitatea elaborării unei propuneri de modificare 

b) notifică creditorii, în situația în care cererea de modificare a planului a fost formulată de 

către debitor 

c) notifică debitorul, dacă cererea de modificare a planului a fost formulată de către creditori 

 

9. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă cu privire la 

votarea planului de rambursare: 

a) administratorul procedurii întocmește o decizie în care constată rezultatul votului 

b) creditorii care au fost notificați cu privire la votarea planului de rambursare dar nu și-au 

exprimat votul, vor fi considerați că nu au votat planul 

c) creditorii pot vota asupra planului de rambursare și prin poștă electronică 

 

10. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează după deschiderea procedurii judiciare 

de insolvență prin lichidare de active: 

a) procedura continuă cu moștenitorii, dacă toți creditorii își exprimă acordul 

b) procedura continuă cu moștenitorii, dacă creditorii reprezentând minimum 50% din 

valoarea totală a creanțelor solicită acest lucru 

c) în cazul în care niciun moștenitor nu a acceptat moștenirea în termenul de opțiune 

succesorală stabilit conform dispozițiilor din Codul Civil, instanța va numi un curator 

special al moștenirii 

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență:   

a) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra 

patrimoniului debitorului 

b) se suspendă provizoriu, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea 

creanțelor asupra patrimoniului debitorului, pentru o perioadă de cel mult 3 luni 

c) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor 

 

12. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în vederea întocmirii tabelului preliminar de creanțe în cursul 

procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, administratorul procedurii: 

a) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice instituție 

publică competentă 

b) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

fizică 

c) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

juridică cu care debitorul s-a aflat în raporturi de muncă în ultimul an 
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13. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, instanța de insolvență poate respinge cererea de eliberare de 

datorii: 

a) dacă cererea este prematur introdusă 

b) dacă creditorii se opun unei cereri de eliberare de datorii 

c) doar la cererea lichidatorului 

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata executării planului de rambursare a datoriilor, 

debitorul:     

a) va putea contracta noi împrumuturi cu acordul instanței de judecată, sesizată de comisia de 

insolvență 

b) nu va putea contracta noi împrumuturi decât cu acordul comisiei de insolvență, în anumite 

situații 

c) va putea contracta orice împrumut necesar întreținerii sale și a persoanelor aflate în 

întreținerea sa 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul în care confirmă 

procesul-verbal de neaprobare a planului, comisia de insolvență: 

a) îl retransmite de îndată administratorului procedurii, împreună cu planul de rambursare 

b) îl va transmite la instanța de judecată, împreună cu planul de rambursare 

c) îl va comunica debitorului împreună cu planul de rambursare neaprobat și il va informa pe 

debitor de posibilitățile pe care le are 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă planul de rambursare nu este aprobat cu majoritatea 

prevăzută de lege, debitorul: 

a) poate cere instanței confrmarea planului 

b) poate cere instanței doar deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active 

c) poate cere instanței reluarea votului asupra planului 

 

17. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, are următoarele efecte: 

a) debitorul nu își mai poate exercita dreptul de dispoziție asupra bunurilor și veniturilor 

neurmăribile 

b) se suspendă, de drept, executările silite individuale împotriva averii debitorului 

c) se suspendă, de drept, măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor și 

terților garanți 

 

18. (2 pct.) Legea nr. 151/2015 prevede faptul că, la cererea debitorului de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se va anexa: 

a) și un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de 

data depunerii cererii 

b) și o propunere de plan de rambursare a datoriilor, care să conțină cel puțin sumele pe care 

debitorul consideră că le va putea plăti periodic creditorilor săi 

c) și o copie după ultima declarație fiscală înregistrată la administrația finanțelor publice de la 

domiciliul debitorului 
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19. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după deschiderea procedurii insolvenței pe bază de plan de 

rambursare, administratorul procedurii elaborează tabelul preliminar de creanțe: 

a) în termen de 30 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

b) în termen de 60 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

c) în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de 

deschidere a procedurii 

 

20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel teritorial: 

a) este un organ care aplică procedura de insolvență a persoanei fizice 

b) îndeplinește atribuții decizionale în perioada post închidere procedură judiciară de 

insolvență prin lichidare de active 

c) îndeplinește atribuții decizionale în derularea procedurii de insolvență simplificată 

 

21. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii care au fost notificați și care nu și-au exprimat votul 

asupra planului de rambursare: 

a) vor fi considerați că au votat împotriva acestuia 

b) vor fi considerați că au votat în favoarea acestuia 

c) vor putea vota ulterior, în termen de 24 de ore, doar cu acordul administratorului 

procedurii 

 

22. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în vederea determinării 

criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de nsolvență la nivel central se va raporta și 

la următoarele repere: 

a) componența și structura familiei debitorului, prin includerea în aceasta a persoanelor aflate 

în întreținerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreținere și a 

persoanelor care conviețuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreținerii 

b) cheltuielile legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul al familiei debitorului 

c) diverse cheltuieli determinate de creșterea copilului aflat în întreținerea debitorului 

 

23. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului 

care:  

a) are bunuri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

b) și-a pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și îndeplinește și celelalte condiții 

legale 

c) are venituri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

 

24. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, decizia comisiei de insolvență de admitere în principiu a cererii de 

insolvență pe bază de plan de rambusare de datorii, se comunică: 

a) doar administratorului procedurii 

b) debitorului și creditorilor cunoscuți 

c) debitorului, creditorilor cunoscuți și lichidatorului procedurii 

 

25. (2 pct.) În cazul procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, Legea nr. 151/2015 

prevede: 

a) faptul că va fi elaborat doar un singur plan de rambursare dacă cererea a fost formulată de 

către ambii soți 

b) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii cererii 

c) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii 
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26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în situația în care apar schimbări semnificative ale veniturilor 

debitorului, pe perioada planului de rambursare a datoriilor, administratorul procedurii: 

a) poate depune la comisia de insolvență o cerere de modificare a planului 

b) are obligația să solicite instanței de judecată modificarea planului 

c) are obligația să solicite comisiei de insolvență modificarea planului 

 

27. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt incluse în categoria bunurilor neurmăribile:  

a) bunurile care servesc la exercitarea ocupației sau profesiei debitorului, în condițiile 

stabilite de Codul de procedură civilă 

b) obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea fiecăruia să 

depășească 1.000 de lei 

c) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului și familiei sale 

pentru un trai rezonabil, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 2.000 de lei 

 

28. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura insolvenței se poate transmite calitatea de debitor: 

a) ca urmare a decesului debitorului 

b) în mod convențional 

c) prin intermediul unei tranzacții 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar de creanțe: 

a) va cuprinde doar suma solicitată de către creditor și suma acceptată de administratorul 

procedurii 

b) va cuprinde și informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță și rangul 

de prioritate al cauzei de preferință 

c) poate cuprinde informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță, doar 

dacă administratorul procedurii apreciază că se impune o asemenea mențiune 

 

30. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pe parcursul derulării procedurii judiciare de insvolvență prin 

lichidare de active, lichidatorul are obligația de a întocmi un raport trimestial, care: 

a) poate fi contestat în termen de 7 zile de la comunicarea raportului 

b) poate fi contestat în termen de 10 zile de la publicarea în BPI a raportului 

c) poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicarea raportului 

 

31. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) avizează rapoartele trimestriale ale administratorului procedurii privind executarea 

planului de rambursare 

b) monitorizează plățile către creditori 

c) aprobă contractarea de noi împrumuturi 

 

32. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cazul depunerii unei cererii de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, comisia de insolvență: 

a) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de  60 zile de la primirea acesteia 

b) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de 30 zile de la primirea acesteia 

c) va emite o sentință privind cererea depusă în termen de 20 zile de la primirea acesteia 

 

 

 



 6 

33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul va depune o cerere de aplicare a procedurii simplificate 

de insolvență:   

a) la instanța competentă teritorial 

b) la comisia teritorială de insolvență 

c) la comisia centrală de insolvență 

 

34. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, resursele necesare 

publicării secțiunii „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea unei 

întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență: 

a) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Economiei 

b) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministerului Justiției 

c) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Finanțelor Publice  

 

35. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, formularul tipizat de cerere de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se aprobă: 

a) de către comisia teritorială de insolvență 

b) prin decizie a președintelui comisiei de insolvență la nivel central 

c) de către instanța de judecată 

 

36. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, printre principalele atribuții ale lichidatorului, putem enumera: 

a) aprobarea contractării a oricăror împrumuturi 

b) monitorizarea oricărei schimbări a locului de muncă al debitorului 

c) efectuarea plăților către creditori, potrivit planului de distribuire 

 

37. (1 pct.) Scopul procedurii de insolvență a persoanelor fizice este: 

a) instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică, de bună-credință, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului 

acestuia și descărcarea de datorii 

b) instituirea unei proceduri colective doar pentru descărcarea de datorii a debitorului 

persoană fizică 

c) instituirea unei proceduri colective doar pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică de bună credință 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii și orice persoane fizice sau juridice, publice ori 

private, care dețin evidențe sau informații referitoare la veniturile, activele ori datoriile debitorului sunt 

obligate să elibereze dovezi cu privire la acestea: 

a) la cererea debitorului, în termen de maximum 10 zile de la depunerea acesteia 

b) doar la cererea comisiei de insolvență, a administratorului sau a lichidatorului procedurii, 

în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

c) la cererea oricărei părți interesate, în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

 

39. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, durata de executare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) este de maximum 3 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) este de maximum 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

c) este de maximum 3 ani de la data pronunțării deciziei de deschidere a procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 
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40. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta:  

a) după trecerea unui termen de 30 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

b) după trecerea unui termen de 60 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

c) după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

 

41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, fiecare corp profesional va 

transmite comisiei de insolvență la nivel central, orice modificare intervenită în statutul practicienilor în 

insolvență, al executorilor judecătorești, avocaților sau notarilor publici, după caz, care are efecte asupra 

calității acestora de lichidatori ai procedurii: 

a) în termen de maximum 20 de zile 

b) în termen de maximum 45 de zile 

c) în termen de maximum 30 de zile 

 

42. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, actele de procedură care 

urmează să fie publicate în secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea 

unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, se transmit: 

a) doar în original, prin orice mijloace care să asigure confirmarea primirii 

b) pe cale electronică 

c) de orice persoană 

 

43. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta debitorului de a invoca acte sau datorii fictive ori de a 

falsifica înscrisuri în scopul fraudării creditorilor: 

a) constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

b) constituie infracțiune și se sancționează doar cu închisoare 

c) constituie infracțiune și se pedepsește potrivit Codului penal 

 

44. (1 pct.) Caracterul administrativ-judiciar în procedura insolvenței particularilor, este dat de faptul că: 

a) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al comisiei de insolvență 

b) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al instanței de judecată 

c) procedura se desfășoară fie sub controlul direct al comisiei de insolvență, fie sub cel al 

instanței de judecată 

 

45. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, valoarea-prag reprezintă: 

a) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

sau a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

b) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței prin lichidare de active sau în procedura 

simplificată de insolvență 

c) cuantumul maxim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței în procedura simplificată de insolvență 

 

46. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, onorariul lichidatorului 

procedurii: 

a) se stabilește în funcție de complexitatea situației financiare a debitorului, a structurii 

patrimoniului acestuia și a activității care urmează a fi desfășurată de lichidator 

b) se stabilește de către comisia de insolvență la nivel central 

c) se stabilește de către debitor 
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47. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, calitatea de lichidator pentru procedura insolvenței persoanelor 

fizice: 

a) este incompatibilă cu calitatea de executor judecătoresc 

b) este compatibilă doar cu calitatea de practician în insolvență 

c) este compatibilă și cu calitatea de notar 

 

48. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditor înrudit cu debitorul este creditorul care are calitatea de:  

a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv 

b) persoană fizică care locuiește împreună cu debitorul 

c) persoana căreia debitorul îi prestează întreținere ocazional 

 

49. (1 pct.) Pentru cererea de deschidere a procedurii de insolvență, prevăzută de Legea nr. 151/2015: 

a) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei 

b) nu se datorează taxă judiciară de timbru 

c) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei 

 

50. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, administratorul procedurii: 

a) este desemnat de către judecătorul-sindic 

b) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul instanței judecătorești 

c) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul comisiei de insolvență 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 7 
 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata executării planului de rambursare, debitorul:     

a) poate încheia orice acte referitoare la bunurile sale 

b) poate încheia orice acte referitoare la bunurile neurmăribile, dar cu acordul 

administratorului procedurii 

c) poate încheia orice acte referitoare la bunurile neurmăribile, și fără acordul 

administratorului procedurii 

 

2. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, împotriva măsurii de înlocuire, administratorul procedurii: 

a) poate formula plângere la comisia de insolvență 

b) poate formula contestație la instanța de judecată 

c) poate formula apel în termen de 7 zile 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, acțiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor 

în dauna creditorilor poate fi introdusă: 

a) de lichidator, în termen de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a 

procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, când procedura s-a deschis la 

cererea tuturor creditorilor 

b) de lichidator sau de oricare dintre creditori, în termen de un an de la data rămânerii 

definitive a hotărârii de deschidere a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, când procedura s-a deschis la cererea tuturor creditorilor 

c) de lichidator sau oricare dintre creditori, în termen de 2 ani de la data exprimării acordului 

creditorilor de menținere a debitorului în procedură 

 

4. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, între data închiderii procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active și data eliberării de datorii, comisia de insolvență are următoarele atribuții: 

a) în termen 15 zile de la primirea hotărârii judecătorești de închidere a procedurii judiciare 

de insolvență prin lichidare de active, constituie un dosar pentru debitorul aflat aflat în 

supraveghere postprocedură judiciară de insolvență 

b) evaluează, trimestrial, proporția dintre veniturile urmăribile care este destinată acoperirii 

pasivului 

c) evaluează, bianual, proporția dintre veniturile urmăribile care este destinată acoperirii 

pasivului 

 

5. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, la închiderea procedurii de insolvență prin lichidare de active, 

lichidatorul:   

a) este descărcat de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură 

b) rămâne învestit cu atribuții de supraveghere a debitorului postînchidere procedură de 

insolvență prin lichidare de active 

c) rămâne învestit cu atribuții de control a debitorului postînchidere procedură de insolvență 

prin lichidare de active pentru o perioadă de cel puțin un an 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a 

datoriilor, în urma decesului debitorului, moștenitorii pot propune creditorilor modificarea planului:       

a) în sensul reducerii duratei de executare a planului 

b) în sensul prelungirii duratei de executare a planului 

c) în sensul modificării cotei de acoperire a creanțelor 
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7. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, lichidatorul: 

a) valorifică toate bunurile debitorului 

b) formulează cerere de partaj la instanța competentă în vederea valorificării bunurilor 

deținute de debitor în devălmășie, conform regulilor de competență referitoare la partaj  

c) valorifică bunurile urmăribile după finalizarea inventarului și întocmirea tabelului definitiv 

de creanțe 

 

8. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care planul de rambursare a fost executat, comisia de 

insolvență: 

a) va dispune închiderea procedurii de insolvență, prin decizie, emisă în termen de 7 zile de la 

primirea raportului final, necontestat sau rămas definitiv 

b) va dispune închiderea procedurii de insolvență, prin decizie, emisă în termen de 30 de zile 

de la primirea raportului final, necontestat sau rămas definitiv 

c) va dispune închiderea procedurii de insolvență, prin decizie, emisă în termen de 30 de zile 

de la solicitarea debitorului 

 

9. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, planul de rambursare și procesul-verbal în care se constată 

rezultatul votului: 

a) se depun la instanța competentă în 3 zile de la încheierea votului 

b) se depun la comisia de insolvență în 3 zile de la încheierea votului 

c) se depun la comisia de insolvență în termen de 48 de ore de la întocmirea procesului-verbal 

 

10. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, care dintre următoarele afirmații este corectă prin raportare la 

procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active: 

a) creditorul își poate exprima opțiunea de a dobândi proprietatea unui bun al debitorului în 

contul creanței sale, în anumite condiții 

b) creditorul își poate exprima opțiunea de a dobândi proprietatea unui bun al debitorului în 

contul creanței sale, doar dacă bunul nu a fost valorificat într-un termen de 5 ani de la 

momentul începerii licidării 

c) creditorul nu își poate exprima opțiunea de a dobândi proprietatea unui bun al debitorului 

în contul creanței sale 

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență:   

a) se suspendă prescripția dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanțelor 

acestora împotriva debitorului 

b)  se suspendă de drept toate măsurile de executare silită îndreptate împotriva terților garanți 

c) se suspendă provizoriu, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea 

creanțelor asupra patrimoniului debitorului, pentru o perioadă de cel mult 6 luni 

 

12. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată cu privire la procedura insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului, comisia de insolvență va dispune din 

oficiu efectuarea unei expertize 

b) pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului se poate dispune efectuarea unei 

expertize, la cererea administratorului procedurii 

c) pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului se va dispune efectuarea unei expertize, 

la cererea expresă a debitorului 
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13. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, cererea de eliberare de datorii reziduale: 

a) poate fi respinsă de către comisia de insolvență pentru motive temeinice 

b) poate fi respinsă de instanța de insolvență dacă debitorul nu a respectat obligațiile și 

interdicțiile corespunzătoare perioadei de supraveghere postprocedură de insolvență 

c) nu poate fi formulată de către debitorul care a fost supus procedurii simplificate de 

insolvență  

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) aprobă cererea de modificare a planului de rambursare, în condițiile legii 

b) monitorizează cheltuielile necesare asigurării unui nivel de trai rezonabil 

c) monitorizează orice schimbare a locului de muncă al debitorului 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, cu privire la solicitarea 

debitorului de a contracta noi împrumuturi pe durata executării planului de rambursare a datoriilor, și 

numai pentru rezolvarea unei situații grave și urgente, administratorul procedurii: 

a) ulterior avizării, sesizează comisia de insolvență de îndată 

b) ulterior avizării, sesizează instanța de judecată de îndată 

c) nu poate aviza contractarea de noi împrumuturi 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă planul nu a fost aprobat cu majoritatea cerută de lege, 

instanța poate confirma planul de rambursare dacă sunt întrunite cumulative mai multe condiții, una dintre 

acestea fiind:   

a) cota de acoperire a creanțelor este superioară celei ce ar putea fi obținută de creditori în 

procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, dar nu mai mică de 55% din 

totalul valorii creanțelor 

b) debitorul este în insolvență, fără ca situația sa financiară să fie iremediabil compromisă 

c) planul de rambursare a întrunit votul favorabil al titularilor de creanțe reprezentând cel 

puțin 30% din valoarea totală a creanțelor 

 

17. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, măsurile adoptate de lichidator în cursul procedurii de insolvență 

prin lichidarea activelor debitorului: 

a) pot fi contestate la instanța competentă 

b) pot fi contestate la comisia de insolvență 

c) pot fi contestate în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință  

 

18. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, după primirea cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor și dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de lege, comisia de 

insolvență poate: 

a) emite o decizie de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolvență 

pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) emite o decizie prin care constată că situația financiară a debitorului este iremediabil 

compromisă și va sesiza instanța pentru deschiderea procedurii judiciare de insolvență, 

prin lichidare de active, fără a fi necesar acordul debitorului 

c) sesiza printr-o cerere instanța în vederea constatării îndeplinirii condițiilor  pentru aplicarea 

procedurii simplificate de insolvență, fără a fi necesar acordul debitorului 

 

19. (2 pct.) În vederea întocmirii tabelului preliminar de creanțe în cursul procedurii insolvenței pe bază 

de plan de rambursare de datorii, administratorul procedurii: 

a) poate solicita documente și informații suplimentare de la debitor sau creditori 

b) poate solicita documente suplimentare doar de la creditori 

c) va chema, în mod obligatoriu, părțile pentru lămuriri 
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20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel central este alcătuită din câte un 

reprezentant al următoarelor instituții: 

a) al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor Publice, 

Ministerului Economiei, Oficiului Național al Registrului Comerțului – Direcția Buletinul 

procedurilor de insolvență 

b) al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor Publice, 

Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Oficiului Național al 

Registrului Comerțului – Direcția Buletinul procedurilor de insolvență   

c) al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor Publice, 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, Oficiului Național al Registrului Comerțului – Direcția Buletinul 

procedurilor de insolvență 

 
 

21. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data aprobării planului de rambursare:   

a) se suspendă, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor 

b) se suspendă, provizoriu, de drept, executările silite   

c) se suspendă, provizoriu, de drept, executările silite, pe o periodă de maximum 3 luni 

 

22. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în vederea determinării 

criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de insolvență la nivel central se va raporta 

și la următoarele repere: 

a) exigențele minimale ale unei locuințe convenabile, inclusiv cele prevăzute de Legea 

locuinței nr. 114/1996 

b) prețul alimentelor și al diverselor produse și servicii necesare debitorului și familiei 

acestuia 

c) cheltuielile pe care le presupune educarea copiilor pe care îi are în întreținere debitorul 

 

 

23. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, supravegherea pe durata planului de rambursare a datoriilor 

reprezintă: 

a) monitorizarea, de către judecător, a evoluției veniturilor, bunurilor și cheltuielilor 

debitorului 

b) monitorizarea, de către administratorul procedurii, a evoluției veniturilor, bunurilor și 

cheltuielilor debitorului   

c) monitorizarea, de către președintele comisiei teritoriale de insolvență, a evoluției 

veniturilor, bunurilor și cheltuielilor debitorului   

 

24. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cazul în care comisia de insolvență a admis în principiu cererea 

de insolvență pe bază de plan de rambusare de datorii, decizia:  

a) se comunică și lichidatorului procedurii 

b) se publică, de îndată, în Buletinul procedurilor de insolvență 

c) se comunică debitorului, creditorilor cunoscuți și lichidatorului procedurii 

 

25. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor, este un formular tipizat care cuprinde mai multe date și 

informații, printre care și:  

a) actele cu titlu gratuit, precum și tranzacțiile de peste 15 salarii minime pe economie 

încheiate în ultimii 3 ani anterior formulării cererii 

b) dacă este cazul, calitatea de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi 

individuale sau membru al unei întreprinderi familiale deținută în ultimii 3 ani anterior 

introducerii cererii 

c) motivele care au condus la ajungerea în stare de insolvență 
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26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel central este alcătuită din câte un 

reprezentant al următoarelor instituții:   

a) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Finanțelor Publice și 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

b) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Finanțelor Publice, 

Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Oficiul Național al Registrului 

Comerțului – Direcția Buletinul Procedurilor de Insolvență 

c) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Economiei, Ministerul 

Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Oficiul Național al Registrului 

Comerțului – Direcția Buletinul Procedurilor de Insolvență 

 

27. (2 pct.) Procedura simplificată de insolvență reglementată de Legea nr. 151/2015 poate fi aplicată în 

următoarele condiții:  

a) cuantumul total al obligațiilor debitorului să fie de cel mult 15 salarii minime pe economie, 

debitorul să nu aibă bunuri sau venituri urmăribile, debitorul să aibă peste vârsta standard 

de pensionare 

b) cuantumul total al obligațiilor debitorului să fie de cel mult 10 salarii minime pe economie, 

debitorul să nu aibă bunuri sau venituri urmăribile, debitorul să aibă peste vârsta standard 

de pensionare sau să-și fi pierdut total ori cel puțin parțial jumătate din capacitatea de 

muncă 

c) cuantumul total al obligațiilor debitorului să fie de cel mult 10 salarii minime pe economie, 

debitorul să dețină bunuri sau venituri urmăribile, debitorul să aibă peste vârsta standard de 

pensionare sau să-și fi pierdut total ori cel puțin parțial jumătate din capacitatea de muncă 

 

28. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează după aprobarea sau confirmarea unui 

plan de rambursare a datoriilor:     

a) doar moștenitorii legali pot continua pot continua executarea acestuia 

b) moștenitorii legali pot continua executarea acestuia, dacă toți creditorii sunt de acord 

c) moștenitorii legali și legatarii cu titlu universal pot continua executarea acestuia, fără a fi 

necesar acordul creditorilor 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar întocmit de către administratorul procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) se va notifica doar debitorului și se va publica în BPI 

b) se va notifica debitorului și creditorilor 

c) nu se va notifica creditorilor 

 

30. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, lichidatorul procedurii întocmește un raport final în procedura 

judiciară de insolvență prin lichidare de active: 

a) în termen de maximum 7 zile de la finalizarea lichidării 

b) în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea lichidării 

c) în termen de maximum 20 de zile de la valorificarea bunurilor și distribuirea sumelor 

 

31. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) înlocuiește, dacă există motive temeinice, administratorul procedurii 

b) monitorizează plata creanțelor curente 

c) întocmește rapoarte bianuale privind executarea planului de rambursare 

 

 



 6 

32. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care se află în curs o executare silită privitor la unul 

sau mai multe bunuri ale debitorului ori cu privire la veniturile acestuia, comisia de insolvență:  

a) desemnează ca administrator al procedurii pe executorul judecătoresc care efectuează 

executarea silită în curs, dacă acesta este înscris pe Lista administratorilor procedurii și 

lichidatorilor  pentru procedura insolvenței persoanelor fizice 

b) desemnează ca administrator al procedurii pe executorul judecătoresc care are de recuperat 

cea mai mare sumă 

c) desemnează ca administrator al procedurii pe executorul judecătoresc care are de executat 

și bunuri imobile 

 

33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul debitorului ce a fost supus unei proceduri de insolvență 

pe bază de plan de rambursare a datoriilor, în cazul în care planul de rambursare a fost executat, debitorul 

poate formula o cerere de eliberare de datoriile reziduale:   

a) în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei de închidere a procedurii 

b) în termen de 7 zile de emiterea deciziei de închidere a procedurii  

c) în termen de 60 de zile de la emiterea deciziei de închidere a procedurii 

 

34. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, planul de rambursare a datoriilor se elaborează: 

a) de către debitor, împreună cu creditorii săi 

b) de către debitor, împreună cu administratorul procedurii 

c) de către administratorul procedurii împreună cu creditorii   

 

35. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, prin decizia de admitere în principiu a cererii de deschidere a 

procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, comisia de insolvență: 

a) va stabili și termenul în care se va desfășura această procedură 

b) va stabili și onorariul administratorului procedurii 

c) va desemna, în mod aleatoriu, și lichidatorul procedurii 

 

36. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, printre principalele atribuții ale lichidatorului putem enumera: 

a) stabilirea cuantumului cheltuielilor pe care le poate face debitorul pentru asigurarea unui 

nivel de trai rezonabil, care nu poate fi mai mic decât salariul mediu pe economie 

b) inventarierea bunurilor debitoarei 

c) denunțarea tuturor contractelor încheiate de debitor 

 

37. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, persoana fizică ale cărei obligații nu rezultă din exploatarea unei 

întreprinderi are la dispoziție următoarele modalități principale, de atingere a scopului legii, și anume:  

a) procedura de reorganizare judiciară a profesioniștilor persoane juridice și procedura 

simplificată de insolvență 

b) procedura falimentului profesioniștilor și procedura simplificată de insolvență 

c) procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor și procedura judiciară 

de insolvență prin lichidare de active 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta persoanei fizice sau juridice care condiționează eliberarea 

unui act necesar pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvență ori a altor înscrisuri 

solicitate în procedura de insolvență de achitarea unei datorii către emitent:  

a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni, sau cu amendă 

b) constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 10.000 lei 

c) constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 lei și 10.000 lei 
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39. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul și creditorii săi pot prevedea în planul de rambursare a 

datoriilor: 

a) posibilitatea prelungirii executării planului cu cel mult 2 ani 

b) posibilitatea prelungirii executării planului cu cel mult 12 luni 

c) posibilitatea prelungirii executării planului cu cel mult 6 luni 

 

40. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, locuința familiei este:  

a) imobilul în care debitorul locuiește doar împreună cu familia 

b) imobilul în care debitorul locuiește efectiv singur sau împreună cu familia 

c) imobilul în care debitorul locuiește doar împreună cu persoanele cărora le prestează 

întreținere 

 

41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la 

nivel teritorial constituie un dosar pentru debitorul aflat în perioada de supraveghere postprocedură 

judiciară de insolvență prin lichidare de active și eliberarea de datorii, care include:  

a) toate informările primite de la debitor în procedura de insolvență prin lichidare de active 

b) și raportul trimestrial întocmit de lichidator privind plățile efectuate de debitor în perioada 

de supraveghere 

c) hotărârea comisiei de insolvență de închidere a procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active 

 

42. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, actele de procedură care 

urmează să fie publicate în secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea 

unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, se transmit: 

a) doar de către lichidatorul procedurii, pe cale electronică 

b) și de către comisia de insolvență, în formatul-cadru aprobat prin ordin al ministrului 

justiției 

c) doar de către administratorul/lichidatorul procedurii,  în formatul-cadru aprobat prin ordin 

al ministrului justiției 

 

43. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pe înscrisurile eliberate de orice persoane fizice sau juridice, 

publice sau private, care conțin informații referitoare la veniturile, activele ori datoriile debitorului, se va 

aplica mențiunea: 

a) „pentru insolvență” 

b) „pentru faliment” 

c) „în insolvență, in insolvency, en procedure collective” 

 

44. (1 pct.) În procedura insolvenței particularilor, procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a datoriilor este: 

a) o procedură administrativă 

b) doar o procedură judiciară 

c) o procedură cu caracter mixt: administrativ-judiciar 

 

45. (1 pct.) Procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015, se aplică: 

a) debitorului, persoană fizică, ale cărui obligații nu rezultă din exploatarea de către acesta a 

unei întreprinderi, în sensul art. 3 din Codul Civil 

b) profesioniștilor, astfel cum sunt definiți de art. 3 alin. (2) din Codul Civil 

c) celor care exercită profesii liberale 
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46. (1 pct.) Cu privire la onorariul lichidatorului procedurii, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

151/2015 stabilesc faptul că: 

a) acesta va cuprins între 100 lei și 600 lei, cu TVA inclus 

b) acesta se va achita lunar 

c) acesta poate fi într-un cuantum maxim de 1.000 lei 

 

 

47. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan 

de rambursare a datoriilor:  

a) poate fi depusă de debitor la comisia de insolvență 

b) nu poate fi formulată de ambii soți 

c) se depune doar de soțul debitor  

 

48. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel teritorial:  

a) coordonează activitatea celorlalte comisii de insolvență 

b) îndeplinește doar atribuții de control și supraveghere 

c) este structura descentralizată în teritoriu a comisiei de insolvență la nivel central 

 

49. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, orice altă acțiune sau cerere formulată de părți, cu excepția 

cererii de deschidere a procedurii de insolvență:  

a) se timbrează cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 lei 

b) se timbrează cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 de lei 

c) se timbrează cu taxă judiciară de timbru de 20 de lei 

 

50. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt de competența judecătoriei în a cărei circumscripție și-a 

avut domiciliul debitorul, cel puțin 6 luni anterior datei sesizării instanței: 

a) cererile din procedura judiciară de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) contestațiile împotriva deciziilor comisiei de insolvență 

c) cererile din procedura simplificată de insolvență 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 8 
 

 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează pe durata aplicării procedurii 

simplificate de insolvență: 

a) instanța de judecată, pronunță prin sentință, închiderea procedurii simplificate de 

insolvență 

b) comisia de insolvență emite o decizie de încetare a aplicării procedurii simplificate de 

insolvență 

c) comisia de insolvență este obligată să solicite camerei notarilor publici să elibereze un 

certificat din care să rezulte dacă moștenirea debitorului, a fost sau nu dezbătută. 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, 

se poate ataca tabelul de creanțe: 

a) și de către debitor 

b) inclusiv de către administratorul procedurii 

c) doar de către creditorii ale căror creanțe au fost respinse 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după aprobarea planului de rambursare, măsurile de executare 

silită îndreptate împotriva codebitorilor:    

a) sunt supuse suspendării de drept 

b) nu sunt supuse suspendării de drept 

c) sunt supuse suspendării de drept până la închiderea procedurii 

 

4. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, după preluarea dosarului de insolvență pe bază de plan de 

rambursare de datorii: 

a) administratorul procedurii va notifica, de îndată, creditorii cu privire la numirea sa 

b) administratorul procedurii va comunica, de îndată, comisiei de insolvență acceptarea 

mandatului său 

c) lichidatorul procedurii va solicita creditorilor o informare cu privire la cuantumul și tipul 

creanței pe care o deține împotriva averii debitorului 

 

5. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, fiecare corp profesional va 

transmite comisiei de insolvență la nivel central, orice modificare intervenită în statutul practicienilor în 

insolvență, al executorilor judecătorești, avocaților sau notarilor publici, după caz, care are efecte asupra 

calității acestora de administrator ai procedurii: 

a) în termen de 15 zile de la apariția situației 

b) în termen de maximum 30 de zile 

c) în termen de maximum 45 de zile 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, 

lichidatorul: 

a) va efectua inventarul bunurilor, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii 

b) va efectua inventarul bunurilor, în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii 

c) va efectua inventarul bunurilor și al drepturilor de creanță ale debitorului, și al unor 

drepturi reale, altele decât dreptul de proprietate, în termen de 60 de zile de la data 

deschiderii procedurii 
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7. (3 pct.) Dacă debitorul față de care s-a deschis procedura simplificată de insolvență nu își indeplinește 

obligațiile prevăzute de Legea nr. 151/2015: 

a) comisia de insolvență va emite o decizie prin care se constată încetarea aplicării procedurii 

simplificate de insolvență, chiar și din oficiu 

b) comisia de insolvență va emite, de îndată, o decizie prin care se constată încetarea aplicării 

procedurii simplificate de insolvență, decizie care nu poate fi atacată 

c) comisia de insolvență va emite, de îndată, o decizie prin care se constată încetarea aplicării 

procedurii simplificate de insolvență, decizie care poate fi contestată în termen de 10 zile 

de la comunicare 

 

8. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, una dintre obligațiile stabilite în sarcina debitorului pe durata 

procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, este aceea: 

a) de a-l informa de lichidatorul procedurii despre orice schimbare de nume sau domiciliu, în 

termen de maximum 2 zile de la intervenirea schimbării 

b) de a-l informa pe lichidatorul procedurii cu privire la orice reducere sau creștere a 

salariului 

 

9. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, planul de rambursare trebuie 

să fie: 

a) fezabil, având în vedere doar posibilitățile financiare aplicabile debitorului 

b) fezabil, având în vedere perspectivele reale de redresare în raport cu posibilitățile și 

circumstanțele aplicabile debitorului și cu mijloacele financiare disponibile sau a căror 

realizare este rezonabil posibilă 

c) fezabil, având în vedere doar mijloacele financiare disponibile sau a căror realizare este 

rezonabil posibilă 

 

10. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la rămânerea definitivă a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență, comisia de insolvență notifică debitorul si îi pune în vedere că pe o 

durată de 3 ani, are mai multe obligații, printre care și aceea de:   

a) a furniza, trimestrial, comisiei de insolvență o informare cu privire la situația sa 

patrimonială 

b) a nu contracta noi împrumuturi 

c) a informa, de îndată comisia de insolvență cu privire la obținerea oricăror venituri 

suplimentare de peste ¼ din salariul minim pe economie față de nivelul declarat prin 

cererea de aplicare a procedurii simplificate de insolvență  

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, instanța de 

judecată poate dispune, prin hotărârea de închidere a procedurii din motive imputabile debitorului, și una 

din următoarele interdicții:   

a) de a fi desemnat administrator al unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, timp de 

10 ani de la închiderea procedurii 

b) de a exercita calitatea de ordonator de credite timp de 10 ani de la închiderea procedurii 

c) de a fi desemnat manager sau manager economic în cadrul unei persoane juridice publice 

ori private, timp de 5 ani de la închiderea procedurii 

 

12. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, 

dacă se depun mai multe contestații la tabelul preliminar de creanțe: 

a) fiecare se soluționează la termenul de judecată stability 

b) se soluționează deodată, printr-o singură sentință, în 30 de zile de la depunerea ultimei 

contestații 

c) se soluționează deodată, printr-o singură sentință, în 20 de zile de la depunerea ultimei 

contestații 



 3 

 

13. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după aprobarea planului de rambursare, măsurile de executare 

silită îndreptate împotriva codebitorilor:    

a) sunt supuse suspendării de drept pe o perioadă de minimum 2 ani 

b) nu sunt supuse suspendării de drept 

c) sunt supuse suspendării de drept până la închiderea procedurii insolvenței pe bază de plan 

de rambursare 

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la rămânerea definitivă a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență, comisia de insolvență:   

a) notifică debitorul cu privire la admiterea cererii sale, într-un termen de 15 zile 

b) notifică debitorul cu privire la admiterea cererii sale, într-un termen de 7 zile 

c) notifică debitorul cu privire la admiterea cererii sale și îi pune în vedere că pe o durată de 3 

ani de la rămânerea definitivă a sentinței are anumite obligații 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, dacă debitorul 

intenționează să contracteze noi împrumuturi pe durata procedurii judiciare de insolvență prin lichidarea 

activelor:    

a) adresează o cerere lichidatorului, care după avizare, o transmite instanței 

b) adresează o cerere direct instanței de judecată, deorece instanța decide asupra cererii 

c) adresează o cerere lichidatorului, urmând ca acesta să aprobe, sau nu, cererea 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active, lichidatorul deschide, pe numele debitorului un cont la orice instituție de credit, în 

care se virează: 

a) veniturile urmăribile și neurmăribile 

b) sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmăribile și neurmăribile 

c) veniturile urmăribile și sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmăribile 

 

17. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, instanța poate dispune eliberarea de datoriile reziduale, dacă: 

a) după un an de la data închiderii procedurii, debitorul a acoperit o cotă de cel puțin 40% din 

valoarea totală a creanțelor 

b) după 2 ani de la închiderii procedurii, debitorul a acoperit cel puțin 50% din valoarea totală 

a creanțelor 

c) dacă, cu toate diligențele sale, debitorul nu a reușit să acopere  cel puțin cota de 40% din 

valoarea creanțelor, instanța poate dispune eliberarea de datorii numai după trecerea unui 

termen de 5 ani de închiderea procedurii 

18. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, după întocmirea planului 

de rambursare, administratorul procedurii: 

a) transmite planul comisiei centrale de insolvență, în vederea efectării evaluării fezabilității 

acestuia 

b) transmite planul instanței de judecată, în vederea confirmării planului 

c) transmite planul comisiei de insolvență, în vederea efectării evaluării fezabilității acestuia 

 

19. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, durata procesului de conciliere asupra planului de rambursare: 

a) este de cel mult 60 de zile de la data invitației transmise de către administratorul procedurii 

b) este de cel mult 30 de zile de la data elaborării planului de rambursare 

c) este de cel mult 30 de zile de la data elaborării tabelului definitiv de creanțe 

 

 

 

 



 4 

20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, eliberarea de datorii reziduale reprezintă:  

a) ștergerea creanțelor rămase neacoperite după perioada de supraveghere postînchidere 

procedură judiciară de insolvență prin lichidare de active 

b) ștergerea creanțelor rămase acoperite după perioada de supraveghere postînchidere 

procedură judiciară de insolvență prin lichidare de active 

c) ștergerea, la închiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a tuturor 

creanțelor înscrise în tabelul de creanțe 

 

21. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, creditorii pot ataca decizia comisiei de insolvență privind 

respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) cu contestație 

b) cu recurs 

c) doar pe motive de nerespectare a competenței materiale 

 

22. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel central are următoarele atribuții:   

a) elaborează formularul de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de 

plan de rambursare 

b) îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege privind supravegherea debitorului după 

închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

c) constată închiderea procedurii de insolvență ca urmare a executării de către debitor a 

planului de ramburare a datoriilor  

 

23. (2 pct.) Potrivit Legii 151/2015, stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă: 

a) contestațiile formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe se vor înregistra în dosare 

asociate și se vor soluționa separat 

b) contestațiile formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe se vor înregistra în același 

dosar și se vor soluționa printr-o singură sentință 

c) contestațiile la tabelul preliminar de creanțe pot fi formulate inclusiv de către 

administratorul procedurii 

 

24. (2 pct.) Nu poate beneficia de una din procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 debitorul persoană 

fizică: 

a) care a transferat, în ultimii 5 ani anterior formulării cererii, bunuri sau valori din 

patrimoniul său în patrimoniul altei persoane, în timp ce știa sau ar fi trebuit să știe că prin 

aceste transferuri va ajunge în stare de insolvență 

b) care, la data formulării cererii de deschidere a unei proceduri de insolvență, are deja 

deschisă o altă procedură de insolvență 

c) care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt sau tâlhărie 

 

25. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, creditorii pot contesta decizia de admitere în principiu a cererii 

de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor:  

a) în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de admitere în principiu 

b) în termen de 7 zile de la data comunicării deciziei de admitere în principiu 

c) în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei de admitere în principiu 

 

26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil sunt 

cheltuielile aprobate în procedura insolvenței:  

a) pentru a asigura un standard rezonabil de trai pentru debitor și pentru persoanele cărora 

acesta le prestează întreținere în mod curent 

b) pentru a asigura un standard rezonabil de trai pentru debitor și doar pentru persoanele 

minore pe care le are în întreținere 

c) pentru a asigura un standard rezonabil de trai pentru familia debitorului 
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27. (2 pct.) Nu poate beneficia de una din procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 debitorul persoană 

fizică: 

a) în cazul căruia a fost închisă o procedură de insolvență, din motive ce îi sunt imputabile, cu 

mai puțin de 5 ani anterior formulării unei noi cereri de deschidere a procedurii insolvenței  

b) care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt   

c) care a fost concediat în ultimele 6 luni din motive ce îi sunt imputabile   

28. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în termen de 15 zile de la 

primirea planului de rambursare: 

a) comisia centrală de insolvență verifică fezabilitatea planului și transmite raportul de 

evaluare debitorului și administratorului procedurii 

b) comisia de insolvență verifică fezabilitatea planului și transmite raportul de evaluare 

administratorului procedurii 

c) instanța de judecată verifică fezabilitatea planului și comunică raportul de evaluare 

debitorului 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de 

datorii, durata procesului de conciliere asupra planului de rambursare: 

a) nu poate fi prelungită  

b) poate fi prelungită de către comisia de insolvență cu încă 60 de zile 

c) poate fi prelungită de către comisia de insolvență dacă sunt indicii temeinice că se va 

ajunge la un acord 

 

30. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului:  

a) care are bunuri sau venituri urmăribile 

b) al cărui cuantum total al obligațiilor este de cel mult 10 salarii medii pe economie 

c) care are peste vârsta standard de pensionare și îndeplinește condițiile legale 

 

31. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în situația în care comisia de insolvență a respins cererea de 

deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, decizia: 

a) poate fi atacată doar de către debitor 

b) poate fi atacată inclusiv de către creditori 

c) poate fi atacată cu apel 

 

32. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel teritorial are următoarele atribuții:   

a) întocmește și actualizează Lista administratorilor procedurii și a lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice 

b) elaborează ghiduri și organizează în mod constant acțiuni sau campanii de informare a 

publicului 

c) soluționează cererile debitorilor de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan 

de rambursare a datoriilor  

 

33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, contestațiile formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe 

întocmit de către administratorul procedurii, se soluționează: 

a) în termen de 15 zile de la înregistrarea contestației 

b) în termen de 20 de zile de la înregistrarea ultimei contestații 

c) în termen de 30 zile de la înregistrarea ultimei contestații 
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34. (1 pct.) Identificați afirmația corectă conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

151/2015: 

a) în cadrul ședințelor de conciliere, una dintre părțile participante poate impune celeilalte 

părți o soluție 

b) concilierea trebuie să servească exclusiv intereselor legitime ale părților 

c) ședințele de conciliere au loc doar în fața comisiei de insolvență 

 

35. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă:  

a) debitorului care are domiciliul în România, de cel puțin 12 luni anterior depunerii cererii în 

România 

b) debitorului care este în stare de insolvență, și nu există o probabilitate rezonabilă de a 

redeveni, într-o perioadă de maximum 6 luni, capabil să își execute obligațiile astfel cum 

au fost contractate, cu menținerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru 

persoanele pe care le are în întreținere 

c) debitorului care este în stare de insolvență, și nu există o probabilitate rezonabilă de a 

redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să își execute obligațiile astfel cum 

au fost contractate, cu menținerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru 

persoanele pe care le are în întreținere și îndeplinește celelalte condiții legale 

 

36. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, de la depunerea cererii de 

deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) ședința de ascultare a debitorului se desfășoară în termen de 15 zile de la primirea cererii 

b) ședința de ascultare a debitorului se desfășoară în termen de 5 zile de la primirea cererii 

c) ședinta de ascultare a cererii se desfășoară în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii 

 

37. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul aflat în stare de insolvență: 

a) poate depune la comisia de insolvență o cerere de deschidere a procedurii insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) are obligația de a depune la comisia de insolvență o cerere de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

c) poate depune la comisia de insolvență o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, 

prin lichidare de active 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, se 

poate ataca tabelul de creanțe:  

a) în termen de 10 zile de la comunicare 

b) în termen de 7 zile de la comunicare 

c) în termen de 15 zile de la comunicare 

 

39. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul în care infirmă 

procesul-verbal de votare a planului de rambursare întocmit de administratorul procedurii, comisia de 

insolvență: 

a) îl retransmite de îndată administratorului procedurii, pentru reluarea votului sau pentru 

completarea procesului-verbal 

b) transmite procesul-verbal debitorului 

c) transmite procesul-verbal instanței de judecată 

 

40. (1 pct.) În procedura insolvenței particularilor, procedura simplificată de insolvență este: 

a) doar o procedură administrativă 

b) doar o procedură judiciară 

c) o procedură cu caracter mixt: administrativ-judiciar 
 



 7 

41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, identificați afirmația 

corectă cu privire la cererea de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare de 

datorii: 

a) cererile anonime, transmise prin orice mijloc, se clasează 

b) cererea nesemnată, transmisă prin orice mijloc, se va semna la primul termen de judecată 

de către titularul cererii 

c) formularul tipizat reprezentând cererea de deschidere a procedurii insolvenței poate fi 

depus și în copie 

 

42. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, 

în tot ori în parte, valori sau bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive ori de a 

falsifica înscrisuri în scopul fraudării creditorilor:  

a) constituie infracțiunea de bancrută simplă 

b) constituie infracțiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

c) constituie infracțiunea de gestiune frauduloasă 

 

43. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fac parte din categoria obligațiilor excluse:  

a) doar obligațiile rezultate din atragerea răspunderii penale 

b) obligațiile rezultate din atragerea răspunderii contravenționale 

c) obligațiile convenționale de întreținere, cu condiția să nu depășească un prag de 3 salarii 

medii pe an 

44. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/215: 

a) orice persoană deja înscrisă pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice poate solicita suspendarea sa pe o durată 

nedeterminată 

b) orice persoană deja înscrisă pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice nu poate solicita retragerea sa de pe Listă în 

primul an de la înscriere 

c) orice persoană înscrisă pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice poate solicita oricând retragerea de pe Listă 

 

45. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar de creanțe este: 

a) documentul elaborat de administratorul procedurii, în procedura de insolvență pe bază de 

plan de rambursare a datoriilor, sau, după caz, de lichidator, în procedura judiciară de 

insolvență, prin lichidare de active 

b) documentul elaborat de administratorul procedurii, în procedura de insolvență pe bază de 

plan de rambursare a datoriilor, sau, după caz, în procedura simplificată de insolvență 

c) documentul elaborat de administratorl/lichidator, într-una din cele trei forme de procedură 

 

46. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, ședințele de conciliere sunt 

conduse de către: 

a) administratorul procedurii 

b) administratorul procedurii împreună cu debitorul 

c) instanța de judecată competentă material 

 

47. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, organele care aplică procedura de insolvență sunt: 

a) comisia de insolvență, instanțele judecătorești, prin președintele tribunalului, 

administratorul și lichidatorul procedurii 

b) instanțele judecătorești, judecătorul-sindic, administratorul și lichidatorul judiciar 

c) comisia de insolvență, instanțele judecătorești și administratorul/ lichidatorul procedurii 
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48. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, se poate ataca tabelul de creanțe: 

a) cu opoziție 

b) cu contestație 

c) în termen de 5 zile de la data publicării în BPI 

 

49. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la 

nivel teritorial:  

a) desemnează și dacă este cazul, inlocuiește administratorul procedurii, în mod aleatoriu 

b) desemnează și dacă este cazul, inlocuiește administratorul judiciar, doar la cererea 

creditorilor 

c) desemnează și dacă este cazul, inlocuiește lichidatorul procedurii la cererea debitorului 

 

50. (1 pct.) În procedura insolvenței particularilor, procedura de insolvență prin lichidare de active are: 

a) caracter de remediu 

b) caracter de executare silită 

c) caracter mixt 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 9 
 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a datoriilor, debitorul are anumite obligații, printre care și aceea de:    

a) a informa administratorul procedurii cu privire la dobândirea, cu orice titlu, inclusiv din 

moșteniri sau donații, de bunuri sau servicii a căror valoare depășeste salariul mediu pe 

economie 

b) a desfășura, în condițiile legii, potrivit abilităților și pregătirii sale profesionale, o activitate 

producătoare de venituri 

c) a participa la cursuri și programe educative 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, împotriva măsurilor adoptate de administratorul procedurii în 

procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, poate fi formulată:   

a) plângere, însă nu mai târziu de 10 zile de la data luării la cunoștință 

b) contestație, însă nu mai târziu de 20 de zile de la adoptarea măsurii 

c) plângere, însă nu mai târziu de 30 de zile de la adoptarea măsurii 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care procedura judiciară de insolvență prin lichidare de 

active se deschide la cererea tuturor creditorilor, pentru neîndeplinirea planului de rambursare din motive 

imputabile debitorului, lichidatorul poate cere instanței anularea următoarelor acte sau operațiuni 

încheiate de debitor în dauna creditorilor: 

a) plățile anticipate ale datoriilor, efectuate în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii, dacă 

scadența lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii 

b) constituirea cu bună credință a unui drept de preferință pentru o creanță care era 

chirografară, în cele 6 luni anterior deschiderii procedurii, ca urmare a unor negocieri 

extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului 

c) acte încheiate în cei doi ani anteriori datei deschiderii procedurii cu un creditor înrudit 

 

4. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă debitorul va continua să facă plăți către creditori, pe durata stabilită de lege pentru a obține 

eliberarea de datoriile reziduale, va fi supus următoarelor interdicții: 

a) nu va putea face donații 

b) va putea contracta noi împrumuturi, dar cu acordul lichidatorului 

c) va informa lichidatorul cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a reședinței 

principale ori obișnuite nu mai târziu de 15 zile de la producerea schimbării 

 

5. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în orice stadiu al procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă se descoperă că debitorul a încheiat acte în frauda creditorilor pe durata procedurii: 

a) orice creditor poate solicita instanței închiderea procedurii 

b) orice creditor poate solicita instanței continuarea procedurii, fără a fi necesar acordul 

celorlalți creditori 

c) cu acordul creditorilor procedura poate continua, fără alte sancțiuni pentru debitor 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul formulează o cerere de deschidere a unei proceduri 

de insolvență, dar înainte de soluționarea acesteia, debitorul decedează: 

a) comisia de insolvență emite o decizie prin care se desesizează de cerere 

b) comisia de insolvență solicită introducerea moștenitorilor legali 

c) comisia de insolvență luând act de decesul debitorului, dispune printr-o decizie, închiderea 

dosarului 



 2 

 

7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pentru satisfacerea creanțelor debitorilor în cursul procedurii 

judiciare de insolvență prin lichidare de active, lichidatorul judiciar: 

a) valorifică toate bunurile debitorului 

b) formulează cerere de partaj în vederea valorificării bunurilor deținute de debitor în 

coproprietate 

c) valorifică bunurile debitorului doar prin negociere directă cu potențialii cumpărători 

 

8. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă comisia de insolvență constată, din oficiu, ca urmare a 

verificărilor făcute, că în veniturile debitorului au intervenit schimbări semnificative de natură să justifice 

o modificare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) notifică debitorul cu privire la necesitatea elaborării unei propuneri de modificare 

b) notifică creditorii, în situația în care cererea de modificare a planului a fost formulată de 

către debitor 

c) notifică debitorul, dacă cererea de modificare a planului a fost formulată de către creditori 

 

9. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă cu privire la 

votarea planului de rambursare: 

a) administratorul procedurii întocmește o decizie în care constată rezultatul votului 

b) creditorii care au fost notificați cu privire la votarea planului de rambursare dar nu și-au 

exprimat votul, vor fi considerați că nu au votat planul 

c) creditorii pot vota asupra planului de rambursare și prin poștă electronică 

 

10. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează după deschiderea procedurii judiciare 

de insolvență prin lichidare de active: 

a) procedura continuă cu moștenitorii, dacă toți creditorii își exprimă acordul 

b) procedura continuă cu moștenitorii, dacă creditorii reprezentând minimum 50% din 

valoarea totală a creanțelor solicită acest lucru 

c) în cazul în care niciun moștenitor nu a acceptat moștenirea în termenul de opțiune 

succesorală stabilit conform dispozițiilor din Codul Civil, instanța va numi un curator 

special al moștenirii 

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență:   

a) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra 

patrimoniului debitorului 

b) se suspendă provizoriu, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea 

creanțelor asupra patrimoniului debitorului, pentru o perioadă de cel mult 3 luni 

c) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor 

 

12. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în vederea întocmirii tabelului preliminar de creanțe în cursul 

procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, administratorul procedurii: 

a) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice instituție 

publică competentă 

b) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

fizică 

c) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

juridică cu care debitorul s-a aflat în raporturi de muncă în ultimul an 
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13. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, instanța de insolvență poate respinge cererea de eliberare de 

datorii: 

a) dacă cererea este prematur introdusă 

b) dacă creditorii se opun unei cereri de eliberare de datorii 

c) doar la cererea lichidatorului 

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata executării planului de rambursare a datoriilor, 

debitorul:     

a) va putea contracta noi împrumuturi cu acordul instanței de judecată, sesizată de comisia de 

insolvență 

b) nu va putea contracta noi împrumuturi decât cu acordul comisiei de insolvență, în anumite 

situații 

c) va putea contracta orice împrumut necesar întreținerii sale și a persoanelor aflate în 

întreținerea sa 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul în care confirmă 

procesul-verbal de neaprobare a planului, comisia de insolvență: 

a) îl retransmite de îndată administratorului procedurii, împreună cu planul de rambursare 

b) îl va transmite la instanța de judecată, împreună cu planul de rambursare 

c) îl va comunica debitorului împreună cu planul de rambursare neaprobat și il va informa pe 

debitor de posibilitățile pe care le are 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă planul de rambursare nu este aprobat cu majoritatea 

prevăzută de lege, debitorul: 

a) poate cere instanței confrmarea planului 

b) poate cere instanței doar deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active 

c) poate cere instanței reluarea votului asupra planului 

 

17. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, are următoarele efecte: 

a) debitorul nu își mai poate exercita dreptul de dispoziție asupra bunurilor și veniturilor 

neurmăribile 

b) se suspendă, de drept, executările silite individuale împotriva averii debitorului 

c) se suspendă, de drept, măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor și 

terților garanți 

 

18. (2 pct.) Legea nr. 151/2015 prevede faptul că, la cererea debitorului de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se va anexa: 

a) și un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de 

data depunerii cererii 

b) și o propunere de plan de rambursare a datoriilor, care să conțină cel puțin sumele pe care 

debitorul consideră că le va putea plăti periodic creditorilor săi 

c) și o copie după ultima declarație fiscală înregistrată la administrația finanțelor publice de la 

domiciliul debitorului 
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19. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după deschiderea procedurii insolvenței pe bază de plan de 

rambursare, administratorul procedurii elaborează tabelul preliminar de creanțe: 

a) în termen de 30 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

b) în termen de 60 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

c) în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de 

deschidere a procedurii 

 

20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel teritorial: 

a) este un organ care aplică procedura de insolvență a persoanei fizice 

b) îndeplinește atribuții decizionale în perioada post închidere procedură judiciară de 

insolvență prin lichidare de active 

c) îndeplinește atribuții decizionale în derularea procedurii de insolvență simplificată 

 

21. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii care au fost notificați și care nu și-au exprimat votul 

asupra planului de rambursare: 

a) vor fi considerați că au votat împotriva acestuia 

b) vor fi considerați că au votat în favoarea acestuia 

c) vor putea vota ulterior, în termen de 24 de ore, doar cu acordul administratorului 

procedurii 

 

22. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în vederea determinării 

criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de nsolvență la nivel central se va raporta și 

la următoarele repere: 

a) componența și structura familiei debitorului, prin includerea în aceasta a persoanelor aflate 

în întreținerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreținere și a 

persoanelor care conviețuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreținerii 

b) cheltuielile legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul al familiei debitorului 

c) diverse cheltuieli determinate de creșterea copilului aflat în întreținerea debitorului 

 

23. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului 

care:  

a) are bunuri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

b) și-a pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și îndeplinește și celelalte condiții 

legale 

c) are venituri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

 

24. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, decizia comisiei de insolvență de admitere în principiu a cererii de 

insolvență pe bază de plan de rambusare de datorii, se comunică: 

a) doar administratorului procedurii 

b) debitorului și creditorilor cunoscuți 

c) debitorului, creditorilor cunoscuți și lichidatorului procedurii 

 

25. (2 pct.) În cazul procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, Legea nr. 151/2015 

prevede: 

a) faptul că va fi elaborat doar un singur plan de rambursare dacă cererea a fost formulată de 

către ambii soți 

b) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii cererii 

c) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii 
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26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în situația în care apar schimbări semnificative ale veniturilor 

debitorului, pe perioada planului de rambursare a datoriilor, administratorul procedurii: 

a) poate depune la comisia de insolvență o cerere de modificare a planului 

b) are obligația să solicite instanței de judecată modificarea planului 

c) are obligația să solicite comisiei de insolvență modificarea planului 

 

27. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt incluse în categoria bunurilor neurmăribile:  

a) bunurile care servesc la exercitarea ocupației sau profesiei debitorului, în condițiile 

stabilite de Codul de procedură civilă 

b) obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea fiecăruia să 

depășească 1.000 de lei 

c) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului și familiei sale 

pentru un trai rezonabil, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 2.000 de lei 

 

28. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura insolvenței se poate transmite calitatea de debitor: 

a) ca urmare a decesului debitorului 

b) în mod convențional 

c) prin intermediul unei tranzacții 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar de creanțe: 

a) va cuprinde doar suma solicitată de către creditor și suma acceptată de administratorul 

procedurii 

b) va cuprinde și informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță și rangul 

de prioritate al cauzei de preferință 

c) poate cuprinde informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță, doar 

dacă administratorul procedurii apreciază că se impune o asemenea mențiune 

 

30. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pe parcursul derulării procedurii judiciare de insvolvență prin 

lichidare de active, lichidatorul are obligația de a întocmi un raport trimestial, care: 

a) poate fi contestat în termen de 7 zile de la comunicarea raportului 

b) poate fi contestat în termen de 10 zile de la publicarea în BPI a raportului 

c) poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicarea raportului 

 

31. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) avizează rapoartele trimestriale ale administratorului procedurii privind executarea 

planului de rambursare 

b) monitorizează plățile către creditori 

c) aprobă contractarea de noi împrumuturi 

 

32. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cazul depunerii unei cererii de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, comisia de insolvență: 

a) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de  60 zile de la primirea acesteia 

b) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de 30 zile de la primirea acesteia 

c) va emite o sentință privind cererea depusă în termen de 20 zile de la primirea acesteia 
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33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul va depune o cerere de aplicare a procedurii simplificate 

de insolvență:   

a) la instanța competentă teritorial 

b) la comisia teritorială de insolvență 

c) la comisia centrală de insolvență 

 

34. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, resursele necesare 

publicării secțiunii „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea unei 

întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență: 

a) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Economiei 

b) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministerului Justiției 

c) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Finanțelor Publice  

 

35. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, formularul tipizat de cerere de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se aprobă: 

a) de către comisia teritorială de insolvență 

b) prin decizie a președintelui comisiei de insolvență la nivel central 

c) de către instanța de judecată 

 

36. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, printre principalele atribuții ale lichidatorului, putem enumera: 

a) aprobarea contractării a oricăror împrumuturi 

b) monitorizarea oricărei schimbări a locului de muncă al debitorului 

c) efectuarea plăților către creditori, potrivit planului de distribuire 

 

37. (1 pct.) Scopul procedurii de insolvență a persoanelor fizice este: 

a) instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică, de bună-credință, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului 

acestuia și descărcarea de datorii 

b) instituirea unei proceduri colective doar pentru descărcarea de datorii a debitorului 

persoană fizică 

c) instituirea unei proceduri colective doar pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică de bună credință 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii și orice persoane fizice sau juridice, publice ori 

private, care dețin evidențe sau informații referitoare la veniturile, activele ori datoriile debitorului sunt 

obligate să elibereze dovezi cu privire la acestea: 

a) la cererea debitorului, în termen de maximum 10 zile de la depunerea acesteia 

b) doar la cererea comisiei de insolvență, a administratorului sau a lichidatorului procedurii, 

în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

c) la cererea oricărei părți interesate, în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

 

39. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, durata de executare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) este de maximum 3 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) este de maximum 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

c) este de maximum 3 ani de la data pronunțării deciziei de deschidere a procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 
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40. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta:  

a) după trecerea unui termen de 30 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

b) după trecerea unui termen de 60 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

c) după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

 

41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, fiecare corp profesional va 

transmite comisiei de insolvență la nivel central, orice modificare intervenită în statutul practicienilor în 

insolvență, al executorilor judecătorești, avocaților sau notarilor publici, după caz, care are efecte asupra 

calității acestora de lichidatori ai procedurii: 

a) în termen de maximum 20 de zile 

b) în termen de maximum 45 de zile 

c) în termen de maximum 30 de zile 

 

42. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, actele de procedură care 

urmează să fie publicate în secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea 

unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, se transmit: 

a) doar în original, prin orice mijloace care să asigure confirmarea primirii 

b) pe cale electronică 

c) de orice persoană 

 

43. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta debitorului de a invoca acte sau datorii fictive ori de a 

falsifica înscrisuri în scopul fraudării creditorilor: 

a) constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

b) constituie infracțiune și se sancționează doar cu închisoare 

c) constituie infracțiune și se pedepsește potrivit Codului penal 

 

44. (1 pct.) Caracterul administrativ-judiciar în procedura insolvenței particularilor, este dat de faptul că: 

a) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al comisiei de insolvență 

b) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al instanței de judecată 

c) procedura se desfășoară fie sub controlul direct al comisiei de insolvență, fie sub cel al 

instanței de judecată 

 

45. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, valoarea-prag reprezintă: 

a) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

sau a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

b) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței prin lichidare de active sau în procedura 

simplificată de insolvență 

c) cuantumul maxim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței în procedura simplificată de insolvență 

 

46. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, onorariul lichidatorului 

procedurii: 

a) se stabilește în funcție de complexitatea situației financiare a debitorului, a structurii 

patrimoniului acestuia și a activității care urmează a fi desfășurată de lichidator 

b) se stabilește de către comisia de insolvență la nivel central 

c) se stabilește de către debitor 
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47. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, calitatea de lichidator pentru procedura insolvenței persoanelor 

fizice: 

a) este incompatibilă cu calitatea de executor judecătoresc 

b) este compatibilă doar cu calitatea de practician în insolvență 

c) este compatibilă și cu calitatea de notar 

 

48. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditor înrudit cu debitorul este creditorul care are calitatea de:  

a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv 

b) persoană fizică care locuiește împreună cu debitorul 

c) persoana căreia debitorul îi prestează întreținere ocazional 

 

49. (1 pct.) Pentru cererea de deschidere a procedurii de insolvență, prevăzută de Legea nr. 151/2015: 

a) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei 

b) nu se datorează taxă judiciară de timbru 

c) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei 

 

50. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, administratorul procedurii: 

a) este desemnat de către judecătorul-sindic 

b) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul instanței judecătorești 

c) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul comisiei de insolvență 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 10 
 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a datoriilor, debitorul are anumite obligații, printre care și aceea de:    

a) a informa administratorul procedurii cu privire la dobândirea, cu orice titlu, inclusiv din 

moșteniri sau donații, de bunuri sau servicii a căror valoare depășeste salariul mediu pe 

economie 

b) a desfășura, în condițiile legii, potrivit abilităților și pregătirii sale profesionale, o activitate 

producătoare de venituri 

c) a participa la cursuri și programe educative 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, împotriva măsurilor adoptate de administratorul procedurii în 

procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, poate fi formulată:   

a) plângere, însă nu mai târziu de 10 zile de la data luării la cunoștință 

b) contestație, însă nu mai târziu de 20 de zile de la adoptarea măsurii 

c) plângere, însă nu mai târziu de 30 de zile de la adoptarea măsurii 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care procedura judiciară de insolvență prin lichidare de 

active se deschide la cererea tuturor creditorilor, pentru neîndeplinirea planului de rambursare din motive 

imputabile debitorului, lichidatorul poate cere instanței anularea următoarelor acte sau operațiuni 

încheiate de debitor în dauna creditorilor: 

a) plățile anticipate ale datoriilor, efectuate în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii, dacă 

scadența lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii 

b) constituirea cu bună credință a unui drept de preferință pentru o creanță care era 

chirografară, în cele 6 luni anterior deschiderii procedurii, ca urmare a unor negocieri 

extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului 

c) acte încheiate în cei doi ani anteriori datei deschiderii procedurii cu un creditor înrudit 

 

4. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă debitorul va continua să facă plăți către creditori, pe durata stabilită de lege pentru a obține 

eliberarea de datoriile reziduale, va fi supus următoarelor interdicții: 

a) nu va putea face donații 

b) va putea contracta noi împrumuturi, dar cu acordul lichidatorului 

c) va informa lichidatorul cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a reședinței 

principale ori obișnuite nu mai târziu de 15 zile de la producerea schimbării 

 

5. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în orice stadiu al procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, dacă se descoperă că debitorul a încheiat acte în frauda creditorilor pe durata procedurii: 

a) orice creditor poate solicita instanței închiderea procedurii 

b) orice creditor poate solicita instanței continuarea procedurii, fără a fi necesar acordul 

celorlalți creditori 

c) cu acordul creditorilor procedura poate continua, fără alte sancțiuni pentru debitor 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul formulează o cerere de deschidere a unei proceduri 

de insolvență, dar înainte de soluționarea acesteia, debitorul decedează: 

a) comisia de insolvență emite o decizie prin care se desesizează de cerere 

b) comisia de insolvență solicită introducerea moștenitorilor legali 

c) comisia de insolvență luând act de decesul debitorului, dispune printr-o decizie, închiderea 

dosarului 
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7. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pentru satisfacerea creanțelor debitorilor în cursul procedurii 

judiciare de insolvență prin lichidare de active, lichidatorul judiciar: 

a) valorifică toate bunurile debitorului 

b) formulează cerere de partaj în vederea valorificării bunurilor deținute de debitor în 

coproprietate 

c) valorifică bunurile debitorului doar prin negociere directă cu potențialii cumpărători 

 

8. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă comisia de insolvență constată, din oficiu, ca urmare a 

verificărilor făcute, că în veniturile debitorului au intervenit schimbări semnificative de natură să justifice 

o modificare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) notifică debitorul cu privire la necesitatea elaborării unei propuneri de modificare 

b) notifică creditorii, în situația în care cererea de modificare a planului a fost formulată de 

către debitor 

c) notifică debitorul, dacă cererea de modificare a planului a fost formulată de către creditori 

 

9. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă cu privire la 

votarea planului de rambursare: 

a) administratorul procedurii întocmește o decizie în care constată rezultatul votului 

b) creditorii care au fost notificați cu privire la votarea planului de rambursare dar nu și-au 

exprimat votul, vor fi considerați că nu au votat planul 

c) creditorii pot vota asupra planului de rambursare și prin poștă electronică 

 

10. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează după deschiderea procedurii judiciare 

de insolvență prin lichidare de active: 

a) procedura continuă cu moștenitorii, dacă toți creditorii își exprimă acordul 

b) procedura continuă cu moștenitorii, dacă creditorii reprezentând minimum 50% din 

valoarea totală a creanțelor solicită acest lucru 

c) în cazul în care niciun moștenitor nu a acceptat moștenirea în termenul de opțiune 

succesorală stabilit conform dispozițiilor din Codul Civil, instanța va numi un curator 

special al moștenirii 

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență:   

a) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra 

patrimoniului debitorului 

b) se suspendă provizoriu, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea 

creanțelor asupra patrimoniului debitorului, pentru o perioadă de cel mult 3 luni 

c) se suspendă de drept toate măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor 

 

12. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în vederea întocmirii tabelului preliminar de creanțe în cursul 

procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, administratorul procedurii: 

a) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice instituție 

publică competentă 

b) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

fizică 

c) poate solicita informații relevante despre patrimoniul debitorului de la orice persoană 

juridică cu care debitorul s-a aflat în raporturi de muncă în ultimul an 
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13. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, instanța de insolvență poate respinge cererea de eliberare de 

datorii: 

a) dacă cererea este prematur introdusă 

b) dacă creditorii se opun unei cereri de eliberare de datorii 

c) doar la cererea lichidatorului 

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata executării planului de rambursare a datoriilor, 

debitorul:     

a) va putea contracta noi împrumuturi cu acordul instanței de judecată, sesizată de comisia de 

insolvență 

b) nu va putea contracta noi împrumuturi decât cu acordul comisiei de insolvență, în anumite 

situații 

c) va putea contracta orice împrumut necesar întreținerii sale și a persoanelor aflate în 

întreținerea sa 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul în care confirmă 

procesul-verbal de neaprobare a planului, comisia de insolvență: 

a) îl retransmite de îndată administratorului procedurii, împreună cu planul de rambursare 

b) îl va transmite la instanța de judecată, împreună cu planul de rambursare 

c) îl va comunica debitorului împreună cu planul de rambursare neaprobat și il va informa pe 

debitor de posibilitățile pe care le are 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă planul de rambursare nu este aprobat cu majoritatea 

prevăzută de lege, debitorul: 

a) poate cere instanței confrmarea planului 

b) poate cere instanței doar deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active 

c) poate cere instanței reluarea votului asupra planului 

 

17. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, are următoarele efecte: 

a) debitorul nu își mai poate exercita dreptul de dispoziție asupra bunurilor și veniturilor 

neurmăribile 

b) se suspendă, de drept, executările silite individuale împotriva averii debitorului 

c) se suspendă, de drept, măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor și 

terților garanți 

 

18. (2 pct.) Legea nr. 151/2015 prevede faptul că, la cererea debitorului de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se va anexa: 

a) și un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de 

data depunerii cererii 

b) și o propunere de plan de rambursare a datoriilor, care să conțină cel puțin sumele pe care 

debitorul consideră că le va putea plăti periodic creditorilor săi 

c) și o copie după ultima declarație fiscală înregistrată la administrația finanțelor publice de la 

domiciliul debitorului 
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19. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după deschiderea procedurii insolvenței pe bază de plan de 

rambursare, administratorul procedurii elaborează tabelul preliminar de creanțe: 

a) în termen de 30 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

b) în termen de 60 de zile de la publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență 

c) în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de 

deschidere a procedurii 

 

20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel teritorial: 

a) este un organ care aplică procedura de insolvență a persoanei fizice 

b) îndeplinește atribuții decizionale în perioada post închidere procedură judiciară de 

insolvență prin lichidare de active 

c) îndeplinește atribuții decizionale în derularea procedurii de insolvență simplificată 

 

21. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii care au fost notificați și care nu și-au exprimat votul 

asupra planului de rambursare: 

a) vor fi considerați că au votat împotriva acestuia 

b) vor fi considerați că au votat în favoarea acestuia 

c) vor putea vota ulterior, în termen de 24 de ore, doar cu acordul administratorului 

procedurii 

 

22. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în vederea determinării 

criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de nsolvență la nivel central se va raporta și 

la următoarele repere: 

a) componența și structura familiei debitorului, prin includerea în aceasta a persoanelor aflate 

în întreținerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreținere și a 

persoanelor care conviețuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreținerii 

b) cheltuielile legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul al familiei debitorului 

c) diverse cheltuieli determinate de creșterea copilului aflat în întreținerea debitorului 

 

23. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului 

care:  

a) are bunuri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

b) și-a pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și îndeplinește și celelalte condiții 

legale 

c) are venituri urmăribile și îndeplinește și celelalte condiții legale 

 

24. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, decizia comisiei de insolvență de admitere în principiu a cererii de 

insolvență pe bază de plan de rambusare de datorii, se comunică: 

a) doar administratorului procedurii 

b) debitorului și creditorilor cunoscuți 

c) debitorului, creditorilor cunoscuți și lichidatorului procedurii 

 

25. (2 pct.) În cazul procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii, Legea nr. 151/2015 

prevede: 

a) faptul că va fi elaborat doar un singur plan de rambursare dacă cererea a fost formulată de 

către ambii soți 

b) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii cererii 

c) obligația debitorului de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor 

cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii 
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26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în situația în care apar schimbări semnificative ale veniturilor 

debitorului, pe perioada planului de rambursare a datoriilor, administratorul procedurii: 

a) poate depune la comisia de insolvență o cerere de modificare a planului 

b) are obligația să solicite instanței de judecată modificarea planului 

c) are obligația să solicite comisiei de insolvență modificarea planului 

 

27. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt incluse în categoria bunurilor neurmăribile:  

a) bunurile care servesc la exercitarea ocupației sau profesiei debitorului, în condițiile 

stabilite de Codul de procedură civilă 

b) obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea fiecăruia să 

depășească 1.000 de lei 

c) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului și familiei sale 

pentru un trai rezonabil, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 2.000 de lei 

 

28. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura insolvenței se poate transmite calitatea de debitor: 

a) ca urmare a decesului debitorului 

b) în mod convențional 

c) prin intermediul unei tranzacții 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar de creanțe: 

a) va cuprinde doar suma solicitată de către creditor și suma acceptată de administratorul 

procedurii 

b) va cuprinde și informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță și rangul 

de prioritate al cauzei de preferință 

c) poate cuprinde informații privind cauza de preferință de care beneficiază o creanță, doar 

dacă administratorul procedurii apreciază că se impune o asemenea mențiune 

 

30. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pe parcursul derulării procedurii judiciare de insvolvență prin 

lichidare de active, lichidatorul are obligația de a întocmi un raport trimestial, care: 

a) poate fi contestat în termen de 7 zile de la comunicarea raportului 

b) poate fi contestat în termen de 10 zile de la publicarea în BPI a raportului 

c) poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicarea raportului 

 

31. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) avizează rapoartele trimestriale ale administratorului procedurii privind executarea 

planului de rambursare 

b) monitorizează plățile către creditori 

c) aprobă contractarea de noi împrumuturi 

 

32. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cazul depunerii unei cererii de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, comisia de insolvență: 

a) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de  60 zile de la primirea acesteia 

b) va emite o decizie privind cererea depusă în termen de 30 zile de la primirea acesteia 

c) va emite o sentință privind cererea depusă în termen de 20 zile de la primirea acesteia 
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33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul va depune o cerere de aplicare a procedurii simplificate 

de insolvență:   

a) la instanța competentă teritorial 

b) la comisia teritorială de insolvență 

c) la comisia centrală de insolvență 

 

34. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, resursele necesare 

publicării secțiunii „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea unei 

întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență: 

a) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Economiei 

b) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministerului Justiției 

c) se asigură din bugetul ONRC, prin bugetul Ministrului Finanțelor Publice  

 

35. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, formularul tipizat de cerere de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se aprobă: 

a) de către comisia teritorială de insolvență 

b) prin decizie a președintelui comisiei de insolvență la nivel central 

c) de către instanța de judecată 

 

36. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, printre principalele atribuții ale lichidatorului, putem enumera: 

a) aprobarea contractării a oricăror împrumuturi 

b) monitorizarea oricărei schimbări a locului de muncă al debitorului 

c) efectuarea plăților către creditori, potrivit planului de distribuire 

 

37. (1 pct.) Scopul procedurii de insolvență a persoanelor fizice este: 

a) instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică, de bună-credință, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului 

acestuia și descărcarea de datorii 

b) instituirea unei proceduri colective doar pentru descărcarea de datorii a debitorului 

persoană fizică 

c) instituirea unei proceduri colective doar pentru redresarea situației financiare a debitorului 

persoană fizică de bună credință 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii și orice persoane fizice sau juridice, publice ori 

private, care dețin evidențe sau informații referitoare la veniturile, activele ori datoriile debitorului sunt 

obligate să elibereze dovezi cu privire la acestea: 

a) la cererea debitorului, în termen de maximum 10 zile de la depunerea acesteia 

b) doar la cererea comisiei de insolvență, a administratorului sau a lichidatorului procedurii, 

în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

c) la cererea oricărei părți interesate, în termen de maximum 15 zile de la depunere acesteia 

 

39. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, durata de executare a planului de rambursare a datoriilor: 

a) este de maximum 3 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) este de maximum 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii 

de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

c) este de maximum 3 ani de la data pronunțării deciziei de deschidere a procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 
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40. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta:  

a) după trecerea unui termen de 30 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

b) după trecerea unui termen de 60 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

c) după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenței, nu a plătit datoria sa față de 

unul sau mai mulți creditori 

 

41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, fiecare corp profesional va 

transmite comisiei de insolvență la nivel central, orice modificare intervenită în statutul practicienilor în 

insolvență, al executorilor judecătorești, avocaților sau notarilor publici, după caz, care are efecte asupra 

calității acestora de lichidatori ai procedurii: 

a) în termen de maximum 20 de zile 

b) în termen de maximum 45 de zile 

c) în termen de maximum 30 de zile 

 

42. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, actele de procedură care 

urmează să fie publicate în secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea 

unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, se transmit: 

a) doar în original, prin orice mijloace care să asigure confirmarea primirii 

b) pe cale electronică 

c) de orice persoană 

 

43. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta debitorului de a invoca acte sau datorii fictive ori de a 

falsifica înscrisuri în scopul fraudării creditorilor: 

a) constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

b) constituie infracțiune și se sancționează doar cu închisoare 

c) constituie infracțiune și se pedepsește potrivit Codului penal 

 

44. (1 pct.) Caracterul administrativ-judiciar în procedura insolvenței particularilor, este dat de faptul că: 

a) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al comisiei de insolvență 

b) procedura se desfășoară doar sub controlul direct al instanței de judecată 

c) procedura se desfășoară fie sub controlul direct al comisiei de insolvență, fie sub cel al 

instanței de judecată 

 

45. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, valoarea-prag reprezintă: 

a) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

sau a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

b) cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței prin lichidare de active sau în procedura 

simplificată de insolvență 

c) cuantumul maxim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii insolvenței în procedura simplificată de insolvență 

 

46. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, onorariul lichidatorului 

procedurii: 

a) se stabilește în funcție de complexitatea situației financiare a debitorului, a structurii 

patrimoniului acestuia și a activității care urmează a fi desfășurată de lichidator 

b) se stabilește de către comisia de insolvență la nivel central 

c) se stabilește de către debitor 
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47. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, calitatea de lichidator pentru procedura insolvenței persoanelor 

fizice: 

a) este incompatibilă cu calitatea de executor judecătoresc 

b) este compatibilă doar cu calitatea de practician în insolvență 

c) este compatibilă și cu calitatea de notar 

 

48. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditor înrudit cu debitorul este creditorul care are calitatea de:  

a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv 

b) persoană fizică care locuiește împreună cu debitorul 

c) persoana căreia debitorul îi prestează întreținere ocazional 

 

49. (1 pct.) Pentru cererea de deschidere a procedurii de insolvență, prevăzută de Legea nr. 151/2015: 

a) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei 

b) nu se datorează taxă judiciară de timbru 

c) se datorează taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei 

 

50. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, administratorul procedurii: 

a) este desemnat de către judecătorul-sindic 

b) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul instanței judecătorești 

c) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub 

controlul comisiei de insolvență 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 11 
 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata executării planului de rambursare, debitorul:     

a) poate încheia orice acte referitoare la bunurile sale 

b) poate încheia orice acte referitoare la bunurile neurmăribile, dar cu acordul 

administratorului procedurii 

c) poate încheia orice acte referitoare la bunurile neurmăribile, și fără acordul 

administratorului procedurii 

 

2. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, împotriva măsurii de înlocuire, administratorul procedurii: 

a) poate formula plângere la comisia de insolvență 

b) poate formula contestație la instanța de judecată 

c) poate formula apel în termen de 7 zile 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, acțiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor 

în dauna creditorilor poate fi introdusă: 

a) de lichidator, în termen de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a 

procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, când procedura s-a deschis la 

cererea tuturor creditorilor 

b) de lichidator sau de oricare dintre creditori, în termen de un an de la data rămânerii 

definitive a hotărârii de deschidere a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, când procedura s-a deschis la cererea tuturor creditorilor 

c) de lichidator sau oricare dintre creditori, în termen de 2 ani de la data exprimării acordului 

creditorilor de menținere a debitorului în procedură 

 

4. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, între data închiderii procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active și data eliberării de datorii, comisia de insolvență are următoarele atribuții: 

a) în termen 15 zile de la primirea hotărârii judecătorești de închidere a procedurii judiciare 

de insolvență prin lichidare de active, constituie un dosar pentru debitorul aflat aflat în 

supraveghere postprocedură judiciară de insolvență 

b) evaluează, trimestrial, proporția dintre veniturile urmăribile care este destinată acoperirii 

pasivului 

c) evaluează, bianual, proporția dintre veniturile urmăribile care este destinată acoperirii 

pasivului 

 

5. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, la închiderea procedurii de insolvență prin lichidare de active, 

lichidatorul:   

a) este descărcat de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură 

b) rămâne învestit cu atribuții de supraveghere a debitorului postînchidere procedură de 

insolvență prin lichidare de active 

c) rămâne învestit cu atribuții de control a debitorului postînchidere procedură de insolvență 

prin lichidare de active pentru o perioadă de cel puțin un an 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a 

datoriilor, în urma decesului debitorului, moștenitorii pot propune creditorilor modificarea planului:       

a) în sensul reducerii duratei de executare a planului 

b) în sensul prelungirii duratei de executare a planului 

c) în sensul modificării cotei de acoperire a creanțelor 
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7. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, lichidatorul: 

a) valorifică toate bunurile debitorului 

b) formulează cerere de partaj la instanța competentă în vederea valorificării bunurilor 

deținute de debitor în devălmășie, conform regulilor de competență referitoare la partaj  

c) valorifică bunurile urmăribile după finalizarea inventarului și întocmirea tabelului definitiv 

de creanțe 

 

8. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care planul de rambursare a fost executat, comisia de 

insolvență: 

a) va dispune închiderea procedurii de insolvență, prin decizie, emisă în termen de 7 zile de la 

primirea raportului final, necontestat sau rămas definitiv 

b) va dispune închiderea procedurii de insolvență, prin decizie, emisă în termen de 30 de zile 

de la primirea raportului final, necontestat sau rămas definitiv 

c) va dispune închiderea procedurii de insolvență, prin decizie, emisă în termen de 30 de zile 

de la solicitarea debitorului 

 

9. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, planul de rambursare și procesul-verbal în care se constată 

rezultatul votului: 

a) se depun la instanța competentă în 3 zile de la încheierea votului 

b) se depun la comisia de insolvență în 3 zile de la încheierea votului 

c) se depun la comisia de insolvență în termen de 48 de ore de la întocmirea procesului-verbal 

 

10. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, care dintre următoarele afirmații este corectă prin raportare la 

procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active: 

a) creditorul își poate exprima opțiunea de a dobândi proprietatea unui bun al debitorului în 

contul creanței sale, în anumite condiții 

b) creditorul își poate exprima opțiunea de a dobândi proprietatea unui bun al debitorului în 

contul creanței sale, doar dacă bunul nu a fost valorificat într-un termen de 5 ani de la 

momentul începerii licidării 

c) creditorul nu își poate exprima opțiunea de a dobândi proprietatea unui bun al debitorului 

în contul creanței sale 

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență:   

a) se suspendă prescripția dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanțelor 

acestora împotriva debitorului 

b)  se suspendă de drept toate măsurile de executare silită îndreptate împotriva terților garanți 

c) se suspendă provizoriu, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea 

creanțelor asupra patrimoniului debitorului, pentru o perioadă de cel mult 6 luni 

 

12. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată cu privire la procedura insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului, comisia de insolvență va dispune din 

oficiu efectuarea unei expertize 

b) pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului se poate dispune efectuarea unei 

expertize, la cererea administratorului procedurii 

c) pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului se va dispune efectuarea unei expertize, 

la cererea expresă a debitorului 
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13. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, cererea de eliberare de datorii reziduale: 

a) poate fi respinsă de către comisia de insolvență pentru motive temeinice 

b) poate fi respinsă de instanța de insolvență dacă debitorul nu a respectat obligațiile și 

interdicțiile corespunzătoare perioadei de supraveghere postprocedură de insolvență 

c) nu poate fi formulată de către debitorul care a fost supus procedurii simplificate de 

insolvență  

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) aprobă cererea de modificare a planului de rambursare, în condițiile legii 

b) monitorizează cheltuielile necesare asigurării unui nivel de trai rezonabil 

c) monitorizează orice schimbare a locului de muncă al debitorului 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, cu privire la solicitarea 

debitorului de a contracta noi împrumuturi pe durata executării planului de rambursare a datoriilor, și 

numai pentru rezolvarea unei situații grave și urgente, administratorul procedurii: 

a) ulterior avizării, sesizează comisia de insolvență de îndată 

b) ulterior avizării, sesizează instanța de judecată de îndată 

c) nu poate aviza contractarea de noi împrumuturi 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă planul nu a fost aprobat cu majoritatea cerută de lege, 

instanța poate confirma planul de rambursare dacă sunt întrunite cumulative mai multe condiții, una dintre 

acestea fiind:   

a) cota de acoperire a creanțelor este superioară celei ce ar putea fi obținută de creditori în 

procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, dar nu mai mică de 55% din 

totalul valorii creanțelor 

b) debitorul este în insolvență, fără ca situația sa financiară să fie iremediabil compromisă 

c) planul de rambursare a întrunit votul favorabil al titularilor de creanțe reprezentând cel 

puțin 30% din valoarea totală a creanțelor 

 

17. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, măsurile adoptate de lichidator în cursul procedurii de insolvență 

prin lichidarea activelor debitorului: 

a) pot fi contestate la instanța competentă 

b) pot fi contestate la comisia de insolvență 

c) pot fi contestate în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință  

 

18. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, după primirea cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor și dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de lege, comisia de 

insolvență poate: 

a) emite o decizie de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolvență 

pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) emite o decizie prin care constată că situația financiară a debitorului este iremediabil 

compromisă și va sesiza instanța pentru deschiderea procedurii judiciare de insolvență, 

prin lichidare de active, fără a fi necesar acordul debitorului 

c) sesiza printr-o cerere instanța în vederea constatării îndeplinirii condițiilor  pentru aplicarea 

procedurii simplificate de insolvență, fără a fi necesar acordul debitorului 

 

19. (2 pct.) În vederea întocmirii tabelului preliminar de creanțe în cursul procedurii insolvenței pe bază 

de plan de rambursare de datorii, administratorul procedurii: 

a) poate solicita documente și informații suplimentare de la debitor sau creditori 

b) poate solicita documente suplimentare doar de la creditori 

c) va chema, în mod obligatoriu, părțile pentru lămuriri 
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20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel central este alcătuită din câte un 

reprezentant al următoarelor instituții: 

a) al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor Publice, 

Ministerului Economiei, Oficiului Național al Registrului Comerțului – Direcția Buletinul 

procedurilor de insolvență 

b) al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor Publice, 

Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Oficiului Național al 

Registrului Comerțului – Direcția Buletinul procedurilor de insolvență   

c) al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor Publice, 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, Oficiului Național al Registrului Comerțului – Direcția Buletinul 

procedurilor de insolvență 

 
 

21. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data aprobării planului de rambursare:   

a) se suspendă, de drept, toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor 

b) se suspendă, provizoriu, de drept, executările silite   

c) se suspendă, provizoriu, de drept, executările silite, pe o periodă de maximum 3 luni 

 

22. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în vederea determinării 

criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de insolvență la nivel central se va raporta 

și la următoarele repere: 

a) exigențele minimale ale unei locuințe convenabile, inclusiv cele prevăzute de Legea 

locuinței nr. 114/1996 

b) prețul alimentelor și al diverselor produse și servicii necesare debitorului și familiei 

acestuia 

c) cheltuielile pe care le presupune educarea copiilor pe care îi are în întreținere debitorul 

 

 

23. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, supravegherea pe durata planului de rambursare a datoriilor 

reprezintă: 

a) monitorizarea, de către judecător, a evoluției veniturilor, bunurilor și cheltuielilor 

debitorului 

b) monitorizarea, de către administratorul procedurii, a evoluției veniturilor, bunurilor și 

cheltuielilor debitorului   

c) monitorizarea, de către președintele comisiei teritoriale de insolvență, a evoluției 

veniturilor, bunurilor și cheltuielilor debitorului   

 

24. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cazul în care comisia de insolvență a admis în principiu cererea 

de insolvență pe bază de plan de rambusare de datorii, decizia:  

a) se comunică și lichidatorului procedurii 

b) se publică, de îndată, în Buletinul procedurilor de insolvență 

c) se comunică debitorului, creditorilor cunoscuți și lichidatorului procedurii 

 

25. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor, este un formular tipizat care cuprinde mai multe date și 

informații, printre care și:  

a) actele cu titlu gratuit, precum și tranzacțiile de peste 15 salarii minime pe economie 

încheiate în ultimii 3 ani anterior formulării cererii 

b) dacă este cazul, calitatea de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi 

individuale sau membru al unei întreprinderi familiale deținută în ultimii 3 ani anterior 

introducerii cererii 

c) motivele care au condus la ajungerea în stare de insolvență 
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26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel central este alcătuită din câte un 

reprezentant al următoarelor instituții:   

a) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Finanțelor Publice și 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

b) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Finanțelor Publice, 

Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Oficiul Național al Registrului 

Comerțului – Direcția Buletinul Procedurilor de Insolvență 

c) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Economiei, Ministerul 

Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Oficiul Național al Registrului 

Comerțului – Direcția Buletinul Procedurilor de Insolvență 

 

27. (2 pct.) Procedura simplificată de insolvență reglementată de Legea nr. 151/2015 poate fi aplicată în 

următoarele condiții:  

a) cuantumul total al obligațiilor debitorului să fie de cel mult 15 salarii minime pe economie, 

debitorul să nu aibă bunuri sau venituri urmăribile, debitorul să aibă peste vârsta standard 

de pensionare 

b) cuantumul total al obligațiilor debitorului să fie de cel mult 10 salarii minime pe economie, 

debitorul să nu aibă bunuri sau venituri urmăribile, debitorul să aibă peste vârsta standard 

de pensionare sau să-și fi pierdut total ori cel puțin parțial jumătate din capacitatea de 

muncă 

c) cuantumul total al obligațiilor debitorului să fie de cel mult 10 salarii minime pe economie, 

debitorul să dețină bunuri sau venituri urmăribile, debitorul să aibă peste vârsta standard de 

pensionare sau să-și fi pierdut total ori cel puțin parțial jumătate din capacitatea de muncă 

 

28. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează după aprobarea sau confirmarea unui 

plan de rambursare a datoriilor:     

a) doar moștenitorii legali pot continua pot continua executarea acestuia 

b) moștenitorii legali pot continua executarea acestuia, dacă toți creditorii sunt de acord 

c) moștenitorii legali și legatarii cu titlu universal pot continua executarea acestuia, fără a fi 

necesar acordul creditorilor 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar întocmit de către administratorul procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) se va notifica doar debitorului și se va publica în BPI 

b) se va notifica debitorului și creditorilor 

c) nu se va notifica creditorilor 

 

30. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, lichidatorul procedurii întocmește un raport final în procedura 

judiciară de insolvență prin lichidare de active: 

a) în termen de maximum 7 zile de la finalizarea lichidării 

b) în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea lichidării 

c) în termen de maximum 20 de zile de la valorificarea bunurilor și distribuirea sumelor 

 

31. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de rambursare, în 

îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, comisia de insolvență:  

a) înlocuiește, dacă există motive temeinice, administratorul procedurii 

b) monitorizează plata creanțelor curente 

c) întocmește rapoarte bianuale privind executarea planului de rambursare 
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32. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care se află în curs o executare silită privitor la unul 

sau mai multe bunuri ale debitorului ori cu privire la veniturile acestuia, comisia de insolvență:  

a) desemnează ca administrator al procedurii pe executorul judecătoresc care efectuează 

executarea silită în curs, dacă acesta este înscris pe Lista administratorilor procedurii și 

lichidatorilor  pentru procedura insolvenței persoanelor fizice 

b) desemnează ca administrator al procedurii pe executorul judecătoresc care are de recuperat 

cea mai mare sumă 

c) desemnează ca administrator al procedurii pe executorul judecătoresc care are de executat 

și bunuri imobile 

 

33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul debitorului ce a fost supus unei proceduri de insolvență 

pe bază de plan de rambursare a datoriilor, în cazul în care planul de rambursare a fost executat, debitorul 

poate formula o cerere de eliberare de datoriile reziduale:   

a) în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei de închidere a procedurii 

b) în termen de 7 zile de emiterea deciziei de închidere a procedurii  

c) în termen de 60 de zile de la emiterea deciziei de închidere a procedurii 

 

34. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, planul de rambursare a datoriilor se elaborează: 

a) de către debitor, împreună cu creditorii săi 

b) de către debitor, împreună cu administratorul procedurii 

c) de către administratorul procedurii împreună cu creditorii   

 

35. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, prin decizia de admitere în principiu a cererii de deschidere a 

procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, comisia de insolvență: 

a) va stabili și termenul în care se va desfășura această procedură 

b) va stabili și onorariul administratorului procedurii 

c) va desemna, în mod aleatoriu, și lichidatorul procedurii 

 

36. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, printre principalele atribuții ale lichidatorului putem enumera: 

a) stabilirea cuantumului cheltuielilor pe care le poate face debitorul pentru asigurarea unui 

nivel de trai rezonabil, care nu poate fi mai mic decât salariul mediu pe economie 

b) inventarierea bunurilor debitoarei 

c) denunțarea tuturor contractelor încheiate de debitor 

 

37. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, persoana fizică ale cărei obligații nu rezultă din exploatarea unei 

întreprinderi are la dispoziție următoarele modalități principale, de atingere a scopului legii, și anume:  

a) procedura de reorganizare judiciară a profesioniștilor persoane juridice și procedura 

simplificată de insolvență 

b) procedura falimentului profesioniștilor și procedura simplificată de insolvență 

c) procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor și procedura judiciară 

de insolvență prin lichidare de active 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta persoanei fizice sau juridice care condiționează eliberarea 

unui act necesar pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvență ori a altor înscrisuri 

solicitate în procedura de insolvență de achitarea unei datorii către emitent:  

a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni, sau cu amendă 

b) constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 10.000 lei 

c) constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 lei și 10.000 lei 
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39. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul și creditorii săi pot prevedea în planul de rambursare a 

datoriilor: 

a) posibilitatea prelungirii executării planului cu cel mult 2 ani 

b) posibilitatea prelungirii executării planului cu cel mult 12 luni 

c) posibilitatea prelungirii executării planului cu cel mult 6 luni 

 

40. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, locuința familiei este:  

a) imobilul în care debitorul locuiește doar împreună cu familia 

b) imobilul în care debitorul locuiește efectiv singur sau împreună cu familia 

c) imobilul în care debitorul locuiește doar împreună cu persoanele cărora le prestează 

întreținere 

 

41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la 

nivel teritorial constituie un dosar pentru debitorul aflat în perioada de supraveghere postprocedură 

judiciară de insolvență prin lichidare de active și eliberarea de datorii, care include:  

a) toate informările primite de la debitor în procedura de insolvență prin lichidare de active 

b) și raportul trimestrial întocmit de lichidator privind plățile efectuate de debitor în perioada 

de supraveghere 

c) hotărârea comisiei de insolvență de închidere a procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active 

 

42. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, actele de procedură care 

urmează să fie publicate în secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea 

unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, se transmit: 

a) doar de către lichidatorul procedurii, pe cale electronică 

b) și de către comisia de insolvență, în formatul-cadru aprobat prin ordin al ministrului 

justiției 

c) doar de către administratorul/lichidatorul procedurii,  în formatul-cadru aprobat prin ordin 

al ministrului justiției 

 

43. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, pe înscrisurile eliberate de orice persoane fizice sau juridice, 

publice sau private, care conțin informații referitoare la veniturile, activele ori datoriile debitorului, se va 

aplica mențiunea: 

a) „pentru insolvență” 

b) „pentru faliment” 

c) „în insolvență, in insolvency, en procedure collective” 

 

44. (1 pct.) În procedura insolvenței particularilor, procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a datoriilor este: 

a) o procedură administrativă 

b) doar o procedură judiciară 

c) o procedură cu caracter mixt: administrativ-judiciar 

 

45. (1 pct.) Procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015, se aplică: 

a) debitorului, persoană fizică, ale cărui obligații nu rezultă din exploatarea de către acesta a 

unei întreprinderi, în sensul art. 3 din Codul Civil 

b) profesioniștilor, astfel cum sunt definiți de art. 3 alin. (2) din Codul Civil 

c) celor care exercită profesii liberale 
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46. (1 pct.) Cu privire la onorariul lichidatorului procedurii, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

151/2015 stabilesc faptul că: 

a) acesta va cuprins între 100 lei și 600 lei, cu TVA inclus 

b) acesta se va achita lunar 

c) acesta poate fi într-un cuantum maxim de 1.000 lei 

 

 

47. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan 

de rambursare a datoriilor:  

a) poate fi depusă de debitor la comisia de insolvență 

b) nu poate fi formulată de ambii soți 

c) se depune doar de soțul debitor  

 

48. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel teritorial:  

a) coordonează activitatea celorlalte comisii de insolvență 

b) îndeplinește doar atribuții de control și supraveghere 

c) este structura descentralizată în teritoriu a comisiei de insolvență la nivel central 

 

49. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, orice altă acțiune sau cerere formulată de părți, cu excepția 

cererii de deschidere a procedurii de insolvență:  

a) se timbrează cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 lei 

b) se timbrează cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 de lei 

c) se timbrează cu taxă judiciară de timbru de 20 de lei 

 

50. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt de competența judecătoriei în a cărei circumscripție și-a 

avut domiciliul debitorul, cel puțin 6 luni anterior datei sesizării instanței: 

a) cererile din procedura judiciară de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) contestațiile împotriva deciziilor comisiei de insolvență 

c) cererile din procedura simplificată de insolvență 
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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

EXAMENUL privind includerea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor 

23 iunie 2018 
 

Grila 12 
 

 

1. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă debitorul decedează pe durata aplicării procedurii 

simplificate de insolvență: 

a) instanța de judecată, pronunță prin sentință, închiderea procedurii simplificate de 

insolvență 

b) comisia de insolvență emite o decizie de încetare a aplicării procedurii simplificate de 

insolvență 

c) comisia de insolvență este obligată să solicite camerei notarilor publici să elibereze un 

certificat din care să rezulte dacă moștenirea debitorului, a fost sau nu dezbătută. 

 

2. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, 

se poate ataca tabelul de creanțe: 

a) și de către debitor 

b) inclusiv de către administratorul procedurii 

c) doar de către creditorii ale căror creanțe au fost respinse 

 

3. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după aprobarea planului de rambursare, măsurile de executare 

silită îndreptate împotriva codebitorilor:    

a) sunt supuse suspendării de drept 

b) nu sunt supuse suspendării de drept 

c) sunt supuse suspendării de drept până la închiderea procedurii 

 

4. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, după preluarea dosarului de insolvență pe bază de plan de 

rambursare de datorii: 

a) administratorul procedurii va notifica, de îndată, creditorii cu privire la numirea sa 

b) administratorul procedurii va comunica, de îndată, comisiei de insolvență acceptarea 

mandatului său 

c) lichidatorul procedurii va solicita creditorilor o informare cu privire la cuantumul și tipul 

creanței pe care o deține împotriva averii debitorului 

 

5. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, fiecare corp profesional va 

transmite comisiei de insolvență la nivel central, orice modificare intervenită în statutul practicienilor în 

insolvență, al executorilor judecătorești, avocaților sau notarilor publici, după caz, care are efecte asupra 

calității acestora de administrator ai procedurii: 

a) în termen de 15 zile de la apariția situației 

b) în termen de maximum 30 de zile 

c) în termen de maximum 45 de zile 

 

6. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, 

lichidatorul: 

a) va efectua inventarul bunurilor, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii 

b) va efectua inventarul bunurilor, în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii 

c) va efectua inventarul bunurilor și al drepturilor de creanță ale debitorului, și al unor 

drepturi reale, altele decât dreptul de proprietate, în termen de 60 de zile de la data 

deschiderii procedurii 
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7. (3 pct.) Dacă debitorul față de care s-a deschis procedura simplificată de insolvență nu își indeplinește 

obligațiile prevăzute de Legea nr. 151/2015: 

a) comisia de insolvență va emite o decizie prin care se constată încetarea aplicării procedurii 

simplificate de insolvență, chiar și din oficiu 

b) comisia de insolvență va emite, de îndată, o decizie prin care se constată încetarea aplicării 

procedurii simplificate de insolvență, decizie care nu poate fi atacată 

c) comisia de insolvență va emite, de îndată, o decizie prin care se constată încetarea aplicării 

procedurii simplificate de insolvență, decizie care poate fi contestată în termen de 10 zile 

de la comunicare 

 

8. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, una dintre obligațiile stabilite în sarcina debitorului pe durata 

procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, este aceea: 

a) de a-l informa de lichidatorul procedurii despre orice schimbare de nume sau domiciliu, în 

termen de maximum 2 zile de la intervenirea schimbării 

b) de a-l informa pe lichidatorul procedurii cu privire la orice reducere sau creștere a 

salariului 

 

9. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, planul de rambursare trebuie 

să fie: 

a) fezabil, având în vedere doar posibilitățile financiare aplicabile debitorului 

b) fezabil, având în vedere perspectivele reale de redresare în raport cu posibilitățile și 

circumstanțele aplicabile debitorului și cu mijloacele financiare disponibile sau a căror 

realizare este rezonabil posibilă 

c) fezabil, având în vedere doar mijloacele financiare disponibile sau a căror realizare este 

rezonabil posibilă 

 

10. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la rămânerea definitivă a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență, comisia de insolvență notifică debitorul si îi pune în vedere că pe o 

durată de 3 ani, are mai multe obligații, printre care și aceea de:   

a) a furniza, trimestrial, comisiei de insolvență o informare cu privire la situația sa 

patrimonială 

b) a nu contracta noi împrumuturi 

c) a informa, de îndată comisia de insolvență cu privire la obținerea oricăror venituri 

suplimentare de peste ¼ din salariul minim pe economie față de nivelul declarat prin 

cererea de aplicare a procedurii simplificate de insolvență  

 

11. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, instanța de 

judecată poate dispune, prin hotărârea de închidere a procedurii din motive imputabile debitorului, și una 

din următoarele interdicții:   

a) de a fi desemnat administrator al unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, timp de 

10 ani de la închiderea procedurii 

b) de a exercita calitatea de ordonator de credite timp de 10 ani de la închiderea procedurii 

c) de a fi desemnat manager sau manager economic în cadrul unei persoane juridice publice 

ori private, timp de 5 ani de la închiderea procedurii 

 

12. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, 

dacă se depun mai multe contestații la tabelul preliminar de creanțe: 

a) fiecare se soluționează la termenul de judecată stability 

b) se soluționează deodată, printr-o singură sentință, în 30 de zile de la depunerea ultimei 

contestații 

c) se soluționează deodată, printr-o singură sentință, în 20 de zile de la depunerea ultimei 

contestații 
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13. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după aprobarea planului de rambursare, măsurile de executare 

silită îndreptate împotriva codebitorilor:    

a) sunt supuse suspendării de drept pe o perioadă de minimum 2 ani 

b) nu sunt supuse suspendării de drept 

c) sunt supuse suspendării de drept până la închiderea procedurii insolvenței pe bază de plan 

de rambursare 

 

14. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la rămânerea definitivă a sentinței prin care s-a deschis 

procedura simplificată de insolvență, comisia de insolvență:   

a) notifică debitorul cu privire la admiterea cererii sale, într-un termen de 15 zile 

b) notifică debitorul cu privire la admiterea cererii sale, într-un termen de 7 zile 

c) notifică debitorul cu privire la admiterea cererii sale și îi pune în vedere că pe o durată de 3 

ani de la rămânerea definitivă a sentinței are anumite obligații 

 

15. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, dacă debitorul 

intenționează să contracteze noi împrumuturi pe durata procedurii judiciare de insolvență prin lichidarea 

activelor:    

a) adresează o cerere lichidatorului, care după avizare, o transmite instanței 

b) adresează o cerere direct instanței de judecată, deorece instanța decide asupra cererii 

c) adresează o cerere lichidatorului, urmând ca acesta să aprobe, sau nu, cererea 

 

16. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active, lichidatorul deschide, pe numele debitorului un cont la orice instituție de credit, în 

care se virează: 

a) veniturile urmăribile și neurmăribile 

b) sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmăribile și neurmăribile 

c) veniturile urmăribile și sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmăribile 

 

17. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 

de active, instanța poate dispune eliberarea de datoriile reziduale, dacă: 

a) după un an de la data închiderii procedurii, debitorul a acoperit o cotă de cel puțin 40% din 

valoarea totală a creanțelor 

b) după 2 ani de la închiderii procedurii, debitorul a acoperit cel puțin 50% din valoarea totală 

a creanțelor 

c) dacă, cu toate diligențele sale, debitorul nu a reușit să acopere  cel puțin cota de 40% din 

valoarea creanțelor, instanța poate dispune eliberarea de datorii numai după trecerea unui 

termen de 5 ani de închiderea procedurii 

18. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, după întocmirea planului 

de rambursare, administratorul procedurii: 

a) transmite planul comisiei centrale de insolvență, în vederea efectării evaluării fezabilității 

acestuia 

b) transmite planul instanței de judecată, în vederea confirmării planului 

c) transmite planul comisiei de insolvență, în vederea efectării evaluării fezabilității acestuia 

 

19. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, durata procesului de conciliere asupra planului de rambursare: 

a) este de cel mult 60 de zile de la data invitației transmise de către administratorul procedurii 

b) este de cel mult 30 de zile de la data elaborării planului de rambursare 

c) este de cel mult 30 de zile de la data elaborării tabelului definitiv de creanțe 
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20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, eliberarea de datorii reziduale reprezintă:  

a) ștergerea creanțelor rămase neacoperite după perioada de supraveghere postînchidere 

procedură judiciară de insolvență prin lichidare de active 

b) ștergerea creanțelor rămase acoperite după perioada de supraveghere postînchidere 

procedură judiciară de insolvență prin lichidare de active 

c) ștergerea, la închiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a tuturor 

creanțelor înscrise în tabelul de creanțe 

 

21. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, creditorii pot ataca decizia comisiei de insolvență privind 

respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) cu contestație 

b) cu recurs 

c) doar pe motive de nerespectare a competenței materiale 

 

22. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel central are următoarele atribuții:   

a) elaborează formularul de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de 

plan de rambursare 

b) îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege privind supravegherea debitorului după 

închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

c) constată închiderea procedurii de insolvență ca urmare a executării de către debitor a 

planului de ramburare a datoriilor  

 

23. (2 pct.) Potrivit Legii 151/2015, stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă: 

a) contestațiile formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe se vor înregistra în dosare 

asociate și se vor soluționa separat 

b) contestațiile formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe se vor înregistra în același 

dosar și se vor soluționa printr-o singură sentință 

c) contestațiile la tabelul preliminar de creanțe pot fi formulate inclusiv de către 

administratorul procedurii 

 

24. (2 pct.) Nu poate beneficia de una din procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 debitorul persoană 

fizică: 

a) care a transferat, în ultimii 5 ani anterior formulării cererii, bunuri sau valori din 

patrimoniul său în patrimoniul altei persoane, în timp ce știa sau ar fi trebuit să știe că prin 

aceste transferuri va ajunge în stare de insolvență 

b) care, la data formulării cererii de deschidere a unei proceduri de insolvență, are deja 

deschisă o altă procedură de insolvență 

c) care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt sau tâlhărie 

 

25. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, creditorii pot contesta decizia de admitere în principiu a cererii 

de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor:  

a) în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de admitere în principiu 

b) în termen de 7 zile de la data comunicării deciziei de admitere în principiu 

c) în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei de admitere în principiu 

 

26. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil sunt 

cheltuielile aprobate în procedura insolvenței:  

a) pentru a asigura un standard rezonabil de trai pentru debitor și pentru persoanele cărora 

acesta le prestează întreținere în mod curent 

b) pentru a asigura un standard rezonabil de trai pentru debitor și doar pentru persoanele 

minore pe care le are în întreținere 

c) pentru a asigura un standard rezonabil de trai pentru familia debitorului 
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27. (2 pct.) Nu poate beneficia de una din procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 debitorul persoană 

fizică: 

a) în cazul căruia a fost închisă o procedură de insolvență, din motive ce îi sunt imputabile, cu 

mai puțin de 5 ani anterior formulării unei noi cereri de deschidere a procedurii insolvenței  

b) care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt   

c) care a fost concediat în ultimele 6 luni din motive ce îi sunt imputabile   

28. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în termen de 15 zile de la 

primirea planului de rambursare: 

a) comisia centrală de insolvență verifică fezabilitatea planului și transmite raportul de 

evaluare debitorului și administratorului procedurii 

b) comisia de insolvență verifică fezabilitatea planului și transmite raportul de evaluare 

administratorului procedurii 

c) instanța de judecată verifică fezabilitatea planului și comunică raportul de evaluare 

debitorului 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare de 

datorii, durata procesului de conciliere asupra planului de rambursare: 

a) nu poate fi prelungită  

b) poate fi prelungită de către comisia de insolvență cu încă 60 de zile 

c) poate fi prelungită de către comisia de insolvență dacă sunt indicii temeinice că se va 

ajunge la un acord 

 

30. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului:  

a) care are bunuri sau venituri urmăribile 

b) al cărui cuantum total al obligațiilor este de cel mult 10 salarii medii pe economie 

c) care are peste vârsta standard de pensionare și îndeplinește condițiile legale 

 

31. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în situația în care comisia de insolvență a respins cererea de 

deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, decizia: 

a) poate fi atacată doar de către debitor 

b) poate fi atacată inclusiv de către creditori 

c) poate fi atacată cu apel 

 

32. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel teritorial are următoarele atribuții:   

a) întocmește și actualizează Lista administratorilor procedurii și a lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice 

b) elaborează ghiduri și organizează în mod constant acțiuni sau campanii de informare a 

publicului 

c) soluționează cererile debitorilor de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan 

de rambursare a datoriilor  

 

33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, contestațiile formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe 

întocmit de către administratorul procedurii, se soluționează: 

a) în termen de 15 zile de la înregistrarea contestației 

b) în termen de 20 de zile de la înregistrarea ultimei contestații 

c) în termen de 30 zile de la înregistrarea ultimei contestații 
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34. (1 pct.) Identificați afirmația corectă conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

151/2015: 

a) în cadrul ședințelor de conciliere, una dintre părțile participante poate impune celeilalte 

părți o soluție 

b) concilierea trebuie să servească exclusiv intereselor legitime ale părților 

c) ședințele de conciliere au loc doar în fața comisiei de insolvență 

 

35. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este aplicabilă:  

a) debitorului care are domiciliul în România, de cel puțin 12 luni anterior depunerii cererii în 

România 

b) debitorului care este în stare de insolvență, și nu există o probabilitate rezonabilă de a 

redeveni, într-o perioadă de maximum 6 luni, capabil să își execute obligațiile astfel cum 

au fost contractate, cu menținerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru 

persoanele pe care le are în întreținere 

c) debitorului care este în stare de insolvență, și nu există o probabilitate rezonabilă de a 

redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să își execute obligațiile astfel cum 

au fost contractate, cu menținerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru 

persoanele pe care le are în întreținere și îndeplinește celelalte condiții legale 

 

36. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, de la depunerea cererii de 

deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) ședința de ascultare a debitorului se desfășoară în termen de 15 zile de la primirea cererii 

b) ședința de ascultare a debitorului se desfășoară în termen de 5 zile de la primirea cererii 

c) ședinta de ascultare a cererii se desfășoară în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii 

 

37. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul aflat în stare de insolvență: 

a) poate depune la comisia de insolvență o cerere de deschidere a procedurii insolvenței pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor 

b) are obligația de a depune la comisia de insolvență o cerere de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

c) poate depune la comisia de insolvență o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, 

prin lichidare de active 

 

38. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, se 

poate ataca tabelul de creanțe:  

a) în termen de 10 zile de la comunicare 

b) în termen de 7 zile de la comunicare 

c) în termen de 15 zile de la comunicare 

 

39. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul în care infirmă 

procesul-verbal de votare a planului de rambursare întocmit de administratorul procedurii, comisia de 

insolvență: 

a) îl retransmite de îndată administratorului procedurii, pentru reluarea votului sau pentru 

completarea procesului-verbal 

b) transmite procesul-verbal debitorului 

c) transmite procesul-verbal instanței de judecată 

 

40. (1 pct.) În procedura insolvenței particularilor, procedura simplificată de insolvență este: 

a) doar o procedură administrativă 

b) doar o procedură judiciară 

c) o procedură cu caracter mixt: administrativ-judiciar 
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41. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, identificați afirmația 

corectă cu privire la cererea de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare de 

datorii: 

a) cererile anonime, transmise prin orice mijloc, se clasează 

b) cererea nesemnată, transmisă prin orice mijloc, se va semna la primul termen de judecată 

de către titularul cererii 

c) formularul tipizat reprezentând cererea de deschidere a procedurii insolvenței poate fi 

depus și în copie 

 

42. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, 

în tot ori în parte, valori sau bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive ori de a 

falsifica înscrisuri în scopul fraudării creditorilor:  

a) constituie infracțiunea de bancrută simplă 

b) constituie infracțiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

c) constituie infracțiunea de gestiune frauduloasă 

 

43. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fac parte din categoria obligațiilor excluse:  

a) doar obligațiile rezultate din atragerea răspunderii penale 

b) obligațiile rezultate din atragerea răspunderii contravenționale 

c) obligațiile convenționale de întreținere, cu condiția să nu depășească un prag de 3 salarii 

medii pe an 

44. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/215: 

a) orice persoană deja înscrisă pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice poate solicita suspendarea sa pe o durată 

nedeterminată 

b) orice persoană deja înscrisă pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice nu poate solicita retragerea sa de pe Listă în 

primul an de la înscriere 

c) orice persoană înscrisă pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice poate solicita oricând retragerea de pe Listă 

 

45. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar de creanțe este: 

a) documentul elaborat de administratorul procedurii, în procedura de insolvență pe bază de 

plan de rambursare a datoriilor, sau, după caz, de lichidator, în procedura judiciară de 

insolvență, prin lichidare de active 

b) documentul elaborat de administratorul procedurii, în procedura de insolvență pe bază de 

plan de rambursare a datoriilor, sau, după caz, în procedura simplificată de insolvență 

c) documentul elaborat de administratorl/lichidator, într-una din cele trei forme de procedură 

 

46. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, ședințele de conciliere sunt 

conduse de către: 

a) administratorul procedurii 

b) administratorul procedurii împreună cu debitorul 

c) instanța de judecată competentă material 

 

47. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, organele care aplică procedura de insolvență sunt: 

a) comisia de insolvență, instanțele judecătorești, prin președintele tribunalului, 

administratorul și lichidatorul procedurii 

b) instanțele judecătorești, judecătorul-sindic, administratorul și lichidatorul judiciar 

c) comisia de insolvență, instanțele judecătorești și administratorul/ lichidatorul procedurii 
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48. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 

active, se poate ataca tabelul de creanțe: 

a) cu opoziție 

b) cu contestație 

c) în termen de 5 zile de la data publicării în BPI 

 

49. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la 

nivel teritorial:  

a) desemnează și dacă este cazul, inlocuiește administratorul procedurii, în mod aleatoriu 

b) desemnează și dacă este cazul, inlocuiește administratorul judiciar, doar la cererea 

creditorilor 

c) desemnează și dacă este cazul, inlocuiește lichidatorul procedurii la cererea debitorului 

 

50. (1 pct.) În procedura insolvenței particularilor, procedura de insolvență prin lichidare de active are: 

a) caracter de remediu 

b) caracter de executare silită 

c) caracter mixt 
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