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Grile pentru examenul de admitere în profesia de practician în insolvență 
Materia Drept 

 
Sesiunea Iunie 2018 

 
 

I. Insolvența persoanelor juridice. 
 
Procedura insolvenței. Concordatul preventiv și mandatul ad-hoc.  
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
 

1. (2 pct.) În înțelesul Legii nr. 85/2014, expresia “averea debitorului” reprezintă: 
a) totalitatea bunurilor și drepturilor sale patrimoniale, inclusiv cele dobândite în 

cursul procedurii insolvenței, care pot face obiectul executării silite potrivit 
Codului de procedură civilă 

b) totalitatea bunurilor și drepturilor sale patrimoniale, cu excepția celor dobândite în 
cursul procedurii insolvenței, care pot face obiectul executării silite potrivit 
Codului de procedură civilă 

c) totalitatea drepturilor patrimoniale si nepatrimoniale, care pot face obiectul 
executării silite potrivit Codului de procedură civilă 
 

2. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, prin “creditor îndreptățit să solicite deschiderea 
procedurii insolvenței” se înțelege: 

a) creditorul care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă asupra patrimoniului 
debitorului, de mai mult de 30 de zile  

b) creditorul care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă asupra patrimoniului 
debitorului, de mai mult de 60 de zile 

c) creditorul care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă asupra patrimoniului 
debitorului, de mai mult de 90 de zile 
 

3. (2 pct.) Expresia “creditori chirografari” reprezintă în contextul Legii nr. 85/2014: 
a) creditorii debitorului înscriși în tabelele de creanțe, din oficiu, fără a fi necesară 

formularea unei declarații de creanță 
b) creditorii debitorului înscriși în tabelele de creanțe care beneficiază de o cauză 

de preferință 
c) creditorii debitorului înscriși în tabelele de creanțe care nu beneficiază de o 

cauză de preferință 
 

4. (2 pct.) “Procedura falimentului” reglementată de prevederile Legii nr. 85/2014, 
reprezintă:  

a) procedura de insolvență, concursuală, colectivă și egalitară, care se aplică 
debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, 
urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat 

b) procedura de insolvență, concursuală, colectivă și egalitară, care se aplică 
debitorului în vederea redresării economice a acestuia 

c) procedura de insolvență, concursuală, colectivă și egalitară, care se aplică 
debitorului în vederea acoperirii masei pasive fără a fi necesară valorificarea 
bunurilor aflate în patrimoniul acestuia 
 

5. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, “tabelul preliminar” cuprinde: 
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a) doar creanțele scadente sau sub condiție, născute înainte de data deschiderii 
procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora 

b) toate creanțele scadente sau nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute 
înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul judiciar 
în urma verificării acestora 

c) doar creanțele garantate, bugetare si chirografare 
 

6. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, confidențialitatea procedurii de mandat ad-hoc: 
a) este obligatorie doar pentru instanța de judecată și mandatarul ad-hoc 
b) este obligatorie doar pentru creditori 
c) este obligatorie pentru toate persoanele și instituțiile care iau parte sau sunt 

implicate în aceasta 
 

7. (2 pct.) Desemnarea mandarului ad-hoc se realizează, potrivit Legii nr. 85/2014: 
a) printr-o sentință civilă 
b) printr-o încheiere executorie 
c) printr-o rezoluție 

 
8. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, obiectivul mandatarului ad-hoc este: 

a) acela de a realiza, in termen de 90 de zile de la desemnare, o înțelegere între 
debitor și unul sau mai mulți creditori ai săi, în vederea depășirii stării de 
dificultate financiară în care se află debitorul 

b) acela de a obține acordul unei instituții bancare de a finanța activitatea 
debitorului 

c) acela de a realiza o înțelegere între mandatarul ad-hoc, debitor și creditorii 
acestuia pentru acoperirea creanțelor asupra debitorului 
 

9. (3 pct.) În vederea realizării obiectivului mandatului ad-hoc, Legea nr. 85/2014 dispune 
că mandatarul ad-hoc: 

a) va putea propune doar valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitorului 
b) va putea propune doar încetarea unor contracte în curs și reduceri de personal 
c) va putea propune remiteri, reeșalonări sau reduceri parțiale de datorii 

 
10. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în vederea realizării mandatului ad-hoc: 

a) mandatarul va putea propune exclusiv reeșalonări de datorii 
b) mandatarul va putea propune exclusiv remiteri de datorii 
c) mandatarul va putea propune continuare sau încetarea unor contracte în curs 

 
11. (3 pct.)  Potrivit Legii nr. 85/2014, onorariul mandatarului ad-hoc: 

a) poate fi modificat ulterior, la cererea mandatarului ad-hoc, cu acordul debitorului 
b) poate fi modificat ulterior, doar cu acordul creditorilor 
c) nu poate fi modificat pe parcursul procedurii  

 
12. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, mandatul ad-hoc încetează: 

a) prin denunțarea unilaterală a mandatului exclusiv de către debitor 
b) prin denunțarea unilaterală a mandatului exclusiv de către mandatarul ad-hoc 
c) prin denunțarea unilaterală a mandatului de către debitor sau de către 

mandatarul ad-hoc 
 

13. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, mandatul ad-hoc încetează: 
a) exclusiv prin încheierea înțelegerii dintre debitor și creditori 
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b) dacă, în termenul de 90 de zile de la desemnare, mandatarul nu a reușit să 
intermedieze încheierea unei înțelegeri între debitor și creditorii săi 

c) exclusiv prin denunțarea unilaterală a mandatului de către mandatarul ad-hoc 
 

14. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, încetarea mandatului ad-hoc va fi constatată: 
a) de către Președintele Tribunalului, prin încheiere definitivă 
b) de către judecătorul-sindic, prin sentință definitivă 
c) de către mandatarul ad-hoc 

 
15. (3 pct.) În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2014: 

a) poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor, fără nicio 
excepție 

b) nu poate recurge la procedura de concordat preventiv debitorul care, în cei 3 ani 
anterior ofertei de concordat preventiv, a mai beneficiat de un concordat 
preventiv care a eșuat 

c) nu poate recurge la procedura de concordat preventiv debitorul care a fost 
condamnat definitiv pentru săvârșirea oricărei infracțiuni intenționate 

 
16. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul concordatar provizoriu este numit de 

către: 
a) judecătorul-sindic 
b) președintele Tribunalului 
c) debitor, prin cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv 

 
17. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, cererile de deschidere a procedurii de concordat 

preventiv se judecă: 
a) în camera de consiliu, de urgență și cu precădere, părțile fiind citate în termen de 

48 de ore de la primirea cererii 
b)  în ședință publică, de urgență și cu precădere, părțile fiind citate în termen de 48 

de ore de la primirea cererii 
c) în camera de consiliu, de urgență și cu precădere, părțile fiind citate în termen de 

5 zile de la primirea cererii 
 

18. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, onorariul administratorului concordatar: 
a) se stabilește de către debitor 
b) se propune de către Adunarea Creditorilor concordatari 
c) se propune prin proiectul de concordat și se stabilește prin concordatul preventiv 

 
19. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, onorariul administratorului concordatar va consta, în 

funcție de natura obligațiilor acestuia: 
a) într-o sumă fixă, un onorariu lunar și/sau un onorariu de succes 
b) doar într-un onorariu lunar 
c) doar într-o sumă fixă 

 
20. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, la Adunarea Creditorilor concordatari: 

a) va fi obligatorie participarea debitorului 
b) va fi invitat și debitorul 
c) votul creditorilor concordatari nu poate fi exercitat și prin corespondență 

 
21. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în termen de 30 de zile de la numirea sa, 

administratorul concordatar: 
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a) depune, împreună cu debitorul, un plan de redresare și de realizare a creanțelor 
creditorilor  

b) elaborează, împreună cu debitorul, lista creditorilor și oferta de concordat 
preventiv 

c) elaborează și omologhează, împreuna cu debitorul, proiectul de concordat 
preventiv 
 

22. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, oferta de concordat preventiv: 
a) se notifică creditorilor de către administratorul concordatar provizoriu 
b) se notifică creditorilor de către debitor 
c) nu se notifică creditorilor, ci se depune exclusiv la dosarul cauzei 

 
23. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, oferta de concordat preventiv: 

a) va fi depusă în dosarul constituit ca urmare a introducerii cererii de deschidere a 
procedurii de concordat preventiv și, pentru opozabilitate față de terți va fi 
depusă și la UNPIR 

b) va fi depusă exclusiv la grefa tribunalului, unde va fi înregistrată într-un registru 
special 

c) va fi depusă în dosarul constituit ca urmare a introducerii cererii de deschidere a 
procedurii de concordat preventiv și, pentru opozabilitate față de terți va fi 
depusă la grefa tribunalului, unde va fi înregistrată într-un registru special 
 

24. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, proiectul de concordat preventiv trebuie să prezinte, în 
mod detaliat: 

a) cauzele stării de dificultate financiară în care se află debitorul 
b) proiecția evoluției financiar-contabile pe următoarele 6 luni 
c) un plan de reorganizare judiciară 

 
25. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, termenul pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin 

concordat este de: 
a) 12 luni de la data omologării acestuia prin hotărâre executorie 
b) 24 de luni de la data omologării acestuia prin hotărâre executorie 
c) 3 ani de la data omologării acestuia prin hotărâre executorie 

 
26. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, termenul pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin 

concordat: 
a) nu poate fi prelungit 
b) poate fi prelungit doar în cazuri excepționale, cu 6 luni 
c) poate fi prelungit cu 12 luni 

 
27. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată potrivit Legii nr. 85/2014: 

a) prin proiectul de concordat preventiv, debitorul propune doar confirmarea 
administratorului concordatar provizoriu 

b) prin proiectul de concordat preventiv, debitorul propune de asemenea,  onorariul 
administratorului concordatar provizoriu pentru perioada anterioară datei 
încheierii concordatului 

c) prin proiectul de concordat preventiv, debitorul propune de asemenea,  
confirmarea administratorului concordatar provizoriu și onorariul acestuia pentru 
perioada ulterioară datei încheierii concordatului 
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28. (2 pct.) Concordatul preventiv se consideră aprobat de creditori dacă sunt întrunite 
voturile creditorilor care reprezintă: 

a) cel puțin 50% din valoarea creanțelor acceptate și necontestate 
b) cel puțin 75% din valoarea creanțelor acceptate și necontestate 
c) cel puțin 75% din valoarea creanțelor acceptate, contestate sau necontestate 

 
29. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, cererea de omologare a concordatului preventiv: 

a) poate fi respinsă exclusiv pentru motive de legalitate 
b) poate fi respinsă exclusiv pentru motive de oportunitate 
c) nu poate fi respinsă dacă concordatul preventiv a fost votat de cel puțin 75% din 

valoarea creanțelor 
 

30. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, concordatul preventiv, aprobat de creditori și omologat 
de judecătorul-sindic prin încheiere: 

a) se comunică către UNPIR 
b) se comunică creditorilor care l-au aprobat și se publică pe site-ul UNPIR 
c) se comunică creditorilor prin intermediul administratorului concordatar și se 

menționează în registrul în care este înregistrat debitorul  
 

31. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în perioada concordatului preventiv omologat: 
a) nu se poate deschide procedura insolvenței față de debitor 
b) se poate deschide doar procedura falimentului față de debitor 
c) se poate deschide procedura insolvenței față de debitor, doar în condițiile 

prevăzute de lege 
 

32. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, poate formula cerere de aderare la concordat: 
a) orice creditor, inclusiv cel care deține o creanță contestată și care se află în litigiu 

cu debitorul pentru stabilirea existenței creanței sale 
b) orice creditor care obține un titlu executoriu asupra debitorului în cursul 

procedurii 
c) creditorul care deține o creanță contestată sau necontestată 

 
33. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, se poate cere anularea concordatului preventiv: 

a) în termen de 10 zile de la data omologării acestuia 
b) în termen de 15 zile de la data omologării acestuia 
c) în termen de 30 zile de la data omologării acestuia 

 
34. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, anularea concordatului preventiv poate fi cerută: 

a) exclusiv de către administratorul concordatar 
b) exclusiv de către creditorul care deține mai mult de 30% din valoarea creanțelor 

acceptate și necontestate 
c) de către creditorii care au votat împotriva acestuia 

 
35. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, acțiunea în rezoluțiune a concordatului preventiv 

poate fi introdusă de către: 
a) adunarea creditorilor concordatari  
b) administatorul concordatar 
c) orice creditor, indiferent cu cuantumul creanței deținute 

 
36. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, dacă Adunarea Creditorilor concordatari a decis 

introducerea acțiunii în rezoluțiune, procedura concordatului preventiv: 
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a) se suspendă la cererea exclusivă a administratorului concordatar 
b) se suspendă la cererea exclusivă a creditorilor 
c) se suspendă de drept 

 
37.  (2 pct.) Scopul Legii nr. 85/2014 este: 

a) instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu 
acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia 

b) instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, fără 
acordarea unei șanse de redresare a activității acestuia 

c) instituirea unei proceduri colective în vederea valorificării bunurilor aflate în 
patrimoniul debitorului 
 

38. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, vor fi suportate din averea debitorului: 
a) toate cheltuielile aferente procedurii insolvenței, mai puțin cele privitoare la 

notificarea, convocarea și comunicarea actelor de procedură efectuate de 
administratorul judiciar și/sau lichidatorul judiciar 

b) toate cheltuielile aferente procedurii insolvenței, inclusiv cele privitoare la 
notificarea, convocarea și comunicarea actelor de procedură efectuate de 
administratorul judiciar și/sau lichidatorul judiciar 

c) doar cheltuielile aferente publicării in Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
actelor întocmite de administratorul judiciar și/sau lichidatorul judiciar în cursul 
procedurii insolvenței 
 

39. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, disponibilitățile bănești ale debitorului vor putea fi 
păstrate: 

a) în contul administratorului special al debitorului 
b) exclusiv în casieria debitorului 
c) într-un cont special de depozit bancar 

 
40. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, organele care aplică procedura insolvenței sunt: 

a) doar instanțele judecătorești și judecătorul-sindic 
b) comitetul creditorilor, administratorul judiciar și lichidatorul judiciar 
c) instanțele judecătorești, judecătorul-sindic, administratorul judiciar și lichidatorul 

judiciar 
 

41. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul schimbărilor ulterioare de sediu al debitorului, 
tribunalul legal învestit cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenței: 

a) își va declina competența către tribunalul de la noul sediu al debitorului, doar la 
cererea motivată a debitorului 

b) își va declina competența către tribunalul de la noul sediu al debitorului, doar la 
cererea motivată a creditorului introductiv 

c) rămâne competent să soluționeze cauza 
 

42. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în cazul cererii de deschidere a procedurii 
insolvenței: 

a) sunt aplicabile dispozițiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind 
regularizarea cererii 

b) nu sunt aplicabile dispozițiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind 
regularizarea cererii 

c) sunt aplicabile doar dispozițiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind 
regularizarea cererii, care nu vin in contradicție cu dispozițiile Legii nr. 85/2014 
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43. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul litigiilor care au fost promovate în temeiul 
dreptului comun, după deschiderea procedurii insolvenței: 

a) citarea debitorului se face face exclusiv la sediul acestuia 
b) citarea debitorului se face face exclusiv la sediul practicianului in insolventa 
c) citarea debitorului se face la sediul acestuia si la sediul administratorului 

judiciar/lichidatorului judiciar  
 

44. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, hotărârile pronunțate de judecătorul-sindic pot fi 
atacate: 

a) cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în 
BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel 

b) cu apel, în termen de 10 zile, dacă prin lege nu se prevede altfel 
c) cu apel, în termen de 15 zile, dacă prin lege nu se prevede altfel 

 
45.  (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, hotărârile curții de apel: 

a) sunt irevocabile 
b) sunt definitive 
c) pot fi atacate cu recurs 

 
46. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014: 

a) hotărârile judecătorului-sindic sunt executorii și pot fi atacate, separat, numai cu 
apel 

b) hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive  
c) hotărârile judecătorului-sindic sunt irevocabile 

 
47. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, la ședințele Adunării Creditorilor: 

a) orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu 
excepția cazului în care la ședință participă titularii tuturor creanțelor și aceștia 
sunt de acord cu introducerea chestiunii respective pe ordinea de zi a ședinței 

b) orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu 
excepția cazului în care administratorul judiciar/lichidatorul judiciar își exprimă 
acordul expres în sensul introducerii chestiunii respective pe ordinea de zi a 
ședinței 

c) orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare va putea fi luată 
în calcul doar în măsura în care este în interesul tuturor creditorilor 

 
48. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, hotârârea Adunării Creditorilor: 

a) poate fi anulată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar  
b) poate fi anulată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate 
c) poate fi anulată de creditorul care a lipsit motivat de la ședința adunării 

creditorilor și al cărui vot nu a fost consemnat în procesul-verbal întocmit 
49. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014: 

a) votul condiționat este considerat vot negativ 
b) votul condiționat nu va putea fi consemnat în procesul-verbal  
c) votul condiționat este considerat nul absolut 

 
50. (2 pct.) În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, aceștia vor putea alege un comitet 

format din: 
a) 3 sau 5 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot 
b) 4 sau 6 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot 
c) 5 sau 7 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot 
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51. (2 pct.) Comitetului Creditorilor are și următoarele atribuții:  
a) să evalueze și să valorifice bunurile aflate în patrimoniul debitorului 
b) să solicite ridicarea dreptului de administrare al debitorului 
c) să anuleze hotărârile luate de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 

 
52. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, împotriva acțiunilor, măsurilor și deciziilor luate de 

comitetul creditorilor se poate formula contestație la judecătorul-sindic: 
a) de orice creditor, în termen de 5 zile de la publicarea procesului-verbal al 

comitetului creditorilor în BPI 
b) de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar  
c) doar de membrul comitetului creditorilor care a votat împotriva luării măsurii sau 

deciziei respective 
 

53. (2 pct.) Desemnarea administratorului special are loc: 
a) înainte de deschiderea procedurii, de către adunarea generală a 

acționarilor/asociaților/membrilor debitorului, pentru a putea reprezenta interesele 
debitorului în cadrul procedurii insolvenței 

b) după deschiderea procedurii, de către adunarea generală a 
acționarilor/asociaților/membrilor debitorului, pe cheltuiala acestora 

c) după deschiderea procedurii, de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar  
 

54. (2 pct.) Adunarea generală a acționarilor, asociaților sau membrilor persoanei juridice va 
fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea 
administratorului special: 

a) după întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 
b) după expirarea mandatului administratorului statutar 
c) în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către 

administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu  
 

55. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, mandatul administratorilor statutari încetează: 
a) doar la data deschiderii procedurii de insolvență 
b) de la data ridicării dreptului de administrare sau de la data desemnării 

administratorului special 
c) doar la data expirării perioadei menționată în actul constitutiv al debitorului 

 
56. (3 pct.) În virtutea atribuțiilor administratorului special, reglementate de Legea nr. 

84/2014, acesta poate: 
a) întocmi raportul final și situația financiară de închidere 
b) administra activitatea debitorului, chiar și după ridicarea dreptului de administrare 

întrucât reprezintă interesele acționarilor/asociaților/membrilor debitorului 
c) formula contestații în cadrul procedurii insolvenței 

 
57. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în vederea preluării poziției de administrator judiciar 

în dosarele de insolvență, practicienii în insolvență vor depune la dosar: 
a) o ofertă la care vor anexa dovada calității de practician în insolvență și o copie de 

pe polița de asigurare profesională 
b) o ofertă la care vor anexa o copie de pe legitimația de practician în insolvență 
c) o ofertă la care vor anexa doar o copie de pe polița de asigurare profesională 

 
58. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, desemnarea administratorului judiciar și stabilirea 

onorariului acestuia va avea loc: 
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a) în cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, de către creditorii care dețin mai 
mult de 30% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot 

b) în cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, de către creditorii care dețin mai 
mult de 50% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot 

c) în cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, de către creditorii cu drept de vot 
fără ca legea să impună un procentaj minim 

  
59.  (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, raportul lunar al administratorului judiciar: 

a) se depune doar la dosarul cauzei 
b) se comunică creditorilor 
c) se depune la dosarul cauzei și un extras se publică în BPI 

 
60. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, se poate formula contestație împotriva măsurilor luate 

de administratorul judiciar de: 
a) administratorul special si administratorul statutar, exclusiv 
b) debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, 

oricare dintre creditori, precum și orice altă persoană interesată 
c) președintele comitetului creditorilor și administratorul special, exclusiv 

 
61. (2 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații este corectă potrivit Legii nr. 85/2014: 

a) lichidatorul judiciar are ca principală atribuție denunțarea contractelor încheiate 
de debitor, în dauna creditorilor 

b) poate fi desemnat lichidator judiciar și administratorul judiciar desemnat anterior 
c) lichidatorul judiciar are ca principală atribuție examinarea situației economice a 

debitorului și întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura 
simplificată, fie continuarea perioadei de observație 

 
62. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvență: 

a) are obligația să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor legii 
insolvenței, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență 

b) are obligația să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor legii 
insolvenței, în termen de maximum 60 de zile de la apariția stării de insolvență 

c) nu are dreptul să formuleze o cerere de deschidere a procedurii insolvenței, 
întrucât acest drept aparține exclusiv creditorilor 
 

63. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul în care debitorul solicită deschiderea 
procedurii insolvenței: 

a) la cererea adresată tribunalului, va fi atașată exclusiv lista creditorilor cu 
menționarea creanțelor acestora pentru a se face dovada stării de insolvență 

b) la cererea adresată tribunalului, va fi atașată dovada notificării organului fiscal 
competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței 

c) la cererea adresată tribunalului, va fi atașată dovada notificării organului fiscal 
competent doar în situația în care se solicită deschiderea procedurii simplificate 
de faliment 
 

64. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvență iminentă va putea 
să adreseze tribunalului o cerere pentru a putea fi supus procedurii insolvenței: 

a) fără ca legea să instituie un termen limită în acest sens 
b) în termen de maximum 15 zile de la notificarea organului fiscal competent 
c) în termen de maximum 30 zile de la notificarea organului fiscal competent 
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65. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, cererea persoanei juridice de deschidere a procedurii 
generale de insolvență: 

a) va fi însoțiță, în mod obligatoriu, de o hotărâre a asociaților/acționarilor în acest 
sens 

b) poate fi însoțiță de o hotărâre a asociaților/acționarilor prin care stabilesc 
deschiderea procedurii simplificate 

c) va putea fi depusă, fără a fi necesară o hotărâre a asociaților/acționarilor 
  

66. (2 pct.) În cazul în care prin cererea debitorului se solicită deschiderea procedurii 
simplificate, Legea nr. 85/2014 statuează că: 

a) nu este necesară depunerea unei hotărâri a adunării generale a 
asociaților/acționarilor în acest sens 

b) se va depune și o hotărâre a adunării generale a asociaților/acționarilor în acest 
sens 

c) se va depune și o hotărâre a adunării generale a asociaților și a administratorului 
statutar în acest sens 
 

67. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, dacă ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte 
de soluționarea acesteia, sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de către 
creditori: 

a) acestea se vor înregistra direct la cererea formulată de debitor 
b) acestea se vor înregistra separat, fiind considerate declarații de creanță 
c) acestea se vor înregistra și se vor soluționa separat 

  
68. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, cererea debitorului de deschidere a procedurii de 

insolvență: 
a) se va judeca de urgență, în termen de 5 zile, în camera de consiliu, fără citarea 

părților 
b) se va judeca de urgență, în termen de 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea 

părților 
c) se va judeca de urgență, în termen de 10 zile, în camera de consiliu, cu citarea 

părților 
 

69. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, cererea debitorului trebuie să fie însoțită și de 
următoarele acte: 

a) situațiile financiare anuale ale debitorului, de la data înființării societății și până la 
data introducerii cererii de deschidere a procedurii insolvenței 

b) lista bunurilor debitorului, cu excepția celor care fac obiectul unor acțiuni ce nu 
au fost soluționate până la data introducerii cererii de deschidere a procedurii 
insolvenței 

c) lista plăților și transferurilor patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni 
anterioare înregistrării cererii introductive 
 

70. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, debitorii persoane juridice, care în ultimii 5 ani 
precedenți hotărârii de deschidere a procedurii au mai fost supuși unei proceduri de 
reorganizare judiciară: 

a) nu mai pot fi supuși reorganizării judiciare 
b) pot fi supuși reorganizării judiciare doar în anumite condiții prevăzute expres de 

lege 
c) pot solicita exclusiv deschiderea procedurii generale de insolvență 
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71. (3 pct.) În cazul în care judecătorul-sindic admite opoziția la cererea de deschidere a 
procedurii insolvenței formulată de debitor, acesta: 

a) va anula sentința de deschidere a procedurii 
b) va dispune respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței prin 

sentință 
c) va revoca încheierea de deschidere a procedurii 

 
72. (2 pct.) În termen de 10 zile de la primirea cererii de deschidere a procedurii insolvenței 

formulată de catre creditor: 
a) debitorul trebuie să depună un plan de reorganizare 
b) debitorul trebuie să depună lista completă al creditorilor 
c) debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existența stării de insolvență  

 
73. (2 pct.) Debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute 

la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: 
a) în termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii 
b) în termen de 15 zile de la deschiderea procedurii  
c) în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii 

 
74. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii se suspendă de 

drept: 
a) doar măsurile de executare silită 
b) toate acțiunile judiciare și extrajudiciare, indiferent de obiectul acestora 
c) toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru 

realizarea creanțelor asupra averii debitorului  
 

75. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, de la deschiderea procedurii toate acțiunile judiciare, 
extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii 
debitorului: 

a) se suspendă exclusiv la cererea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar 
b) se suspendă de drept 
c) se suspendă doar cu acordul judecătorului-sindic 

 
76. (3 pct.) Sumele de bani existente în contul debitorului la data deschiderii procedurii și 

asupra carora este constituită o ipotecă mobiliară, precum și garanțiile în numerar (cash 
colateral): 

a) vor fi distribuite la simpla cerere a creditorului de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar creditorului titular al ipotecii mobiliare, pentru 
acoperirea creanțelor exigibile ale acestuia, în  termen de 5 zile de la cererea 
creditorului 

b) vor fi distribuite la simpla cerere a creditorului de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar creditorului titular al ipotecii imobiliare, pentru 
acoperirea creanțelor acestuia, în  termen de 10 zile de la cererea creditorului 

c) vor fi distribuite de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar tuturor 
creditorilor înscriși în tabelul creanțelor proporțional cu valoarea creanțelor 
deținute   
 

77. (3 pct.) În cazul în care debitorul are calitatea de consumator captiv, furnizorul de utilități 
nu are dreptul să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu, 
către debitor:  

a) în perioada de observație și în perioada de reorganizare 
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b) doar în perioada de reorganizare 
c) în cursul procedurii de faliment 

 
78. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul în care debitorul are calitatea de consumator 

captiv, acesta are obligația de a achita contravaloarea serviciilor furnizate: 
a) având dreptul la un termen de plată de 120 de zile 
b) având dreptul la un termen de plată de 90 de zile 
c) având dreptul la un termen de plată de 60 de zile 

 
79. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, debitorul aflat în procedura insolvenței: 

a) nu poate fi împiedicat să participe la licitații publice pentru motivul deschiderii 
procedurii 

b) este împiedicat în mod expres să participe la licitații publice 
c) poate fi împiedicat să participe la licitații publice doar prin dispozițiile date de 

judecătorul-sindic 
 

80. (3 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată potrivit Legii nr. 
85/2014: 

a) după data deschiderii procedurii insolvenței, se pot calcula și adăuga accesorii 
pentru orice tip de creanță 

b) după data deschiderii procedurii insolvenței, se poate calcula și adăuga 
dobânda legală doar pentru creanțele salariale 

c) după data deschiderii procedurii insolvenței, nicio dobândă, majorare sau 
penalitate de orice fel nu va putea fi adăugată creanțelor născute anterior datei 
deschiderii procedurii, cu excepția condițiilor prevăzute de lege 
 

81. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, mențiunea „în insolvență”, „in insolvency”, „en 
procedure collective”, trebuie să apară în mod obligatoriu: 

a) pe toate actele și corespondența emise de către debitor, după data deschiderii 
procedurii insolvenței 

b) pe toate actele și corespondența emise de către debitor, administrator 
judiciar/lichidator judiciar, după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a 
procedurii insolvenței 

c) pe toate actele și corespondența emise de către creditorul introductiv 
 

82. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, prejudiciile suferite de terții de bună-credință ca 
urmare a nerespectării mențiunilor referitoare la starea societății pe actele debitorului: 

a) vor fi reparate exclusiv de persoanele care au încheiat actele ca reprezentanți 
legali ai debitorului, fără a fi atinsă averea debitorului 

b) vor fi acoperite exclusiv din averea debitorului 
c) vor fi acoperite exclusiv din averea administratorului special 

 
83. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, toate operațiunile și plățile efectuate de debitor ulterior 

deschiderii procedurii: 
a) sunt considerate valabile doar în măsura în care sunt favorabile debitorului  
b) sunt nule de drept, fără nicio excepție 
c) sunt nule de drept, cu excepția cazurilor prevăzute de lege 

 
84. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, se poate adresa oricând judecătorului-sindic o cerere 

cu solicitarea de a se ridica dreptul de administrare al debitorului, de către: 
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a) creditorii care apreciază ca nu mai există posibilitatea reală de îndestulare a 
creanței lor 

b) comitetul creditorilor, fără ca legea să prevadă îndeplinirea vreunei condiții 
speciale 

c) creditori, comitetul creditorilor ori administratorul judiciar, cu condiția dovedirii 
pierderilor continue din averea debitorului sau lipsa probabilității de realizare a 
unui plan rațional de activitate 
 

85. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, de la data intrării în faliment: 
a) debitorul va putea desfășura doar activitățile ce sunt necesare derulării 

operațiunilor lichidării 
b) debitorul va putea desfășura doar un număr restrâns de activități doar după 

obținerea acordului judecătorului-sindic în acest sens 
c) debitorul nu va putea desfășura nicio activitate   

 
86. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în perioada de observație: 

a) debitorul poate  efectua doar plățile cu caracter urgent  
b) debitorul poate continua desfășurarea activităților curente, în anumite condiții 
c) activitatea debitorului este suspendată 

 
87. (3 pct.) Referitor la compensarea legală a creanțelor, Legea nr. 85/2014 prevede că: 

a) se pot compensa doar creanțele reciproce născute după data deschiderii 
procedurii insolvenței 

b) se pot compensa creanțele reciproce născute înainte de data deschiderii 
procedurii insolvenței, dacă condițiile pentru compensare sunt îndeplinite la data 
deschiderii procedurii 

c) nu poate opera compensarea, fiind interzisă în mod expres  
 

88. (2 pct.) Referitor la compensarea legală a creanțelor, Legea nr. 85/2014 prevede că 
după deschiderea procedurii insolvenței, compensarea poate fi constatată: 

a) exclusiv de judecătorul-sindic 
b) doar de către administratorul special 
c) și de către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar 

 
89. (3 pct.) Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în 

exercițiul atribuțiilor sale conferite de Legea nr. 85/2014: 
a) sunt dobândite libere de orice sarcini, fără nicio excepție 
b) sunt dobândite cu privilegiile și ipotecile aferente, dacă acestea există 
c) sunt dobândite libere de orice sarcini, cu excepția măsurilor asigurătorii dispuse 

în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse 
 

90. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar va notifica propunerea de 
intrare în faliment prin procedură simplificată: 

a) tuturor creditorilor înscriși în tabelul creanțelor 
b) creditorilor care au depus cererea introductivă și debitorului 
c) creditorilor care dețin o creanță garantată 

 
91. (3 pct.) Comunicarea și notificarea oricărui act de procedură față de debitor, inclusiv a 

celor privind deschiderea procedurii, se va efectua numai prin BPI, atunci când: 
a) debitorul a intrat în procedura simpificată de faliment 
b) debitorul a solicitat expres acest lucru 
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c) la sediul debitorului nu se mai desfășoară activitate, iar creditorul care a introdus 
cererea de deschidere a procedurii nu cunoaște alt sediu, punct de lucru sau de 
desfășurare a activității, precum și după ascultarea raportului administratorului 
judiciar întocmit în condițiile legii 
 

92. (2 pct.) În exercitarea atribuțiilor sale, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va 
putea solicita relații privind bunurile patrimoniale ale debitorului de la autoritățile care 
dețin sau ar putea deține informațiile solicitate: 

a) cu condiția achitării contravalorii serviciului furnizat 
b) ulterior achitării contravalorii serviciului furnizat din fondul de lichidare 
c) fără ca aceste autorități să perceapă eventuale taxe, onorarii sau comisioane 

 
93. (2 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 85/2014 pentru întocmirea și depunerea 

raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului: 
a) este un termen care nu poate fi prelungit 
b) este un termen care poate fi prelungit la cererea motivată a administratorului 

judiciar sau a lichidatorului judiciar 
c) este un termen care poate fi prelungit doar la cererea motivată a Comitetului 

Creditorilor  
 

94. (3 pct.) Prin raportul întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014, administratorul 
judiciar sau lichidatorul judiciar: 

a) va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activității 
debitorului 

b) va putea propune vânzarea bunurilor aflate în patrimoniul debitorului 
c) va indica exclusiv dacă debitorul îndeplinește condițiile pentru intrarea în 

faliment 
 

95. (3 pct.) După  întocmirea raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au determinat 
apariția stării de insolvență, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) va comunica raportul tuturor creditorilor înscriși în tabelul creanțelor, pe 
cheltuiala debitorului și va asigura posibilitatea consultării  raportului la sediul 
său, pe cheltuiala solicitantului 

b) va depune raportul doar la grefa tribunalului 
c) va depune raportul la grefa tribunalului și la registrul comerțului sau, după caz, la 

registrul în care este înregistrat debitorul și îl va comunica debitorului 
 

96. (3 pct.) Propunerea administratorul judiciar de intrare în faliment a debitorului nu va fi 
aprobată în cazul în care: 

a) debitorul, prin administratorul special, se împotrivește expres la aceasta 
b) unul sau mai mulți creditori, deținând împreună peste 50% din creanțele cuprinse 

în tabelul preliminar, își anunță intenția de a depune un plan de reorganizare a 
debitorului, în termenul legal 

c) unul sau mai mulți creditori, deținând împreună peste 20% din creanțele cuprinse 
în tabelul preliminar, își anunță intenția de a depune un plan de reorganizare a 
debitorului, în termenul legal  
 

97. (1 pct.) În cazul aprobării de către adunarea creditorilor a propunerii administratorului 
judiciar de intrare în faliment a debitorului, judecătorul-sindic va dispune aceasta: 

a) prin sentință 
b) prin decizie 
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c) prin încheiere 
 

98. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii: 
a) va fi publicată într-un ziar de largă circulație și în BPI 
b) va fi publicată exclusiv în BPI, pe cheltuiala debitorului 
c) va fi afișată la ușa instanței  

 
99. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii insolvenței 

va cuprinde în mod obligatoriu: 
a) locul, data și ora primei ședințe a adunării generale a asociților 
b) locul, data și ora primei ședințe a adunării creditorilor 
c) data primei ședințe a adunării creditorilor 

 
100. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, termenul-limită pentru înregistrarea cererii de 

admitere a creanțelor asupra averii debitorului este de: 
a) maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii 
b) maximum 45 de zile de la data primirii notificării de deschidere a procedurii 
c) maximum 45 de zile de la publicarea în BPI a hotărârii de deschidere a 

procedurii 
 

101. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, termenul de verificare a creanțelor, de întocmire 
și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe: 

a) poate fi prelungit de către judecătorul-sindic pentru motive temeinice, cu 
maximum 10 zile 

b) poate fi prelungit de către judecătorul-sindic pentru motive temeinice, cu 
maximum 30 zile 

c) nu poate fi prelungit 
 

102. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua procedura de 
inventariere a bunurilor din averea debitorului în termen de: 

a) 60 de zile de la data deschiderii procedurii 
b) 90 de zile de la data deschiderii procedurii 
c) 120 de zile de la data deschiderii procedurii  

 
103. (2 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 85/2014 pentru efectuarea procedurii de 

inventariere a bunurilor din averea debitorului poate fi prelungit: 
a) de către comitetul creditorilor 
b) de către administratorul judiciar, pentru motive temeinice 
c) de către judecătorul-sindic, pentru motive temeinice 

 
104. (2 pct.) Salariații debitorului împotriva căruia s-a dispus deschiderea procedurii 

insolvenței, au calitatea de creditori: 
a) doar dacă depun în termen legal declarații de creanță 
b) doar dacă depun în termen legal declarații de creanță, fiind scutiți de plata taxei 

judiciare de timbru 
c) fără a formula declarații de creanță 

 
105. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, creanțele salariaților vor fi înscrise de 

administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabelul creanțelor: 
a) cu acordul administratorului special 
b) conform evidențelor contabile ale debitorului 
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c) doar conform hotărârii judecătorului-sindic 
 

106. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, sunt considerate creanțe anterioare și creanțele 
bugetare constatate printr-un: 

a) raport de inspecție fiscală întocmit doar anterior deschiderii procedurii insolvenței 
b) raport de inspecție fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii insolvenței, dar 

care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului 
c) raport de inspecție fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii insolvenței, dar 

care are ca obiect tot activitatea ulterioară a debitorului 
 

107. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, creditorul care a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenței: 

a) nu este obligat să formuleze declarație de creanță, cu excepția cazului în care 
solicită accesorii până la data deschiderii procedurii 

b) este obligat să formuleze declarație de creanță, în orice situație 
c) este obligat să formuleze declarație de creanță, chiar dacă nu se calculează 

accesorii 
 

108. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată potrivit Legii nr. 
85/2014: 

a) doar creanțele scadente la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa 
credală 

b) creanțele nescadente sau sub condiție la data deschiderii procedurii vor fi 
admise la masa credală 

c) doar creanțele certe, lichide și exigibile, fără a fi afectate de vreo condiție, vor fi 
înscrise la masa credală 
 

109. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, vor fi plătite în baza documentelor din care 
rezultă, fără a fi necesară înscrierea la masa credală: 

a) creanțele născute anterior deschiderii procedurii 
b) creanțele născute în perioada de observație sau în perioada reorganizării 

judiciare 
c) exclusiv creanțele născute în perioada reorganizării judiciare 

 
110. (2 pct.) În cazul în care se deschide procedura de faliment după perioada de 

observație sau de reorganizare, vor fi înscrise în tabelul suplimentar: 
a) creanțele născute înainte de data deschiderii procedurii insolvenței 
b) creanțele născute după data deschiderii procedurii insolvenței, ce nu au fost 

plătite 
c) atât creanțele născute înainte de data deschiderii procedurii insolvenței, cât și 

cele născute după această dată 
 

111. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, cererea de admitere a creanței va cuprinde: 
a) numele creditorului, suma datorată și mențiuni cu privire la eventualele cauze de 

preferință 
b) denumirea creditorului, sediul și temeiul creanței 
c) numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanței 

și mențiuni cu privire la eventualele cauze de preferință 
 

112. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, la cererea de admitere a creanței vor fi 
anexate: 
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a) documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire de cauze de 
preferință 

b) documentele pe care creditorul le apreciază necesare în dovedirea creanței 
c) exclusiv actele de constituire de cauze de preferință, în original 

 
113. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, toate creanțele vor fi supuse procedurii de 

verificare: 
a) fără nicio excepție 
b) cu excepția creanțelor bugetare, indiferent de modul în care au fost constatate 
c) cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri arbitrale/judecătorești executorii 

 
114. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, creanțele constatate prin hotărâri judecătorești 

executorii: 
a) vor fi plătite cu prioritate 
b) vor fi înscrise la masa credală în categoria creanțelor preferențiale 
c) vor fi exceptate de la procedura de verificare 

 
115. (3 pct.) Raportat la prevederile Legii nr. 85/2014, identificați care dintre 

următoarele afirmații este corectă: 
a) nu sunt supuse procedurii de verificare creanțele chirografare 
b) nu sunt supuse procedurii de verificare creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu 

executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale 
c) creanțele salariale nu sunt supuse procedurii de verificare  

 
116. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul în care administratorul 

judiciar/lichidatorul judiciar constată că a intervenit prescripția extinctivă a creanței: 
a) va notifica în acest sens debitorul 
b) va notifica în acest sens creditorul, fără a mai face verificări de fond ale creanței 

pretinse 
c) va notifica în acest sens creditorul, însă numai după efectuarea unor verificări de 

fond ale creanței pretinse 
 

117. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, o creanță a unui creditor cu mai mulți debitori 
solidari va fi înscrisă: 

a) în toate tabelele de creanțe ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi 
complet acoperită 

b) în toate tabelele de creanțe ale debitorilor, creanță fiind împărțită în mod egal 
între aceștia 

c) în tabelul unui singur debitor, la alegerea creditorului 
 

118. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, tabelul preliminar al creanțelor va fi: 
a) depus la dosarul cauzei si publicat în BPI 
b) depus la dosarul cauzei, afișat la ușa instanței și publicat în BPI 
c) depus la dosarul cauzei, comunicat creditorilor și publicat în BPI 

 
119. (2 pct.) Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar are obligația de a notifica, de 

îndată, creditorii ale căror creanțe sau drepturi de preferință: 
a) au fost înscrise în tabelul preliminar de creanțe 
b) au fost trecute parțial în tabelul preliminar de creanțe, fără a indica motivele 
c) au fost înlăturate din tabelul preliminar de creanțe, arătând totodată și motivele 
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120. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, se poate formula contestație la tabelul 
preliminar: 

a) de către orice persoană interesată 
b) doar de către creditorii ale căror creanțe au fost înscrise parțial în tabelul 

preliminar sau au fost înlăturate 
c) doar de către debitor întrucât creanțele înscrise în tabelul preliminar vor fi 

acoperite din averea sa 
 

121. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, contestațiile la tabelul preliminar trebuie 
depuse la tribunal: 

a) în termen de 5 zile de la publicarea acestuia în BPI 
b) în termen de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI 
c) în termen de 10 zile de la publicarea acestuia în BPI 

 
122. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, partea care înțelege să formuleze contestație la 

tabelul preliminar, va transmite un exemplar al contestației și al documentelor ce o 
însoțesc: 

a) inclusiv administratorului judiciar/lichidatorului judiciar 
b) exclusiv creditorului a cărui creanță se contestă 
c) exclusiv administratorului special 

 
123. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul în care partea care a formulat 

contestație la tabelul preliminar nu și-a îndeplinit obligația de a comunica un exemplar 
după contestație și documentele care o însoțesc, judecătorul-sindic: 

a) va  respinge contestația, ca nelegală 
b) va dispune suspendarea cauzei, până la îndeplinirea obligației 
c) va putea aplica din oficiu o amendă  

 
124. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, tabelul definitiv al creanțelor: 

a) se întocmește după ce au fost înregistrate toate declarațiile de creanță 
b) se întocmește după ce toate contestațiile la creanțe au fost soluționate și s-a 

predat raportul de evaluare a garanțiilor 
c) se întocmește după ce s-au soluționat toate opozițiile la cererea de deschidere a 

procedurii insolvenței 
 

125. (2 pct.) Durata maximă a perioadei de observație este reglementată de Legea nr. 
85/2014 la: 

a) 6 luni 
b) 12 luni 
c) 24 luni 

 
126. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, durata maximă a perioadei de observație se 

calculează: 
a) de la data deschiderii procedurii 
b) de la data întocmirii tabelului definitiv 
c) de la data întocmirii tabelului preliminar 

 
127. (2 pct.) Referitor la tabelul definitiv al creanțelor, Legea nr. 85/2014 dispune că: 

a) nu se poate formula contestație 
b) se poate formula contestație în termen de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI 
c) se poate formula contestație până la închiderea procedurii 
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128. (3 pct.) Titularul unei creanțe anterioare deschiderii procedurii și care nu depune 
cererea de admitere a creanței la expirarea termenului stabilit de judecătorul-sindic: 

a) va fi decăzut din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor, fără nicio excepție 
b) va fi decăzut din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor, cu excepția cazului 

în care nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii insolvenței 
c) nu va fi decăzut din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor, însă nu își va 

putea exprima votul în cadrul adunărilor de creditori 
 

129. (2 pct.) În cazul creditorului care nu a depus cerere de admitere a creanței în 
termenul stabilit de judecătorul-sindic, decăderea acestuia va fi constatată de către: 

a) administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
b) administratorul special 
c) judecătorul-sindic 

 
130. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, toate acțiunile introduse de administratorul 

judiciar/lichidatorul judiciar în cadrul procedurii insolvenței: 
a) vor fi timbrate la jumătate din valoarea stabilită de lege 
b) vor fi timbrate conform dispozițiilor legale 
c) sunt scutite de plata taxelor de timbru  

 
131. (1 pct.) În cadrul procedurilor de insolvență, operațiunile de publicare în BPI a 

actelor de procedură emise de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 
a) se efectuează cu titlu gratuit 
b) se efectuează cu titlu oneros 
c) se efectuează cu titlu gratuit, doar pentru anumite acte 

 
132. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, acțiunea în anularea actelor frauduloase 

încheiate de debitor în dauna creditorilor, poate fi introdusă: 
a) numai de către practicianul în insolvență 
b) inclusiv de către comitetul creditorilor 
c) de către administratorul special  

 
133. (3 pct.) În situația în care administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu consideră 

oportună formularea unei acțiuni în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în 
dauna creditorilor, această acțiune poate fi promovată de către: 

a) creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor înscrise la masa 
credală 

b) creditorul care deține mai mult de 30% din valoarea creanțelor înscrise la masa 
credală 

c) orice creditor care deține o creanță privilegiată, indiferent de cuantumul acesteia  
 

134. (3 pct.) Termenul maxim prevăzut de Legea nr. 85/2014 în care pot fi introduse 
acțiunile în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, este 
de: 

a) 6 luni de la data întocmirii raportului asupra cauzelor insolvenței 
b) 12 luni de la data deschiderii procedurii  
c) 16 luni de la data deschiderii procedurii 

 
135. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având în vedere 

dispozițiile Legii nr. 85/2014: 
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a) nu se poate cere anularea unui act de transfer cu caracter patrimonial, făcut de 
debitor în cursul desfășurării normale a activității sale curente 

b) acțiunea în anularea actelor frauduloase vizează exclusiv actele încheiate de 
debitor după data deschiderii procedurii insolvenței 

c) acțiunea în anularea actelor frauduloase vizează exclusiv actele încheiate de 
debitor anterior deschiderii procedurii insolvenței, indiferent de durata de timp ce 
a trecut de la încheierea lor 
 

136. (3 pct.) Terțul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat potrivit 
dispozițiilor Legii nr. 85/2014: 

a) nu este obligat să restituie debitorului bunul transferat 
b) va trebui să restituie debitorului bunul transferat, în situația în care acesta mai 

există 
c) va putea să restituie debitorului bunul transferat, doar în situația în care are 

garanția că va fi despăgubit 
 

137. (3 pct.) În cazul anulării unui transfer patrimonial, terțul dobânditor de bună-
credință care a restituit debitorului bunul sau valoarea bunului transferat de debitor: 

a) nu va fi înscris în tabelele de creanțe  
b) va avea împotriva averii debitorului o creanță egală cu prețul plătit, fără a 

beneficia de alte sporuri 
c) va avea împotriva averii debitorului o creanță egală cu prețul plătit, la care se 

poate adăuga cel mult sporul de valoare a bunului determinat, în anumite condiții 
 

138. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, vor putea introduce acțiune pentru a recupera 
de la un subdobânditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor, în cazul în 
care subdobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului și cunoștea sau 
trebuia să cunoască faptul că transferul inițial este susceptibil de a fi anulat, următoarele 
persoane: 

a) administratorul judiciar, lichidatorul judiciar și creditorul care deține mai mult de 
30% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală 

b) administratorul judiciar, lichidatorul judiciar și membrii comitetului creditorilor 
c) administratorul judiciar, lichidatorul judiciar, comitetul creditorilor sau creditorul 

care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală 
 

139. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, au calitate procesuală pasivă în acțiunile în 
anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor: 

a) exclusiv debitorul 
b) exclusiv terțul dobânditor 
c) debitorul și, după caz, terțul dobânditor ori subdobânditorul 

 
140. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, ca regulă: 

a) contractele în derulare se consideră menținute la data deschiderii procedurii 
b) contractele în derulare se consideră desființate la data deschiderii procedurii 
c) contractele în derulare sunt denunțate din oficiu, de administratorul judiciar / 

lichidatorul judiciar  
 

141. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014: 
a) orice clauze contractuale de declarare a exigibilității anticipate pentru motivul 

deschiderii procedurii, sunt valabile  
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b) orice clauze contractuale de declarare a exigibilității anticipate pentru motivul 
deschiderii procedurii, sunt nule 

c) orice clauze contractuale de decădere din beneficiul termenului pentru motivul 
deschiderii procedurii, sunt valabile 
 

142. (3 pct.) În vederea creșterii la maximum a valorii averii debitorului, într-un termen 
de prescripție de 3 luni de la data deschiderii procedurii, administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) va trebui să denunțe toate contractele debitorului 
b) va trebui să denunțe toate contractele încheiate pe termen scurt 
c) va putea să denunțe orice contract, inclusiv închirierile neexpirate, dacă aceste 

contracte nu au fost executate în totalitate ori substanțial de către toate părțile 
implicate 
 

143. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cursul procedurii de insolvență, contractele în 
derulare încheiate de debitor se consideră denunțate: 

a) la data notificării denunțării de către administratorul special 
b) la data notificării denunțării de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
c) la data notificării denunțării de către comitetul creditorilor 

 
144. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cursul procedurii de insolvență, în cazul 

denunțării unui contract de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar: 
a) cocontractantul poate introduce o acțiune pentru despăgubiri împotriva 

debitorului și va fi soluționată de judecătorul-sindic 
b) cocontractantul nu poate introduce o acțiune pentru despăgubiri împotriva 

debitorului, în cazul în care acesta se află în procedura simplificată de faliment 
c) cocontractantul poate formula cerere de înscriere la masa credală pentru 

acoperirea eventualelor prejudicii 
 

145. (3 pct.) Raportat la prevederile Legii nr. 85/2014, pe parcursul perioadei de 
observație, administratorul judiciar: 

a) va putea să modifice clauzele contractelor încheiate de debitor, cu excepția 
contractelor de credit 

b) va putea să modifice clauzele contractelor încheiate de debitor, chiar fără acordul 
cocontractanților 

c) va putea să modifice clauzele contractelor încheiate de debitor, cu acordul 
cocontractanților 
 

146. (2 pct.) După data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de 
muncă ale personalului debitorului se va putea face, de urgență, de către: 

a) debitor, prin administrator special 
b) debitor, cu încuviințarea judecătorului-sindic 
c) administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 

 
147. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul unui debitor aflat în procedura 

insolvenței: 
a) desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitorului se va 

face doar cu acordarea termenului legal de preaviz 
b) desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitorului se va 

face fără acordarea termenului legal de preaviz, întrucât prevalează dispoziții 
speciale ale Legii nr. 85/2014 
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c) desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitorului se va 
face cu acordarea termenului legal de preaviz, redus la jumătate 

 
148. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, dacă într-un contract se prevăd plăți periodice 

din partea debitorului, menținerea contractului: 
a) îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar să facă plăți restante, 

indiferent de perioada din care provin   
b) îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar să facă plăți restante 

pentru perioada anterioară deschiderii procedurii 
c) nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar să facă plăți 

restante pentru perioada anterioară deschiderii procedurii 
 

149. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în situația în care un contract nu mai poate fi 
executat, administratorul judiciar: 

a) are obligația de a denunța respectivul contract 
b) va putea cesiona contractele în derulare către terți, în anumite condiții 
c) va putea cesiona contractele în derulare doar către o altă societate din grupul de 

societăți din care face parte debitorul, cu respectarea anumitor condiții 
 

150. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, dacă un debitor deține marfă în calitate de 
consignatar sau orice alt bun care aparține altuia la data deschiderii procedurii: 

a) proprietarul va avea dreptul să își recupereze bunul, în toate cazurile 
b) proprietarul va avea dreptul să își recupereze bunul, cu excepția cazului în care 

debitorul are o cauză de preferință valabilă asupra bunului 
c) proprietarul nu își va mai putea recupera bunul în niciun caz, având însă 

posibilitatea să formuleze declarație de creanță pentru valoarea bunului 
 

151. (2 pct.) Referitor la contractele cu caracter strict personal, administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar: 

a) poate să le denunțe, cu respectarea condițiilor legale 
b) poate să le denunțe, doar cu încuviințarea judecătorului-sindic 
c) nu poate să le denunțe 

 
152. (2 pct.) Pot propune un plan de reorganizare potrivit Legii nr. 85/2014, 

următoarele persoane: 
a) administratorul judiciar, lichidatorul judiciar și debitorul 
b) administratorul judiciar si creditorii care dețin împreună mai mult de 30% din 

valoarea totală a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe 
c) debitorul, administratorul judiciar și unul sau mai mulți creditori deținând 

împreună cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor cuprinse în tabelul 
definitiv de creanțe 
 

153. (2 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 85/2014 pentru propunerea unui plan de 
reorganizare: 

a) nu poate fi prelungit 
b) poate fi prelungit cu maximum 30 de zile, pentru motive temeinice 
c) poate fi prelungit cu maximum 60 de zile, pentru motive temeinice 

 
154. (2 pct.) Nerespectarea termenului prevăzut de Legea nr. 85/2014 pentru 

propunerea unui plan de reorganizare: 
a) conduce la decăderea părților respective din acest drept 
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b) nu are niciun efect deoarece termenul poate fi prelungit 
c) conduce la impunerea unor condiții mai restrictive pentru depunerea planului de 

reorganizare 
 

155. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, planul de reorganizare va cuprinde, în mod 
obligatoriu: 

a) programul de plată a creanțelor 
b) modalitatea în care vor fi valorificate toate bunurile debitorului 
c) tratamentul categoriilor de creanțe care nu sunt defavorizate 

 
156. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, executarea planului de reorganizare: 

a) nu va putea depăși 2 ani, calculați de la data confirmării planului 
b) nu va putea depăși 3 ani, calculați de la data confirmării planului  
c) nu va putea depăși 4 ani, calculați de la data confirmării planului 

 
157. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014: 

a) o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului 
b) o copie de pe planul propus se transmite spre publicare în BPI 
c) o copie de pe planul propus va fi comunicată exclusiv administratorului judiciar și 

comitetului creditorilor 
 

158. (3 pct.) Dacă au fost propuse mai multe planuri de reorganizare, votarea 
acestora: 

a) se va face în ședințe separate ale adunării creditorilor, în ordinea stabilită de 
administratorul judiciar 

b) se va face în aceeași ședință a adunării creditorilor, în ordinea stabilită de 
administratorul judiciar  

c) se va face în aceeași ședință a adunării creditorilor, în ordinea stabilită prin votul 
creditorilor  
 

159. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, fixarea termenului pentru confirmarea planului 
de reorganizare este de cel mult 15 zile de la: 

a) întocmirea tabelului definitiv de creanțe 
b) depunerea la tribunal de către administratorul judiciar a procesului verbal al 

ședinței adunării creditorilor prin care acesta a fost aprobat 
c) depunerea la tribunal de către administratorul judiciar a respectivului plan de 

reorganizare 
 

160. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, înainte de confirmarea planului de reorganizare, 
judecătorul-sindic: 

a) poate cere părerea unui specialist cu privire la posibilitatea de realizare a 
planului 

b) poate cere părerea unui specialist cu privire la posibilitatea de realizare a 
planului, doar în situația în care comitetul creditorilor sesizează grave nereguli în 
cuprinsul planului 

c) este obligat să consulte părerea unui specialist cu privire la posibilitatea de 
realizare a planului 
 

161. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în situația în care există 5 categorii care 
votează planul de reorganizare, acesta se consideră acceptat dacă: 
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a) cel puțin 2 categorii votează planul, cu condiția ca minimum una dintre 
categoriile defavorizate să accepte planul 

b) cel puțin 3 categorii dintre categoriile de creanțe menționate în programul de 
plăți, cu condiția ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte 
planul și ca cel puțin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul  

c) cel puțin 4 categorii votează planul, cu condiția ca minimum una dintre 
categoriile defavorizate să accepte planul și ca cel puțin 20% din totalul valoric 
al masei credale să accepte planul  

 
162. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, prelungirea planului de reorganizare se poate 

face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, cu condiția ca: 
a) durata totală maximă a derulării planului să nu depășească 4 ani de la 

confirmarea inițială 
b) durata totală maximă a derulării planului să nu depășească 4 ani de la 

întocmirea planului inițial 
c) durata totală maximă a derulării planului să nu depășească 5 ani de la 

confirmarea inițială 
 

163. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, modificarea planului de reorganizare: 
a) nu va mai trebui confirmată, ci doar aprobată de administratorul judiciar  
b) va trebui confirmată de judecătorul-sindic 
c) va trebui confirmată doar de adunarea creditorilor 

 
164. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, votarea modificării planului de reorganizare se 

va face de către: 
a) adunarea creditorilor cu creanțele rămase în sold, la data votului 
b) adunarea creditorilor cu creanțele înscrise în tabelul definitiv de creanțe 
c) comitetul creditorilor 

 
165. (2 pct.) În situația în care niciun plan de reorganizare nu este confirmat și 

termenul pentru propunerea unui plan a expirat, judecătorul-sindic: 
a) va dispune acordarea unui nou termen pentru depunerea planului, doar dacă se 

face dovada ca planul nu a putut fi depus din motive temeinice 
b) va dispune începerea procedurii falimentului 
c) va aplica o amendă debitorului 

 
166. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, pe parcursul procedurii de reorganizare, 

acționarii, asociații și membrii cu răspundere limitată: 
a) au dreptul de a interveni în conducerea activității ori în administrarea averii 

debitorului 
b) nu au dreptul de a interveni în conducerea activității ori în administrarea averii 

debitorului, fără nicio excepție 
c) nu au dreptul de a interveni în conducerea activității ori în organizarea averii 

debitorului, cu excepția anumitor cazuri expres și limitativ prevăzute de lege și în 
planul de reorganizare 
 

167. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în perioada de reorganizare oricare dintre 
creditori poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a 
debitorului, dacă: 

a) debitorul acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii 
b) debitorul nu achită onorariul lichidatorului judiciar 
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c) debitorul înstrăinează un bun mobil aflat în patrimoniul acestuia 
 

168. (2 pct.) Înregistrarea cererii administratorului judiciar de intrare în faliment a 
debitorului ca urmare a neconformării planului de reorganizare: 

a) are ca efect suspendarea de drept a continuării activității debitorului 
b) are drept efect împiedicarea debitorului de a propune modificarea planului 
c) nu are niciun efect asupra continuării activității debitorului până ce judecătorul-

sindic nu hotărăște asupra ei, prin încheiere 
 

169. (3 pct.) În cursul procedurii de reorganizare judiciară, intrarea în faliment a 
debitorului poate fi cerută: 

a) de către creditor care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă, indiferent de 
cuantumul acesteia 

b) de către creditorul care deține o creanță curentă, certă, lichidă și exigibilă mai 
veche de 60 de zile, indiferent de valoarea acesteia 

c) de către creditorul care deține o creanță curentă, certă, lichidă și exigibilă mai 
veche de 60 de zile, al cărei cuantum depășește valoarea prag 
 

170. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în perioada de reorganizare, debitorul și 
administratorul judiciar vor trebui să prezinte rapoarte asupra situației financiare și a 
cheltuielilor: 

a) lunar 
b) trimestrial 
c) la solicitarea oricărei părți din dosar 

 
171. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în perioada de reorganizare, rapoartele asupra 

situației financiare a averii debitorului se prezintă: 
a) comitetului creditorilor  
b) creditorului majoritar 
c) judecătorului-sindic 

 
172. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, prin hotărârea prin care se decide intrarea în 

faliment a debitorului, judecătorul-sindic va dispune și: 
a) desemnarea unui nou lichidator judiciar, indiferent că s-a dispus deschiderea 

procedurii generale sau simplificate 
b) valorificarea tuturor bunurilor mobile din averea debitorului 
c) ridicarea dreptului de administrare 

 
173. (2 pct.) În cazul intrării debitorului în faliment în procedură generală, lichidatorul 

judiciar va trimite o notificare: 
a) exclusiv debitorului, la sediul acestuia și la punctele de lucru 
b) tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor/administrator judiciar, ale 

căror creanțe s-a născut după deschiderea procedurii 
c) exclusiv creditorilor care beneficiază de o cauză de preferință 

 
174. (3 pct.) Notificarea privind intrarea debitorului în faliment în procedură generală 

va cuprinde: 
a) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a  tabelului 

suplimentar, care nu va depăși 30 de zile de la expirarea termenului de 
înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor 
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b) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a  tabelului 
suplimentar, care nu va depăși 10 de zile de la expirarea termenului de 
înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor 

c) termenul în care urmează să fie valorificat activul debitorului 
 

175. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul întrării debitorului în faliment în 
procedură generală: 

a) vor fi supuse verificării inclusiv creanțele admise în tabelul definitiv 
b) vor fi supuse verificării toate creanțele, cu excepția celor bugetare 
c) vor fi supuse verificării toate creanțele, inclusiv cele bugetare născute după data 

deschiderii procedurii 
 

176. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, titularii creanțelor născute după deschiderea 
procedurii generale de faliment care nu depun cerere de admitere a creanțelor în 
termenul stabilit de judecătorul-sindic: 

a) vor fi decăzuți din dreptul de a fi înscriși la masa credală a debitorului, fără nicio 
excepție 

b) vor fi decăzuți din dreptul de a fi înscriși la masa credală a debitorului, cu 
excepția cazului în care nu au fost notificați cu privire la deschidere procedurii 

c) vor putea fi înscriși la masa credală a debitorului, sub condiția reducerii creanței 
deținute la jumătate 
 

177. (2 pct.) În situația întrării debitorului în faliment prin procedura simplificată, 
lichidatorul judiciar va trimite o notificare privind intrarea în procedura falimentului, 
ridicarea dreptului de administrare și dizolvarea debitorului: 

a) exclusiv către administratorul special 
b) exclusiv către registrul asociațiilor și fundațiilor în care debitorul este înmatriculat 
c) către oficiul registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole 

ori registrului asociațiilor și fundațiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 
efectuarea mențiunii 
 

178. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul intrării în faliment după confirmarea 
unui plan de reorganizare: 

a) creditorii sunt obligați să restituie sumele primite în cursul reorganizării judiciare 
b) creditorii participă la distribuiri cu valoarea creanțelor astfel cum au fost 

înregistrate în tabelul definitiv consolidat 
c) judecătorul-sindic poate dispune restituirea sumelor primite de creditori în cursul 

reorganizării judiciare, la cererea lichidatorului judiciar 
 

179. (2  pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, inventarul bunurilor debitorului se va face: 
a) după obținerea autorizațiilor necesare în acest sens 
b) după încuviințarea judecătorului-sindic 
c) după obținerea relațiilor scrise privind situația bunurilor debitorului 

 
180. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în cadrul procedurii de faliment, vor fi puse 

sub sigilii: 
a) registrele de contabilitate ale debitorului 
b) toate bunurile mobile ale debitorului 
c) cambiile și alte titluri de valoare scadente 
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181. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/ 2014, în cadrul procedurii de faliment, nu vor fi 
puse sub sigilii: 

a) birourile și arhiva debitorului 
b) obiectele care vor trebui valorificate de urgență 
c) dispozitivele de stocare și preluare a informației 

  
182. (3 pct.) Raportat la dispozițiile Legii nr. 85/2014, în cadrul procedurii de faliment, 

administratorul special: 
a) va trebui să fie de față și să asiste la inventar, dacă judecătorul-sindic dispune 

astfel 
b) va trebui să fie de față și să asiste la inventar, la solicitarea comitetului 

creditorilor 
c) va proceda personal la inventarierea bunurilor din averea debitorului 

 
183. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cadrul procedurii de faliment, actul de 

inventar va fi semnat: 
a) de către lichidatorul judiciar și un martor 
b) doar de către administratorul special, în calitate de reprezentant al debitorului 
c) de către lichidatorul judiciar și de către administratorul special, dacă acesta din 

urmă participă la inventar 
 

184. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, lichidarea va începe: 
a) de la data deschiderii procedurii simplificate de faliment 
b) după finalizarea de către lichidatorul judiciar a inventarierii și depunerea 

raportului de evaluare 
c) după confirmarea lichidatorului judiciar de către adunarea creditorilor 

 
185. (2 pct.) Legea nr. 85/0214 reglementează modalitatea de vânzare a bunurilor din 

averea debitorului: 
a) doar sub formă de negociere directa 
b) exclusiv prin licitație publică 
c) prin licitație publică, negociere directă sau o combinație a celor două 

 
186. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, regulamentul de vânzare corespunzător 

modalității de vânzare a bunurilor din averea debitorului este supus aprobării: 
a) judecătorului-sindic, pe baza propunerii lichidatorului judiciar 
b) adunării creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului judiciar 
c) comitetului creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului judiciar 

 
187. (2 pct.) În vederea evaluării bunurilor din averea debitorului, conform Legii nr. 

85/2014: 
a) lichidatorul judiciar poate să angajeze un evaluator și să-i stabilească onorariul, 

cu acordul judecătorului-sindic 
b) lichidatorul judiciar poate să angajeze un evaluator și să-i stabilească onorariul, 

cu acordul comitetului creditorilor 
c) lichidatorul judiciar este obligat să angajeze un evaluator și să-i stabilească 

onorariul 
 

188. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, raportul de evaluare a bunurilor din averea 
debitorului: 

a) va fi depus la dosarul cauzei 



28 
 

b) va fi publicat integral în BPI 
c) va fi comunicat debitorului  

 
189. (3 pct.) Având în vedere dispozițiile Legii nr. 85/2014, stabiliți care dintre 

următoarele afirmații este corectă: 
a) lichidatorul judiciar are obligația de a comunica tuturor creditorilor raportul de 

evaluare a bunurilor din averea debitorului  
b) creditorii au obligația să consulte raportul de evaluare a bunurilor din averea 

debitorului la arhiva tribunalului 
c) creditorii vor putea să consulte raportul de evaluare a bunurilor din averea 

debitorului în locația indicată prin anunț de către lichidatorul judiciar  
 

190. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va convoca adunarea 
creditorilor  în vederea stabilirii tipului de vânzare: 

a) în termen de maximum 15 zile de la data depunerii raportului de evaluare la 
dosarul cauzei 

b)  în termen de maximum 15 zile de la data întocmirii raportului de evaluare 
c) în termen de maximum 15 zile de la data publicării în BPI a raportului de 

evaluare 
 

191. (3 pct.) În situația în care a fost aprobat un regulament de vânzare, însă bunurile 
nu au fost valorificate într-un termen rezonabil: 

a) lichidatorul judiciar va încerca să le valorifice prin orice modalitate 
b) lichidatorul judiciar nu mai are obligație de a le valorifica 
c) lichidatorul judiciar le va valorifica prin licitație publică conform Codului de 

procedură civilă, cu aprobarea judecătorului-sindic 
 

192. (1 pct.) Legea nr. 85/2014 dispune că, distribuirea sumelor obținute din vânzarea 
bunurilor se face de către: 

a) creditorul majoritar 
b) judecătorul-sindic 
c) lichidatorul judiciar 

 
193. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul în care pentru valorificarea anumitor 

bunuri din averea debitoarei, legea impune pentru transferul dreptului de proprietate 
forma autentică, contractele vor fi perfectate: 

a) de către judecătorul-sindic, prin încheiere 
b) de către notarul public, pe baza procesului-verbal de licitație 
c) de către lichidatorul judiciar, întrucât valorificarea bunurilor este o atribuție a 

acestuia 
 

194. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, la fiecare 3 luni calculate de la data începerii 
lichidării, lichidatorul judiciar are obligația de a întocmi și prezenta comitetului 
creditorilor: 

a) un raport de activitate cu privire la situația bunurilor valorificate 
b) un raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe 
c) doar un plan de distribuire a sumelor obținute din vânzarea bunurilor și încasarea 

creanțelor 
 

195. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, raportul asupra fondurilor și planul de 
distribuire: 
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a) se comunică exclusiv debitorului pentru ca acesta să aibă cunoștință de 
modalitatea în care s-au distribuit sumele aferente valorificării bunurilor sale 

b) se înregistrează la grefa tribunalului, se comunică debitorului și se publică în BPI 
c) se înregistrează la grefa tribunalului și se publică în BPI 

 
196. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, se pot formula contestații la raportul asupra 

fondurilor și la planul de distribuire: 
a) în termen de 15 zile de la depunerea acestora la grefa tribunalului 
b) în termen de 15 zile de la publicarea acestora în BPI 
c) în termen de 10 zile de la publicarea acestora în BPI 

 
197. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, poate formula contestație la raportul asupra 

fondurilor și la planul de distribuire: 
a) orice creditor 
b) doar comitetul creditorilor 
c) debitorul  

 
198. (3 pct.) În situația în care s-au formulat contestații la raportul asupra fondurilor și 

la planul de distribuire, lichidatorul judiciar: 
a) nu va proceda la distribuirea sumelor, decât după soluționarea constațiilor 
b) poate proceda la distribuirea sumelor înainte de soluționarea contestațiilor, doar 

cu acordul comitetului creditorilor  
c) va reține de la distribuire sumele care fac obiectul contestației, făcând plata 

sumelor necontestate 
 

199. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, sumele de distribuit între creditorii în același 
rang de prioritate vor fi acordate: 

a) în ordine descrescătoare, începând cu creanța cea mai mare până la acoperirea 
ei intregală și continuând până la creanța cea mai mică 

b) în ordine crescătoare, începând cu creanța cea mai mică până la acoperirea ei 
intregală și continuând până la creanța cea mai mare 

c) proporțional cu suma alocată pentru fiecare creanță, prin tabelul definitiv 
consolidat 
 

200. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă raportat la 
prevederile Legii nr. 85/2014: 

a) titularilor de creanțe din categorii diferite li se vor distribui sumele în mod egal  
b) titularilor de creanțe dintr-o categorie superioară li se vor putea distribui sume 

doar după deplina îndestulare a titularilor de creanțe din categoria ierarhic 
inferioară 

c)  titularilor de creanțe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume doar după 
deplina îndestulare a titularilor de creanțe din categoria ierarhic superioară, 
potrivit ordinii prevăzute de lege 
 

201. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, contul de insolvență al debitorului: 
a) va putea fi indisponibilizat prin măsuri penale dispuse de organele de cercetare 

penală 
b) va putea fi indisponibilizat prin măsuri civile dispune de instanțele judecătorești 
c) nu va putea fi în niciun mod indisponibilizat prin nicio măsură de natură penală, 

civilă sau administrativă 
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202. (3 pct.) În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes 
economic ori a unei societăți în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru 
plata creanțelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creanțe: 

a) judecătorul-sindic va autoriza executarea silită împotriva asociaților cu 
răspundere nelimitată sau, după caz, a membrilor 

b) judecătorul-sindic va autoriza executarea silită împotriva asociaților cu 
răspundere limitată sau, după caz, a membrilor 

c) judecătorul-sindic poate acorda un termen de grație pentru acoperirea integrală a 
creanțelor 
 

203. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după ce bunurile din averea debitorului au fost 
lichidate, lichidatorul judiciar: 

a) va supune judecătorului-sindic un raport final însoțit de situațiile financiare finale 
b) va supune judecătorului-sindic exclusiv o situație a creanțelor rămase 

neacoperite 
c) va supune judectorului-sindic exclusiv o situație a bunurilor valorificate 

 
204. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, distribuirea finală a tuturor fondurilor din 

averea debitorului se va face: 
a) după ce comitetul creditorilor își exprimă acordul în acest sens 
b) după ce administratorul special al debitorului își exprimă acordul expres în acest 

sens  
c) după ce judecătorul-sindic aprobă raportul final al lichidatorului judiciar 

 
205. (2 pct.) În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2014, poate fi antrenată 

răspunderea pentru intrarea în insolvență: 
a) numai a membrilor organelor de conducere 
b) numai a administratorului special al debitorului 
c) a oricărei persoane care a contribuit la starea de insolvență a debitorului 

 
206. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, cererea privind atragerea răspunderii pentru 

intrarea în insolvență: 
a) se va judeca separat, formându-se un dosar asociat 
b) se va judeca separat, de către instanța ierarhic superioară 
c) se va judeca în cadrul dosarului având ca obiect procedura insolvenței 

 
207. (3 pct.) În situația în care organele colegiale de conducere ale debitorului s-au 

opus la actele ori la faptele care au contribuit la starea de insolvență și au făcut să se 
consemneze opoziția lor la aceste decizii: 

a) răspunderea acestor persoane nu va mai putea fi angajată 
b) răspunderea acestor persoane va putea fi angajată doar parțial 
c) răspunderea acestor persoane va fi lăsată la aprecierea judecătorului-sindic 

 
208. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul în care s-a pronunțat o hotărâre de 

respingere a acțiunii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență: 
a) administratorul judiciar este obligat să formuleze apel 
b) lichidatorul judiciar este obligat să formuleze apel 
c) administratorul judiciar/lichidatorul judiciar care nu inteționează să formuleze 

apel va notifica în acest sens comitetul creditorilor sau, după caz, adunarea 
creditorilor 
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209. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, hotărârea judecătorească prin care s-a dispus 
antrenarea răspunderii patrimoniale a administratorului statutar: 

a) va fi comunică administratorului judiciar / lichidatorului judiciar pentru a o pune în 
executare silită 

b) va fi comunicată către Oficiul Național al Registrului Comerțului, din oficiu 
c) va fi comunicată exclusiv pârâtului 

 
210. (3 pct.) Identificați care este sancțiunea impusă de Legea nr. 85/2014 persoanei 

împotriva căreia s-a pronunțat o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii: 
a) decăderea din dreptul de a mai putea fi desemnată în calitate de administrator al 

unei societăți, pe o perioadă de 10 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii 
b) decăderea din dreptul de a mai putea înființa o societate 
c) decăderea din dreptul de a mai putea fi asociat într-o altă societate, pe o 

perioadă de 10 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii 
 

211. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, acțiunea de atragere a răspunderii pentru 
intrarea în insolvență: 

a) se prescrie în termen de 5 ani 
b) se prescrie în termen de 3 ani 
c) este imprescriptibilă 

 
212. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, termenul de prescripție pentru formularea 

cererii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență începe să curgă: 
a) de la data deschiderii procedurii simplificate de faliment 
b) de la data întocmirii tabelului definitiv de creanțe 
c) de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a 

contribuit la apariția stării de insolvență, dar nu mai târziu de 2 ani de la data 
pronuntării hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de insolvență 

 
213. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după închiderea procedurii falimentului, sumele 

rezultate din executarea silită ca urmare a admiterii cererii de atragere a răspunderii 
civile patrimoniale, vor fi repartizate: 

a) de către lichidatorul judiciar, doar cu încuviințarea judecătorului-sindic 
b) de către lichidatorul judiciar  
c) de către executorul judecătoresc 

 
214. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, procedura insolvenței poate fi închisă în orice 

stadiu al procedurii: 
a) dacă comitetul creditorilor solicită expres aceasta 
b) dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea nu sunt 

suficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și niciun creditor nu se oferă 
să avanseze sumele corespunzătoare 

c) dacă se constată că există bunuri imobile în patrimoniul debitorului care nu au 
putut fi valorificate 
 

215. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, o procedură de reorganizare pe bază de plan 
va fi închisă: 

a) în baza unui raport al administratorului judiciar care constată îndeplinirea tuturor 
obligațiilor de plată asumate prin planul confirmat, precum și plata creanțelor 
curente scadente 

b) în baza solicitării comitetului creditorilor 
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c) în baza tuturor rapoartele de activitate intocmite de administratorul judiciar prin 
care se constată toate demersurile efectuate de-a lungul procedurii 
 

216. (2 pct.) În cadrul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de 
către debitor, dacă la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a 
creanțelor, se constată că nu s-a depus nicio cerere, judecătorul-sindic: 

a) va dispune majorarea termenului cu încă 30 de zile 
b) va dispune continuarea procedurii 
c) va pronunța o sentință de închidere a procedurii 

 
217. (2 pct.) În situația în care toți creditorii înscriși în tabelul definitiv al creanțelor 

primesc sumele ce li se datorează în perioada de observație, judecătorul-sindic: 
a) va dispune închiderea procedurii și radierea debitorului 
b) va dispune închiderea procedurii fără radierea debitorului 
c) nu va dispune închiderea procedurii decât după valorificarea tuturor bunurilor din 

averea debitorului 
 

218. (2 pct.) Prin închiderea procedurii, sunt descărcați de orice îndatoriri sau 
responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui: 

a) doar judecătorul-sindic și toate persoanele care l-au asistat 
b) doar administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
c) judecătorul-sindic, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar și toate persoanele 

care i-au asistat 
 

219. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
poate fi tras la răspundere: 

a) pentru execitarea atribuțiilor cu rea-credință 
b) doar pentru gravă neglijență 
c) chiar și în cazul în care și-a exercitat atribuțiile cu bună-credință, conform legii 

 
220. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având în vedere 

dispozițiile Legii nr. 85/2014: 
a) administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate fi tras doar la răspundere penală 

pentru actele efectuate în cursul procedurii 
b) administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu poate fi tras la răspundere dacă 

acționează cu bună-credință, în limitele atribuțiilor prevăzute de lege și a 
înformațiilor disponibile 

c) administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate fi tras la răspundere chiar dacă 
și-a exercitat atribuțiile cu bună credință, în cazurile expres prevăzute de lege 

 
221. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul depunerii unei cereri comune de 

deschidere a procedurii insolvenței, instanța competentă să soluționeze cererea de 
deschidere a procedurii insolvenței împotriva unor membri ai grupului de societăți este: 

a) de regulă, tribunalul în a cărui circumscripție teritorială își are sediul societatea-
mamă 

b) judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul societatea-mamă 
c) exclusiv tribunalul în a cărui circumscripție teritorială își are sediul societatea cu 

cea mai mare cifră de afaceri 
 

222. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, adunările generale ale asociaților/acționarilor 
membrilor grupului de societăți, vor desemna: 
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a) câte un administrator special pentru fiecare membru al grupului de societăți 
b) același administrator special pentru fiecare membru al grupului de societăți 
c) un singur administrator special doar în cazuri excepționale 

 
223. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar desemnat pentru oricare 

dintre membrii grupului: 
a) va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare doar în 

cadrul procedurii în care a fost desemnat 
b) va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare în cadrul 

procedurii/procedurilor celorlalți membri  
c) nu va avea calitatea procesuală de a propune un plan de reorganizare 

 
224. (3 pct.) Raportat la dispozițiile Legii nr. 85/2014, stabiliți care dintre următoarele 

afirmații are caracter de adevăr: 
a) un creditor care deține creanțe împotriva a doi sau mai mulți membrii ai unui 

grup, nu poate introduce o cerere comună de deschidere a procedurii insolvenței 
b) un creditor care deține creanțe împotriva a doi sau mai mulți membrii ai unui 

grup, poate introduce o cerere comună de deschidere a procedurii insolvenței 
c) doi sau mai mulți debitori, membri ai unui grup, aflați în stare de insolvență, nu 

pot adresa tribunalului competent o cerere comună de deschidere a procedurii 
insolvenței 
 

225. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, creanța creditorului împotriva unor debitori 
solidari supuși dispozițiilor care reglementează procedura insolvenței grupului de 
societăți:  

a) va fi înscrisă în tabelele de creanțe, va conferi drept de vot și va participa la 
formarea cvorumului doar în procedura deschisă împotriva debitorului principal 

b) va fi înscrisă în tabelele de creanțe, însă nu va conferi drept de vot și nu va 
participa la formarea cvorumului în cadrul procedurilor deschise împotriva 
debitorilor solidari 

c) va fi înscrisă în tabelele de creanțe, va conferi drept de vot și va participa la 
formarea cvorumului atât în procedura deschisă împotriva debitorului principal, 
cât și în cele împotriva debitorilor solidari 

 
226. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, un membru al grupului de societăți poate 

încheia un contract de împrumut cu un alt membru al grupului după data deschiderii 
procedurii insolvenței: 

a) în vederea susținerii planului de reorganizare, cu acordul comitetului creditorilor 
b) doar în perioada de observație, cu acordul comitetului creditorilor 
c) în perioada de observație, fără a fi necesar acordul comitetului creditorilor 

 
227. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în vederea îndeplinirii atribuțiilor în cadrul 

procedurii falimentului instituțiilor de credit, judecătorul-sindic și lichidatorul judiciar: 
a) pot cere și punctul de vedere al Băncii Naționale a României privitor la orice 

aspect care intră în domeniul de competență al acesteia 
b) au obligația să ceară și punctul de vedere al Băncii Naționale a României 
c) au obligația să ceară și punctul de vedere al Fondului de garantare a depozitelor 

în sistemul bancar 
 

228. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în cazul deschiderii procedurii falimentului 
instituțiilor de credit: 
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a) toate drepturile și atribuțiile adunării generale, ale consiliului de administrație și 
ale conducerii executive a instituției de credit încetează prin dispoziția 
judecătorului-sindic 

b) toate drepturile și atribuțiile adunării generale, ale consiliului de administrație și 
ale conducerii executive a instituției de credit încetează de plin drept 

c) toate drepturile și atribuțiile adunării generale, ale consiliului de administrație și 
ale conducerii executive a instituției de credit încetează prin desemnarea unui 
administrator special 
 

229. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul deschiderii procedurii falimentului 
instituțiilor de credit, poate formula contestație împotriva măsurilor luate de lichidatorul 
judiciar:  

a) reprezentantul acționarilor 
b) orice persoană interesată 
c) creditorul majoritar 

 
230. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, procedura falimentului instituțiilor de credit 

începe pe baza unei cereri introduse: 
a) exclusiv de către Banca Națională a României 
b) exclusiv de către creditorii instituției de credit 
c) de către instituția de credit debitoare, creditorii acesteia ori de Banca Națională a 

României 
 

231. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, instituția de credit debitoare aflată în stare de 
insolvență este obligată să adreseze tribunalului o cerere de deschidere a procedurii: 

a) în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit stare de 
insolvență 

b) în termen de maximum 45 de zile de la data la care a intervenit stare de 
insolvență 

c) în termen de maximum 60 de zile de la data la care a intervenit stare de 
insolvență 
 

232. (3 pct.) Orice creditor care are o creanță certă, lichidă și exigibilă poate introduce 
la tribunal o cerere de deschidere a procedurii falimentului împotriva unei instituții de 
credit care nu a onorat integral o astfel de creanță: 

a) pe o perioadă de cel puțin 30 de zile lucrătoare de la scadență, în cazul caselor 
centrale ale cooperativelor de credit 

b) pe o perioadă de cel puțin 15 de zile lucrătoare de la scadență, în cazul caselor 
centrale ale cooperativelor de credit 

c) pe o perioadă de cel puțin 7 zile lucrătoare de la scadență, în cazul caselor 
centrale ale cooperativelor de credit 

 
233. (2 pct.) În cazul pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului 

împotriva instituției de credit, judecătorul-sindic va comunica aceasta de îndată: 
a) doar lichidatorului judiciar desemnat 
b) doar Fondului de Garantare a depozitelor în sistemul bancar 
c) oficiului registrului comerțului la care instituția de credit debitoare este 

înregistrată, pentru efectuarea mențiunii „instituție de credit în faliment”  
 

234. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după deschiderea procedurii falimentului, 
înstrăinarea acțiunilor deținute la instituția de credit debitoare se poate face: 
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a) doar cu acordul judecătorului-sindic 
b) doar cu acordul lichidatorului judiciar 
c) doar cu acordul administratorului special 

 
235. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, salariații instituției de credit aflate în 

procedura falimentului: 
a) vor desemna o persoană care să îi reprezinte în cursul procedurii pentru 

recuperarea creanțelor 
b) vor desemna două persoane care să îi reprezinte în cursul procedurii pentru 

recuperarea creanțelor 
c) nu sunt obligați să desemne un reprezentant întrucât drepturile acestora vor fi 

apărate de lichidatorul judiciar 
 

236. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, după emiterea hotărârii judecătorești privind 
deschiderea procedurii falimentului unei instituții de credit, lichidatorul judiciar: 

a) denunță toate contractele încheiate de instituția de credit debitoare  
b) întocmește raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au determinat apariția 

stării de insolvență a instituției de credit 
c) întocmește lista creditorilor instituției de credit 

 
237. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în cazul procedurii de faliment deschisă 

împotriva instituției de credit, cererea de ofertă privind cumpărarea de active și 
asumarea de pasive se transmite instituțiilor de credit ofertante, de către lichidatorul 
judiciar: 

a) în regim confidențial 
b) în regim public 
c) cu acordul judecătorului-sindic 

 
238.  (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, pot fi trași la răspundere pentru apariția stării 

de insolvență a instituției de credit: 
a) doar personalul de execuție cu atribuții de control intern 
b) doar directorii sau coordonatorii cu atribuții de control intern 
c) cenzorii/auditorii din cadrul instituției de credit, în anumite condiții  

 
239. (2 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede drept condiție pentru antrenarea răspunderii 

membrilor organelor de conducere sau a directorilor/coordonatorilor cu atribuții de 
control intern, din cadrul instituțiilor de credit: 

a) deținerea funcției respective în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, dacă au 
contribuit la ajungerea acesteia în stare se insolvență 

b) deținerea funcției respective în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, dacă au 
contribuit la ajungerea acesteia în stare se insolvență 

c) deținerea funcției respective cel puțin un an anterior deschiderii procedurii, dacă 
au contribuit la ajungerea acesteia în stare se insolvență 

 
240. (2 pct.) Procedura falimentului unei societăți de asigurare/reasigurare se 

deschide pe baza unei cereri formulate: 
a) doar de către  Autoritatea de Supraveghere Financiară 
b) doar de către societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau de creditorii 

acesteia 
c) fie de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, fie de societatea de 

asigurare/reasigurare debitoare sau de creditorii acesteia 
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241. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, o societate de asigurare/reasigurare aflată în 

stare de insolvență este obligată să adreseze tribunalului o cerere de deschidere a 
procedurii falimentului: 

a) în termen de cel mult 20 de zile de la data apariției stării de insolvență 
b) în termen de cel mult 25 de zile de la data apariției stării de insolvență 
c) în termen de cel mult 30 de zile de la data apariției stării de insolvență 

 
242. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, societatea de asigurare/reasigurare debitoare 

are obligația ca, înainte să înregistreze la tribunal cererea de deschidere a procedurii 
falimentului, să o înainteze împreună cu actele doveditoare Autorității de Supraveghere 
Financiară: 

a) în vederea avizării acesteia 
b) în vederea analizării acesteia și formulării întâmpinării 
c) în vederea aprobării acesteia  

 
243. (3 pct.) În urma deschiderii procedurii falimentului împotriva unei instituții de 

asigurare/reasigurare, Legea nr. 85/2014 interzice, sub sancțiunea nulității, acționarilor 
semnificativi ai societății de asigurare/reasigurare debitoare să înstrăineze acțiunile 
deține la respectiva societate de asigurare/reasigurare debitoare: 

a) fără acordul administratorului judiciar 
b) fără confirmarea judecătorului-sindic 
c) fără avizul prealabil al Autorității de Supraveghere Financiară și fără aprobarea 

judecătorului-sindic 
 

244. (3 pct.) Prin hotărârea de deschidere a procedurii falimentului împoriva unei 
instituții de asigurare/reasigurare, judecătorul-sindic: 

a) poate dispune ridicarea dreptului administratorilor respectivei societăți de a 
administra bunurile acesteia și de a dispune de ele 

b) poate dispune ridicarea dreptului administratorilor respectivei societăți de a o 
reprezenta  

c) dispune ridicarea dreptului administratorilor respectivei societăți de a o 
reprezenta, de a administra bunurile acesteia și de a dispune de ele 

 
245. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, rapoartele pe care lichidatorul judiciar este 

obligat să le întocmească, se vor transmite, în mod obligatoriu: 
a) Autorității de Supraveghere Financiară și Fondului de Garantare 
b) doar la dosarul cauzei și la Fondul de Garantare 
c) doar la dosarul cauzei și la Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 
246. (3 pct.) Lichidatorul judiciar va publica hotărârea judecătorului-sindic de 

deschidere a procedurii falimentului împotriva societății de asigurare/reasigurare: 
a) în  cel puțin trei ziare de circulație națională 
b) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a  
c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a  

 
247. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, hotărârea de deschidere a procedurii 

falimentului societăților de asigurare/reasigurare, poate avea drept consecință: 
a) retragerea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizației de 

funcționare a societății de asigurare/reasigurare  
b) suspendarea unor acțiuni judiciare sau extrajudiciare 
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c) suspendarea unor măsuri de executare silită 
 

248. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, valoarea-prag reprezintă: 
a) cuantumul maxim al creanței 
b) cuantumul minim al creanței 
c) o procedură de negociere 

 
249. (1 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, judecătorul-sindic va respinge cererea de 

deschidere a procedurii insolvenței în una dintre următoarele situații: 
a) debitorul nu se află în stare de insolvență 
b) debitorul are o datorie certă, lichidă și exigibilă față de creditorul care a formula 

cererea 
c) este îndeplinită condiția stabilită de lege în ceea ce privește cuantumul valorii-

prag 
 

250. (3 pct.) Citarea părților, precum și comunicarea oricăror acte de procedură 
prevăzute de Legea nr. 85/2014, se efectuează: 

a) în condițiile Codului de procedură civilă corroborate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind 
procedurile de insolvență 

b) prin Buletinul Procedurilor de Insolvență 
c) în condițiile Codului de procedură civilă  

 
251. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, procedurile de prevenire a insolvenței: 

a) se aplică debitorilor aflați în stare de dificultate financiară 
b) se aplică debitorilor aflați în incapacitate vădită de plată a datoriilor exigibile 
c) se aplică debitorilor care nu dispun de fonduri bănești pentru plata datoriilor 

certe, lichide și exigibile  
 

252. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, onorariul mandatarului ad-hoc: 
a) nu va putea fi modificat pe parcursul procedurii de mandat ad-hoc 
b) este stabilit provizoriu de către judecătorul-sindic 
c) este stabilit provizoriu de către președintele tribunalului 

 
253. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, onorariul mandatarului ad-hoc: 

a) va fi stabilit de către mandatarul ad-hoc 
b) se va putea stabili sub forma unui onorariu de succes 
c) se poate stabili sub forma unui onorariu lunar  

 
254. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în procedura concordatului preventiv: 

a) judecătorul-sindic numește administratorul concordatar provizoriu 
b) judecătorul-sindic elaborează proiectul de concordat și planul de redresare care 

va trebui respectat întocmai de către debitor 
c) judecătorul-sindic, în virtutea rolului activ, face demersuri pentru soluționarea pe 

cale amiabilă a oricărei dispute între debitor și creditori 
 

255. (3 pct.) Conform Legii nr. 85.2014, proiectul de concordat preventiv: 
a) va trebui să prezinte, în mod detaliat, proiecția evoluției financiar-contabile pe 

următoarele 12 luni 
b) va cuprinde doar măsuri cu privire la restructurarea conducerii debitorului și 

modificarea structurii funcționale 
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c) va cuprinde și propunerea cu privire la onorariul administratorului concordatar 
 

256. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, plata creanțelor stabilite prin concordat trebuie 
efectuată în primul an: 

a) într-un procent stabilit de comun acord cu creditorii, însă nu mai mic de 30% din 
valoarea creanțelor 

b) într-un procent de minimum 20% din valoarea creanțelor 
c) într-un procent stabilit de judecatorul-sindic în urma propunerii făcute de către 

debitor 
 

257. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, anularea concordatului preventiv: 
a) poate fi cerută de către creditorii care au votat împotriva acestuia 
b) poate fi cerută chiar și de către creditorii care au votat pentru aprobarea 

concordatului preventiv 
c) poate fi cerută în termen de 25 de zile de la data omologării acestuia 

 
258. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în vederea omologării concordatului preventiv, 

judecătorul-sindic: 
a) va verifica doar dacă valoarea creanțelor contestate și/sau în litigiu nu depășește 

25% din masa credală 
b) nu are obligația de a verifica care este valoarea creanțelor aflate în litigiu 
c) va verifica și dacă concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care 

reprezintă cel puțin 75% din valoarea creanțelor acceptate și necontestate 
 

259. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul concordatar: 
a) întocmește tabelul creditorilor care însă nu va include și creditorii ale căror 

creanțe sunt în litigiu 
b) face demersuri pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între 

creditori 
c) va putea convoca adunarea creditorilor concordatari, doar din oficiu 

 
260. (2 pct.) Scopul Legii nr. 85/2014 îl reprezintă: 

a) acordarea unei șanse debitorilor de redresare eficientă și efectivă a afacerii lor, 
fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenței, fie prin procedura de 
reorganizare judiciară 

b) instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu 
acordarea, atunci când este cazul, a șansei de redresare a activității acestuia 

c) asigurarea accesului la surse de finanțare în procedurile de prevenire a 
insolvenței, în perioada  de observație și de reorganizare, cu crearea unui regim 
adecvat pentru protejarea drepturilor creditorilor 

 
261. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, procedura simplificată de faliment se aplică: 

a) și persoanelor care exercită profesii liberale 
b) și societăților pe acțiuni 
c) tuturor profesioniștilor, fără excepții 

 
262. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, administratorul special este: 

a) persoana desemnată de Adunarea Generală a Asociaților, împuternicită să le 
reprezinte interesele în procedură 

b) persoana desemnată de Adunarea Generală a Asociaților având ca atribuție 
exclusivă administrarea activității debitorului 
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c) persoana desemnată de Adunarea Generală a Asociaților având ca atribuție 
exclusivă formularea de contestații împotriva măsurilor luate de administratorul 
judiciar, atunci când este cazul 

 
263. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2018, Buletinul Procedurilor de Insolvență: 

a) este o publicație editată de Ministerul Justiției, care apare lunar și care conține 
toate actele de procedură întocmite de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 

b) este o publicație care are drept scop exclusiv publicarea citațiilor și hotărârilor 
judecătorești pronunțate de judecătorul-sindic 

c) este o publicație care are drept scop și publicarea notificărilor sau altor acte de 
procedură efectuate de administratorul judiciar după deschiderea procedurii de 
insolvență  

 
264.  (3 pct.) În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, insolvența societății de 

asigurare/reasigurare este caracterizată: 
a) prin retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare/reasigurare 
b) exclusiv prin scăderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a societății de 

asigurare/reasigurare 
c) și prin scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumatate din limita 

prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranță 
 

265. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, pentru a putea fi introdusă cerere de 
deschidere a procedurii de insolvență: 

a) valoarea-prag pentru salariați este de 10 salarii medii brute pe economie/salariat  
b) valoarea-prag este de 40.000 lei, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul 

numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990 
c) valoarea-prag este de 45.000 lei pentru cererile introduse de către creditori 

 
266. (2 pct.) În virtutea dispozițiilor Legii nr. 85/2014, procedura insolvenței se aplică: 

a) doar de către judecătorul-sindic și administratorul judiciar  
b) doar de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
c) de către instanțele judecătorești, judecătorul-sindic și administratorul 

judiciar/lichidatorul judiciar 
 

267. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, sediul social al debitorului este: 
a) cel cu care figurează în registrul comerțului 
b) cel publicat pe pagina de internet a acestuia 
c) cel menționat în cuprinsul actelor emanate de la acesta 

 
268. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, soluționarea unei cereri având ca obiect 

ridicarea dreptului debitorului de a-și mai conduce activitatea reprezintă o atribuție ce 
intră în sarcina: 

a) administratorului judiciar/lichidatorului judiciar 
b) Comitetului Creditorilor 
c) judecătorului-sindic 

 
269. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, hotărârile pronunțate de către judecătorul-

sindic: 
a) sunt definitive și irevocabile 
b) pot fi atacate cu recurs 
c) vor fi motivate în termen de 20 de zile de la data pronunțării hotărârii 
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270. (2 pct.) De regulă, ședințele Adunării Creditorilor au loc dacă se întrunește 

cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 85/2014: 
a) de cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot 
b) de cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot 
c) de cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot 

 
271. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, Adunarea Creditorilor: 

a) va putea fi convocată doar de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
b) nu va putea fi convocată de către creditorii care dețin creanțe sub 30% din 

valoarea totală a creanțelor cu drept de vot 
c)  va putea fi convocată doar de către Comitetul Creditorilor 

 
272. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, la ședințele Adunării Creditorilor: 

a) creditorii vor putea vota doar prin corespondență 
b) creditorii bugetari pot fi reprezentați în adunare doar prin împuterniciți cu procură 

autentică 
c) creditorii bugetari pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu delegație 

semnată de conducătorul unității 
 

273. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, procesul verbal al ședinței Adunării 
Creditorilor: 

a) va fi trimis spre publicare în BPI în termen de două zile calendaristice de la data 
Adunării Creditorilor 

b) va fi depus la dosarul cauzei de către lichidatorul judiciar 
c) va fi semnat doar de către administratorul judiciar/lichdatorul judiciar 

 
274. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată conform Legii nr. 

85/2014: 
a) Comitetul Creditorilor se întrunește doar la cererea administratorului judiciar, ori 

de câte ori este necesar 
b) împotriva măsurilor luate de Comitetul Creditorilor, orice creditor poate formula 

contestație la judecătorul-sindic 
c) judecătorul-sindic va dispune înlocuirea unui membru al Comitetului Creditorilor, 

din oficiu, în cazul în care s-a constatat faptul că acesta a votat în mod repetat în 
situație de conflict de interese 

 
275. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, Comitetul Creditorilor: 

a) poate fi desemnat de către judecătorul-sindic 
b) poate fi format și dintr-un numar de 7 membri, în raport cu numărul creditorilor 
c) poate fi desemnat de lichidatorul judiciar 

 
276. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorului judiciar: 

a) se va desemna de către creditorii care dețin cel puțin 30% din valoarea totală a 
creanțelor cu drept de vot 

b) se poate desemna de către creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea 
totală a creanțelor, doar cu consultarea Adunării Creditorilor 

c) poate fi desemnat, în cadrul primei ședințe a Adunării Creditorilor 
 

277. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, împotriva rapoartelor de evaluare întocmite în 
cursul procedurii de insolvență: 
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a) se pot formula obiecțiuni 
b) se pot formula obiecțiuni în termen de 15 zile de la publicarea în BPI a anunțului 
c) se poate formula contestație de către administratorul judiciar sau de către 

creditori 
 

278. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în vedere îndeplinirii atribuțiilor sale, 
administratorul judiciar: 

a) va putea desemna persoane de specialitate ale căror remunerații vor fi suportate 
din fondurile personale ale administratorului special 

b) va putea desemna un expert evaluator, însă numirea și remunerația acestuia vor 
fi supuse spre aprobare Comitetului Creditorilor, dacă remunerația acestuia va fi 
suportată din averea debitorului 

c) va putea desemna persoane de specialitate doar cu încuviințarea judecătorului-
sindic 

 
279. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, judecătorul-sindic va dispune deschiderea 

procedurii de insolvență: 
a) prin încheiere de ședință, la cererea debitorului 
b) prin sentință civilă, la cererea debitorului 
c) doar prin decizie civilă 

 
280. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, Comitetul Creditorilor poate adresa 

judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare: 
a) doar cu condiția dovedirii pierderilor din averea debitorului 
b) oricând, însă cu condiția dovedirii lipsei probabilității de realizare a unui plan 

rațional de activitate sau a dovedirii pierderilor continue din averea debitorului 
c) într-un termen de maximum șase luni de la data deschiderii procedurii generale 

de insolvență 
 

281. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care 
au determinat apariția stării de insolvență a debitorului: 

a) va fi depus la dosarul cauzei în termen de 60 de zile de la data deschiderii 
procedurii insolvenței 

b) va fi întocmit de către administratorul judiciar, cu menționarea persoanelor cărora 
le-ar fi imputabilă starea de insolvență 

c) nu va cuprinde mențiuni cu privire la posibilitățile de redresare a activității 
debitorului 

 
282. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în urma deschiderii procedurii insolvenței, 

administratorul judiciar va transmite: 
a) o notificare tuturor creditorilor cu care debitorul a avut relații contractuale 
b) o notificare tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor 
c) o notificare creditorilor ale căror creanțe depășeșc valoare-prag prevăzută de 

Legea nr. 85/2014 
 

283. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, titularii creanțelor înscrise sub condiție 
suspensivă: 

a) nu au drept de vot 
b) au drept de vot 
c) au drept de distribuție, chiar înainte de împlinirea condiției respective 
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284. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în vedere verificării declarațiilor de creanță și 
a documentelor depuse, administratorul judiciar: 

a) are obligația de a solicita documente suplimentare de la debitor 
b) va putea solicita explicații de la debitor 
c) are obligația de a purta discuții cu fiecare creditor pentru a se stabili legitimitatea 

fiecărei creanțe 
 

285. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, tabelul preliminar va cuprinde: 
a) și creanțele nescadente 
b) toate creanțele scadente sau nescadente, cu excepția celor aflate în litigiu 
c) născute înainte de data deschiderii procedurii și care nu se află în litigiu 

 
286. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, creanțele exprimate în valută vor fi înregistrate 

în tabelul preliminar: 
a) la valoarea lor în lei, la cursul BNR existent la data întocmirii tabelului preliminar 
b) la valoarea lor în lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii 

insolvenței 
c) la valoarea lor în lei, la cursul BNR existent la data formulării declarației de 

creanță 
 

287. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, contestația la tabelul preliminar: 
a) va fi însoțită de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în 

dovedirea susținerilor sale, sub sancțiunea aplicării unei amenzi judiciare 
b) va fi însoțită de dovada achitării taxei judiciare de timbru, în original, sub 

sancțiunea suspendării judecării contestației 
c) va fi însoțită de dovada achitării taxei judiciare de timbru, în original, sub 

sancțiunea anulării contestației 
 

288. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, sunt scutite de plata taxelor de timbru: 
a) acțiunile introduse de lichidatorul judiciar pentru recuperarea creanțelor 
b) contestațiile creditorilor ale căror creanțe nu au fost înscrise în tabelul preliminar 
c) doar acțiunile în anularea actelor frauduloase încheiate de către debitor în dauna 

creditorilor 
 

289. (3 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că, lichidatorul judiciar va putea formula 
acțiune în anulare în cazul în care constată faptul că: 

a) debitorul a efectuat acte de transfer cu titlu gratuit, sub orice formă, în cei 2 ani 
anteriori deschiderii procedurii 

b) debitorul a constituit un drept de preferință pentru o creanță care era 
chirografară, în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii 

c) debitorul a efectuat acte de transfer, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, 
cu intenția de a frauda un creditor 
 

290. (3 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede interdicția de a formula un plan de 
reorganizare pentru: 

a) administratorul judiciar care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni intenționate contra patrimoniului, în ultimii 5 ani anteriori deschiderii 
procedurii  

b) debitorul al cărui asociat a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea oricărei 
infracțiuni intenționate 
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c) debitorul care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei 
infracțiuni de corupție, în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii  

 
291. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, planul de reorganizare: 

a) va cuprinde, în mod obligatoriu, restrângerea activității debitorului prin lichidarea 
parțială a activului din averea debitorului 

b) poate să prevadă și restructurarea corporativă prin modificarea structurii de 
capital social 

c) va cuprinde, în mod obligatoriu, fie restructurarea financiară a debitorului, fie 
restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social 

 
292. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, planul de reorganizare: 

a) se va executa într-un termen care nu va putea depăși 2 ani 
b) va menționa modalitatea de achitare a creanțelor curente 
c) nu va cuprinde tratamentul aplicat categoriilor de creanțe defavorizate 

 
293.  (3 pct.) Raportat la dispozițiile Legii nr. 85.2014, identificați afirmația corectă 

dintre următoarele: 
a) confirmarea unui plan de reorganizare nu împiedică confirmarea oricărui alt plan 
b) în urma confirmării planului de reorganizare, debitorul își va conduce activitatea 

sub supravegherea judecătorului-sindic 
c) doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat 

 
294. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, modificarea planului de reorganizare: 

a) poate fi propusă și de administratorul judiciar  
b) nu trebuie confirmată de judecătorul-sindic 
c) se poate solicita de orice persoană interesată 

 
295. (2 pct.) Conform legii nr. 85/2014, în cursul executării unui plan de reorganizare, 

se poate solicita intrarea în faliment a debitorului: 
a) de oricare dintre creditori, în anumite condiții 
b) doar de către administratorul judiciar 
c) doar dacă debitorul nu se conformează planului 

 
296. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, tabelul suplimentar: 

a) poate fi contestat în termen de 5 zile de la publicarea în BPI 
b) poate fi contestat în termen de 7 zile de la publicarea în BPI 
c) poate fi contestat în termen de 15 zile de la data la care partea a cunoscut sau 

au fi trebuit să cunoască situația ce determină promovarea contestației 
 

297. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, în cazul intrării în faliment după confirmarea 
unui plan de reorganizare: 

a) creditorii nu sunt obligați să restituie sumele încasate în cursul reorganizării 
b) creditorii sunt obligați să restituie sumele încasate în cursul reorganizării 
c) garanțiile reale constituite pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin planul de 

reorganizare vor fi desființate 
 

298. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi 
efectuată: 

a) de către administratorul judiciar doar cu aprobarea Comitetului Creditorilor 
b) de către lichidatorul judiciar sub controlul judecătorului-sindic 
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c) de către lichidatorul judiciar cu aprobarea judecătorului-sindic 
 

299. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, valorificarea bunurilor mobile aflate în 
patrimoniul debitorului: 

a) se poate realiza și în bloc 
b) se poate realiza doar individual 
c) se poate realiza doar cu acordul judecătorului-sindic 

 
300. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în cazul valorificării bunurilor din averea 

debitorului prin licitație publică, publicitatea: 
a) se va face pe toate site-urile de specialitate 
b) se va face și prin afișare pe site-ul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență 

din România 
c) se va face prin afișare la ușa instanței și pe site-ul Uniunii Naționale a 

Practicienilor în Insolvență din România 
 

301. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, stabiliți care dintre următoarele afirmații este 
corectă: 

a) bunurile aflate în patrimoniul debitorului pot fi evaluate doar individual 
b) valorificarea unui bun mobil al debitorului se va putea încheia doar printr-un act 

în formă autentică 
c) tipul de vânzare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitorului va fi aprobată 

de Adunarea Creditorilor 
 

302. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în urma valorificării activelor debitorului prin 
licitație publică, titlu de proprietate îl va constitui: 

a) încheierea de adjudecare eliberată de notarul public 
b) procesul verbal de licitație semnat de lichidatorul judiciar  
c) procesul verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar 

 
303. (3 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că, fondurile nereclamate de către 

persoanele îndreptățite la acestea conform planului de distribuire: 
a) vor fi depuse în contul de lichidare prevăzut la art. 39 alin. (4) din lege 
b) vor fi păstrate în contul de insolvență al debitorului, pe o perioadă de 2 ani de la 

data închiderii procedurii de faliment, la dispoziția persoanei respective 
c) vor fi repartizate către creditori conform ordinii de preferință stabilită de lege 

 

304. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, cererea privind atragerea răspunderii pentru 
intrarea în insolvență poate fi introdusă: 

a) doar de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar 
b) de către un creditor desemnat de adunarea creditorilor 
c) doar de către creditorul care deține mai mult de 70% din valoarea creanțelor 

înscrise la masa credală 
 

305. (2 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că, formularea unei cereri de atragere a 
răspunderii pentru intrarea în insolvență: 

a) poate fi formulată și împotriva organelor colegiale de conducere ale debitorului 
chiar dacă s-au opus la anumite acte/fapte care au contribuit la starea de 
insolvență 

b) înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracțiuni 
c) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracțiuni 
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306. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, există gravă neglijență exercitată de către 
lichidatorul judiciar atunci când: 

a) acesta încalcă normele de drept material  
b) acesta încalcă normele de drept procesual 
c) acesta nu îndeplinește o obligație legală și astfel se determină vătămarea unui 

interes legitim 
 

307. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, administratorul judiciar: 
a) poate fi tras la și răspundere administrativă 
b) poate fi tras doar la răspundere civilă 
c) poate fi tras la răspundere penală doar în ceea ce privește conținutul înscrisurilor 

întocmite în cadrul procedurii 
 

308. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, sentința de închidere a procedurii de 
insolvență: 

a) va fi notificată de către judecătorul-sindic Administrației Județene a Finanțelor 
Publice unde debitorul este înmatriculat 

b) va fi notificată doar creditorului majoritar 
c) va fi notificată tuturor creditorilor si debitorului, conform Codului de procedură 

civilă 
 

309. (2 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că, Comitetele Creditorilor desemnate 
pentru fiecare membru al grupului de societăți supus procedurii insolvenței: 

a) se vor întâlni cel puțin o dată pe an, cu scopul principal de a verifica stadiul 
procedurii de faliment 

b) se vor întâlni cel puțin trimestial, cu scopul principal de a formula recomandări cu 
privire la activitatea debitorilor și planurile de reorganizare propuse 

c) se vor întâlni lunar, cu scopul principal de a formula recomandări cu privire la 
executarea planului de reorganizare 

 
310. (3 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, Fondul de Garantare a depozitelor în sistemul 

bancar va face parte din Comitetul Creditorilor, în mod obligatoriu: 
a) atunci când s-a deschis procedura falimentului împotriva unei instituții de credit 
b) doar atunci când s-a deschis procedura falimentului împotriva unei societăți de 

reasigurare 
c) doar atunci când s-a deschis procedura falimentului împotriva unui membru al 

grupului de societăți  
 

311. (2 pct.) Raportat la dispozițiile Legii nr. 85/2014, stabiliți care dintre următoarele 
afirmații este adevărată: 

a) după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii vor cuprinde, în 
mod obligatoriu, mențiunea „în insolvență, in insolvency, en procedure collective” 
doar actele emise de către debitor 

b) după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii vor cuprinde, în 
mod obligatoriu, mențiunea „în insolvență, in insolvency, en procedure collective” 
toate actele și corespondența emise de administratorul judiciar  

c) după pronunțarea hotărârii de deschidere a procedurii vor cuprinde, în mod 
obligatoriu, mențiunea „în insolvență, in insolvency, en procedure collective” 
actele emise de către debitor 



46 
 

 
312. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, după intrarea debitorului în procedura 

simplificată de faliment, actele emise de acesta: 
a) vor cuprinde mențiunea „în insolvență” doar în limba română 
b) vor putea cuprinde mențiunea „în faliment” 
c) vor cuprinde, în mod obligatoriu, mențiunea „în faliment, in bankruptcy, en 

faillite” 
 

313. (2 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că, debitorul care deține o pagina de 
internet: 

a) are obligația de a o închide în termen de 24 de ore de la data întrării în faliment 
b) are obligația de a publica pe pagina respectivă informații referitoare la starea 

societății, precum și numărul, data și instanța care a pronunțat hotărârea de 
deschidere a procedurii în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii 

c) are obligația de a publica pe pagina respectivă informații referitoare la starea 
societății, precum și numărul, data și instanța care a pronunțat hotărârea de 
deschidere a procedurii în termen de 2 zile de la data comunicării hotărârii 

 
314. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, tabelul preliminar al creanțelor: 

a) poate fi contestat în termen de 5 zile de la publicarea în BPI 
b) se întocmește de către lichidatorul judiciar 
c) se întocmește în termen de 20 de zile de la data deschiderii procedurii generale 

de faliment 
 

315. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, lichidatorul judiciar: 
a) va întocmi un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, 

fie continuarea perioadei de observație din procedura generală  
b) își exercită atribuțiile doar sub controlul Comitetului creditorilor 
c) va transmite o notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment 

tuturor creditorilor menționați în lista comunicată de către debitor 
 

316. (2 pct.) Legea nr. 85/2014 prevede faptul că, salariații debitorului: 
a) nu pot fi înscriși în tabelul preliminar fără încuviințarea judecătorului-sindic 
b) nu au obligația de a formula declarații de creanță împotriva debitorului 
c) au obligația de a formula declarații de creanță împotriva debitorului în termenul 

stabilit de judecătorul-sindic 
 

317. (2 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații este corectă potrivit 
dispozițiilor Legii nr. 85/2014: 

a) creanțele salariale vor fi înscrise în tabelul preliminar conform evidențelor 
contabile 

b) creanțele salariale vor fi înscrise în tabelul preliminar doar în baza listei întocmite 
de către administratorul special 

c) creanțele salariale vor fi înscrise în tabelul preliminar doar ca urmare a 
declarațiilor de creanță formulate de către salariații debitorului 
 

318. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, propunerea administratorului judiciar privind 
intrarea în faliment a debitorului, va fi supusă spre aprobare: 

a) doar Adunării generale a asociaților 
b) doar membrilor Comitetului creditorilor  
c) adunării generale a creditorilor 
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319. (2 pct.) Identificați care dintre afirmațiile următoare reprezintă și o atribuție a 

judecătorului-sindic în temeiul Legii nr. 85/2014: 
a) înlocuirea administratorului judiciar, la cererea administratorului special, prin 

sentință 
b) înlocuirea lichidatorului judiciar, la cererea administratorului special, prin sentință 
c) judecarea contestației debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor 

pentru începerea procedurii 
 

320. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații reprezintă o atribuție a 
judecatorului-sindic conform Legii nr. 85/2014: 

a) inventarierea și evaluarea bunurilor debitorului 
b) pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii 
c) propunerea unui plan de reorganizare 

 
321. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată potrivit Legii nr. 

85/2014: 
a) judecătorul-sindic va da dispoziție tuturor băncilor la care debitorul are conturi 

deschise să nu dispună de sume fără un ordin al administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar dacă s-a dispus și ridicarea dreptului de 
administrare 

b) dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data deschiderii 
procedurii generale de insolvență 

c) ridicarea dreptului de administrare al debitorului poate fi cerută doar de către 
creditori în cursul procedurii generale de insolvență 

 
322.  (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, printre atribuțiile lichidatorului judiciar 

regăsim și: 
a) propunerea unui plan de reorganizare 
b) evaluarea și vânzarea bunurilor din averea debitorului 
c) denunțarea unor contracte încheiate de debitor 

 
323. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 85/2014, în termen de 20 de zile de la desemnarea 

administratorului judiciar: 
a) acesta va întocmi un raport prin care să propună fie intrarea în perioada 

simplificată, fie continuarea perioadei de observație din procedură generală 
b) acesta va întocmi tabelul preliminar de creanțe, la solicitarea administratorului 

special 
c) acesta va proceda la inventarierea și evaluarea bunurilor debitorului 

 
324. (2 pct.) Conform Legii nr. 85/2014, procedura insolvenței: 

a) poate începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor 
b) poate începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către cel puțin doi 

creditori 
c) poate începe doar pe baza unei cereri formulate de către reprezentantul 

convențional al debitorului 
 

325. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată potrivit 
dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014: 
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a) orice creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii de insolvență va 
preciza în cuprinsul cererii bunurile aflate în patrimoniul debitorului și care pot fi 
valorificate pentru acoperirea creanței 

b) orice creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii de insolvență va 
anexa la cererea de deschidere a procedurii de insolvență și actele de constituire 
a cauzelor de preferință, atunci când este cazul  

c) orice creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii de insolvență va 
anexa la cererea de deschidere a procedurii de insolvență, în mod obligatoriu, și 
dovada notificării organului fiscal competent 

 
Dizolvarea și lichidarea societăților reglementate prin Legea nr. 31/1990 prin alte metode 
decât procedura insolvenței. 

 
326. (2 pct.) Legea nr. 31/1990 prevede faptul că, o societate se dizolvă: 

a) prin decizia administratorului statutar 
b) prin hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, 

precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea 
societății 

c) prin hotărârea judecătoriei în a cărui circumscripție se află sediul societății, la 
cererea asociatului majoritar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile 
grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății 

 
327. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăți ca urmare a 

trecerii timpului stabilit pentru durata acesteia: 
a) dizolvarea apare în mod automat, ca efect al voinței asociaților 
b) trebuie efectuate formalitățile prevăzute de lege 
c) nu este adminisibilă o acțiune în constatarea dizolvării de drept a societății pentru 

expirarea duratei acesteia 
 

328. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, pentru a se evita dizolvarea unei societăți ca 
urmare a expirării duratei societății stabilită prin actul constitutiv, asociații vor fi consultați 
cu privire la o eventuală prelungire a duratei societății: 

a) cu cel puțin 2 luni înainte de expirare 
b) cu cel puțin 3 luni înainte de expirare 
c) cu cel puțin 6 luni înainte de expirare 

  
329. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990 judecătorul-delegat poate fi sesizat pentru 

constatarea dizolvării unei societăți, la expirarea duratei societății menționată în actul 
constitutiv: 

a) exclusiv de către administratorul statutar 
b) de către orice persoană interesată 
c) exclusiv de către Oficiul Național al Registrului Comerțului 

 
330. (3 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, societățile în nume colectiv se dizolvă: 

a) exclusiv prin faliment 
b) exclusiv prin incapacitatea sau decesul unuia dintre asociați 
c) prin faliment, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre 

asociati când datorită acestor cauze, numărul asociaților s-a redus la unul singur 
 

331.  (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în societățile în nume colectiv dacă un asociat 
decedează: 
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a) societatea trebuie să plătească partea ce se cuvine moștenitorilor, fără nicio 
excepție 

b) societatea trebuie să plătească partea ce se cuvine moștenitorilor, dacă nu 
există convenție contrară 

c) societatea nu are obligația de a plăti partea ce se cuvine moștenitorilor 
 

332. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dacă prin decesul asociatului unei societăți în 
nume colectiv sau cu răspundere limitată, numărul asociaților se reduce la unul singur: 

a) societatea se dizolvă de drept, fără nicio excepție 
b) societatea nu se dizolvă în cazul în care asociatul rămas hotărăște continuarea 

existenței societății sub forma societății cu răspundere limitată cu asociat unic 
c) societatea nu se dizolvă decât în cazul în care în actul constitutiv există clauză 

de continuare cu moștenitorii celui decedat 
 

333. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în caz de dizolvare a societății prin hotărâre a 
asociaților: 

a) aceștia nu vor putea reveni asupra hotărârii luate 
b) aceștia vor putea reveni asupra hotărârii luate chiar dacă s-a făcut o repartiție din 

activ 
c) aceștia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului 

constitutiv, asupra hotărârii luate, doar dacă nu s-a făcut nicio repartiție din activ 
 

334.  (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea societăților: 
a) trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a 
b) trebuie să fie publicată într-un ziar de circulație națională 
c) trebuie să fie înscrisă doar în registrul comerțului 

 
335. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, atunci când dizolvarea unei societăți a fost 

pronunțată de justiție, înscrierea și publicarea se va face: 
a) în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a fost 

comunicată părților 
b) în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas 

definitivă 
c) în termen de 15 zile de la data pronunțării hotărârii judecătorești  

 
336. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea societății are drept efect: 

a) radierea societății 
b) deschiderea procedurii insolvenței 
c) deschiderea procedurii lichidării 

 
337. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, stabiliți care dintre următoarele afirmații este 

corectă: 
a) dizolvarea este o fază pregătitoare a lichidării 
b) dizolvarea este o fază ulterioară lichidării 
c) dizolvarea și lichidarea se pot efectua în același timp  

 
338. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, din momentul dizolvării, directorii, 

administratorii, respectiv directoratul: 
a) nu mai pot întreprinde noi operațiuni 
b) pot întreprinde doar operațiunile prevăzute în actul constitutiv 
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c) pot întreprinde doar operațiunile aprobate de administratorul statutar 
 

339. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, o societate dizolvată: 
a) nu își păstrează personalitatea juridică  
b) își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la 

terminarea acesteia 
c) își păstrează personalitatea juridică doar dacă se prevede astfel în actul 

constitutiv 
 

340. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul în care numărul asociaților unei 
societăți cu răspundere limitată s-a redus la unul singur, dizolvarea nu intervine dacă: 

a) asociatul rămas hotărăște continuarea societății sub forma societății cu 
răspundere limitată cu asociat unic 

b) judecătorul dispune aceasta 
c) Oficiul Național al Registrului Comerțului dispune aceasta  

 
341.  (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea unei societăți înainte de expirarea 

termenului fixat pentru durata sa, are efect față de terți: 
a) fără a fi necesară îndeplinirea vreunei condiții 
b) numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea pe pagina de 

internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului 
c) numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a  
 

342. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăți se poate hotărî 
și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între 
asociați: 

a) prin votul asociaților majoritari 
b) prin votul unanim al asociaților 
c) cu acordul administratorului statutar 

 
343. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul societății în nume colectiv, transmiterea 

dreptului de proprietate către asociați asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are 
loc: 

a) la data stabilită de comun acord de către asociați 
b) la data prevăzută în actul constitutiv  
c) la data radierii societății din registrului comerțului 

 
344. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, tribunalul va putea pronunța dizolvarea 

societății: 
a) doar la solicitarea Oficiului Național al Registrului Comerțului 
b) doar la cererea asociaților și a administratorului statutar 
c) la cererea oricărei persoane interesate, în cazurile prevăzute expres de lege  

 
345. (3 pct.) Identificați unul dintre cazuri reglementate de Legea nr. 31/1990, în care 

tribunalul va putea pronunța dizolvarea unei societăți: 
a) atunci când societatea s-a aflat mai mult de un an în inactivitate temporară 
b) atunci când societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot 

întruni 
c) atunci când societatea deși are activitate, înregistrează pierderi financiare 
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346. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat 
dizolvarea unei societăți: 

a) se publică în Monitorul Oficial al României, cheltuielile fiind suportate exclusiv din 
averea societății dizolvate 

b) se înregistrează în registrul comerțului și se comunică primăriei de la sediul 
societății 

c) se comunică societății, oficiului registrului comerțului, Ministerului Finanțelor 
Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – administrația județeană a 
finanțelor publice/administrația finanțelor publice a sectorului 

 
347. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, poate formula apel împotriva hotărârii 

judecătorești prin care s-a dispus dizolvarea unei societăți: 
a) orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității 

confom legii 
b) oricare dintre asociați, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii 
c) doar titularul cererii de dizolvare, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii 

 
348. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, la data la care hotărârea judecătorească de 

dizolvare rămâne definitivă: 
a) persoana juridică se radiază 
b) persoana juridică întră în lichidare 
c) persoana juridică își pierde integral personalitatea juridică 

 
349. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, bunurile rămase din patrimoniul persoanei 

juridice radiate din registrul comerțului ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești 
de dizolvare și a neformulării unei cereri de numire a lichidatorului: 

a) revin statului român 
b) revin administratorului statutar 
c) revin acționarilor/asociaților 

 
350. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având în vedere 

dispozițiile Legii nr. 31/1990: 
a) lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii 
b) lichidatorii nu au aceeași răspundere ca și administratorii 
c) lichidatorii au aceeași răspundere ca asociatul majoritar 

 
351. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, de îndată după preluarea funcției, lichidatorii 

sunt obligați: 
a) să întocmească doar o listă a creditorilor 
b) să facă un inventar și să încheie un bilanț, care să constate situația exactă a 

activului și pasivului societății 
c) să întocmească un opis cu registrele și actele societății 

 
352. (3 pct.) Identificați care dintre următoare afirmații este corectă raportat la 

prevederile Legii nr. 31/1990: 
a) lichidatorii nu sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul societății 
b) lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze doar actele societății 
c) lichidatorii vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor 
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353. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, lichidatorul este obligat să ia măsuri pentru 
efectuarea bilanțului de mediu în cazul societăților a căror activitate s-a desfășurat în 
baza autorizației de mediu, urmând ca rezultatele bilanțului să fie comunicate: 

a) Oficiului național al registrului comerțului, spre publicare 
b) Agenției teritoriale pentru protecția mediului 
c) Monitorului Oficial al României, spre publicare 

 
354. (3 pct.) Printre puterile conferite de Legea nr. 31/1990 lichidatorilor, se numără și 

aceea: 
a) de a contracta împrumuturi ipotecare 
b) de a vinde, prin negociere directă, orice avere mobiliară a societății 
c) de a lichida și încasa creanțele societății 

 
355. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, lichidatorii care întreprind noi operațiuni 

comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării unei societăți: 
a) răspund personal și solidar de executarea lor 
b) răspund personal și solidar, la cererea oricărei persoane 
c) sunt absolviți de orice culpă 

 
356. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, lichidatorii care probează, prin prezentarea 

situației financiare anuale, că fondurile de care dispune o societate nu sunt suficiente să 
acopere pasivul exigibil: 

a) trebuie să achite diferența din fonduri personale, urmând ca apoi să fie 
recuperată din valorificarea de active 

b) trebuie să ceară sumele necesare asociaților care răspund nelimitat sau celor 
care au efectuat integral vărsămintele 

c) trebuie să valorifice bunurile societății pentru a acoperi integral creanțele 
creditorilor   

 
357. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, creditorii unei societăți: 

a) au dreptul de a exercita acțiuni doar împotriva lichidatorilor care reprezintă 
societatea pentru creanțele ajunse la termen 

b) au dreptul de a exercita în primul rând acțiuni împotriva asociaților pentru plata 
sumelor datorate din valoarea acțiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la 
capitalul social 

c) au dreptul de a exercita acțiuni împotriva lichidatorilor care reprezintă societatea 
pentru creanțele ajunse la termen și numai după aceea de a se îndrepta 
împotriva asociaților 

 
358. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, lichidarea unei societăți trebuie terminată: 

a) în cel mult un an de la data dizolvării 
b) în cel mult un an și șase luni de la data dizolvării 
c) în cel mult 2 ani de la data dizolvării 

 
359. (1 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 pentru lichidarea unei societăți: 

a) poate fi prelungit de către oficiul registrului comerțului, pentru motive temeinice 
b) poate fi prelungit de către tribunal, indiferent de motiv 
c) nu poate fi prelungit 

 
360. (2 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 pentru lichidarea unei societăți: 

a) poate fi prelungit de către tribunal, cu perioade de câte 2 luni  
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b) poate fi prelungit de către tribunal, cu perioade de câte 3 luni  
c) poate fi prelungit de către oficiul registrului comerțului, cu încă un an dar nu mai 

mult de două ori  
 

361. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată raportat la 
prevederile Legii nr. 31/1990: 

a) lichidarea liberează pe asociații minoritari 
b) lichidarea libereaza pe asociații majoritari 
c) lichidarea nu liberează pe acționari/asociați  

 
362. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având în vedere 

dispozițiile Legii nr. 31/1990: 
a) lichidarea nu împiedică deschiderea procedurii de insolvență a societății 
b) lichidarea împiedică deschiderea procedurii de insolvență a societății timp de un 

an de la începerea lichidării 
c) lichidarea împiedică deschiderea procedurii de insolvență a societății timp de 6 

luni de la începerea lichidării 
 

363. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, lichidatorul trebuie să depună la oficiul 
registrului comerțului, pentru menționare în registrul comerțului: 

a) un raport privind creditorii societății si creanțele acestora 
b) un  raport privind situația economică a societății 
c) un raport privind activul societății 

 
364. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dacă din raportul privind situația economică a 

societății întocmit de lichidator rezultă că debitorul îndeplinește condițiile pentru 
deschiderea procedurii simplificate de insolvență, acesta are obligația: 

a) de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data 
depunerii raportului la oficiul registrului comerțului 

b) de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 30 zile de la data 
depunerii raportului la oficiul registrului comerțului 

c) de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 3 luni de la data 
depunerii raportului la oficiul registrului comerțului 

 
365. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, nerespectarea obligației de depunere a 

raportului privind situația economică a unei societăți, de către lichidator: 
a) constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează cu amenda 
b) constituie contravenție și se sancționează cu amenda 
c) constituie neglijență gravă și se sancționează cu amenda 

 
366. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, constatarea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor pentru nedepunerea raportului privind situația economică a societății, se 
realizează: 

a) doar din oficiu 
b) doar la solicitarea persoanei care justifică un interes 
c) din oficiu sau în urma sesizării oricărei părți interesate 

 
367. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, constatarea contravențiilor săvârșite de 

lichidatori și sancționarea acestora se realizează: 
a) de către instanța de judecată 
b) exclusiv de către directorul oficiului registrului comerțului 
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c) de către persoana competentă cu soluționarea cererilor de înregistrare în 
registrul comerțului 

 
368.  (3 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, după terminarea lichidării: 

a) lichidatorul va depune la registrul comerțului cererea de radiere a societății din 
registrul comerțului 

b) asociatul majoritar va depune la registrul comerțului cererea de radiere a 
societății din registrul comerțului 

c) administratorul statutar va depune la registrul comerțului cererea de radiere a 
societății din registrul comerțului 

 
369. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, cererea de radiere a unei societăți din 

registrul comerțului se va depune: 
a) în termen de 10 zile de la terminarea lichidării 
b) în termen de 15 zile de la terminarea lichidării 
c) în termen de 30 zile de la terminarea lichidării 

 
370. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sancțiunea care intervine pentru lichidatorul 

care nu depune, în termenul legal, cererea de radiere a unei societăți din registrul 
comerțului, după terminarea lichidării este: 

a) amenda în cuantum de 20 lei pe zi de întârziere 
b) amenda penală 
c) înlocuirea lichidatorului care avea această obligație 

 
371. (2 pct.) În cazul în care lichidatorul are obligația de a introduce cererea de 

deschidere a procedurii de faliment, iar acesta nu se conformează acestei obligații în 
termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990, acesta: 

a) va fi decăzut din acest drept 
b) va fi sancționat cu o amendă și înlocuit din funcție 
c) va fi sancționat cu amendă de la 50 lei la 100 lei 

 
372. (3 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat 

radierea unei societăți, se comunică: 
a) doar la sediul social al societății și se înregistrează în registrul comerțului 
b) doar la sediul social al societății și se afișează pe pagina de internet a Oficiului 

Național al Registrului Comerțului 
c) societății, oficiului registrului comerțului pentru radierea societății din registrul 

comerțului, Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare 
Fiscală – administrația județeană a finanțelor publice/administrația finanțelor 
publice a sectorului 
 

373. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, bunurile rămase din patrimoniul societății 
radiate din registrul comerțului: 

a) revin asociaților/acționarilor 
b) trec în proprietatea statului 
c) revin asociaților/acționarilor și lichidatorului 

 
374. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, după aprobarea socotelilor și terminarea 

repartiției, registrele și actele societății în nume colectiv ce nu mai sunt necesare 
vreunuia dintre asociați, se vor depune la: 

a) administratorul statutar 
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b) oficiul național al registrului comerțului 
c) asociatul desemnat de majoritate 

 
375. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, după aprobarea socotelilor și terminarea 

repartiției, registrele și actele societății în comandită simplă ce nu mai sunt necesare 
vreunuia dintre asociați, se vor depune la: 

a) asociatul majoritar 
b) asociatul desemnat de majoritate 
c) oficiul național al registrului comerțului 

 
376. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, după aprobarea socotelilor și terminarea 

repartiției, registrele și actele societății cu răspundere limitată ce nu mai sunt necesare 
vreunuia dintre asociați, se vor depune la: 

a) asociatul desemnat de majoritate 
b) administratorul statutar 
c) oficiul național al registrului comerțului 

 
377. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, registrele societății pe acțiuni depuse la 

registrul comerțului la care a fost înregistrată societatea, vor putea fi consultate: 
a) de orice parte interesată, cu autorizarea acționarului majoritar 
b) de orice parte interesată, cu autorizarea judecătorului delegat 
c) de orice parte interesată, cu autorizarea lichidatorului 

 
378. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, registrele societății în comandită pe acțiuni 

depuse la registrul comerțului la care a fost înregistrată societatea, vor putea fi 
consultate: 

a) de orice parte interesată, cu autorizarea administratorului statutar 
b) de orice parte interesată, cu autorizarea lichidatorului 
c) de orice parte interesată, cu autorizarea judecătorului delegat 

 
379. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăți cu răspundere 

limitată, registrele acesteia vor fi păstrate: 
a) timp de 3 ani 
b) timp de 5 ani 
c) timp de 10 ani 

 
380.  (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăți în nume 

colectiv, registrele acesteia vor fi păstrate: 
a) timp de 5 ani 
b) timp de 7 ani  
c) timp de 10 ani 

 
381. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăți în comandită 

simplă, registrele acesteia vor fi păstrate: 
a) timp de 3 ani  
b) timp de 4 ani  
c) timp de 5 ani 

  
382. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăți pe acțiuni, 

registrele acesteia vor fi păstrate: 
a) pe termen nelimitat 
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b) pe o perioadă de 5 ani  
c) pe o perioadă de 10 ani 

 
383. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăți în nume 

colectiv va fi făcută: 
a) de toți asociații, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel 
b) de instanța de judecată, în toate cazurile 
c) de orice persoană interesată 

 
384. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăți în 

comandită simplă va fi făcută: 
a) de instanța de judecată, în toate cazurile 
b) doar de oficiul național al registrului comerțului 
c) de toți asociații, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel 

 
385. (2 pct.) Potrivit Legii nr.31/1990, numirea lichidatorului unei societăți în nume 

colectiv se va face de către instanța de judecată: 
a) dacă nu se poate întruni unanimitatea voturilor asociaților 
b) doar dacă se solicită expres de către oficiul național al registrului comerțului 
c) la cererea oricărei părți  

 
386. (3 pct.) Potrivit Legii nr.31/1990, numirea lichidatorului unei societăți cu 

răspundere limitată se va face de către instanța de judecată, dacă nu se poate întruni 
unanimitatea voturilor asociaților: 

a) doar la cererea asociatului majoritar, cu ascultarea tuturor asociaților 
b) doar la cererea unuia dintre administratori, cu ascultarea tuturor asociaților 
c) la cererea oricărui asociat sau administrator, cu ascultarea tuturor asociaților și 

administratorilor 
  

387. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentința civilă prin care s-a dispus numirea 
lichidatorului unei societăți cu răspundere limitată, ca urmare a neîntrunirii unanimității 
voturilor asociaților, poate fi atacată: 

a) doar cu apel 
b) doar cu recurs 
c) nu poate fi atacată  

 
388. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentința civilă prin care s-a dispus numirea 

lichidatorului unei societăți în comandită simplă, ca urmare a neîntrunirii unanimității 
voturilor asociaților, poate fi atacată: 

a) cu contestație în anulare 
b) cu recurs 
c) cu apel 

 
389. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentința prin care s-a dispus numirea 

lichidatorului unei societăți în comandită simplă, ca urmare a neîntrunirii unanimității 
voturilor asociaților, poate fi atacată: 

a) în termen de 15 zile de la comunicare 
b) în termen de 15 zile de la pronunțare 
c) în termen de 20 de zile de la pronunțare 
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390. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentința prin care s-a dispus numirea 
lichidatorului unei societăți în nume colectiv, ca urmare a neîntrunirii unanimității voturilor 
asociaților, poate fi atacată: 

a) în termen de 10 zile de la comunicare 
b) în termen de 10 zile de la pronunțare 
c) în termen de 15 zile de la pronunțare 

 
391. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, sentința prin care s-a dispus numirea 

lichidatorului unei societăți cu răspundere limitată, ca urmare a neîntrunirii unanimității 
voturilor asociaților, poate fi atacată: 

a) în termen de 20 de zile de la comunicare 
b) în termen de 15 zile de la pronunțare 
c) în termen de 20 de zile de la pronunțare 

 
392. (2 pct.) Calea de atac prevăzută de Legea nr. 31/1990 împotriva sentinței prin 

care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăți cu răspundere limitată, ca urmare a 
neîntrunirii unanimității voturilor asociaților, poate fi exercitată: 

a) de către asociați sau administratori 
b) de către oficiul registrului comerțului  
c) doar de către administratorul statutar 

 
393. (2 pct.) Calea de atac prevăzută de Legea nr. 31/1990 împotriva sentinței prin 

care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăți în nume colectiv, ca urmare a 
neîntrunirii unanimității voturilor asociaților, poate fi exercitată: 

a) doar de către asociatul majoritar 
b) de către asociați sau administratori 
c) doar de către oficiul registrului comerțului 

 
394. (2 pct.) Calea de atac prevăzută de Legea nr. 31/1990 împotriva sentinței prin 

care s-a dispus numirea lichidatorului unei societăți în comandită simplă, ca urmare a 
neîntrunirii unanimității voturilor asociaților, poate fi exercitată: 

a) de orice persoană interesată 
b) de către oficiul registrului comerțului 
c) de către asociați sau administratori 

 
395. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, după terminarea lichidării unei societăți cu 

răspundere limitată, lichidatorul: 
a) trebuie să numească un expert contabil în vederea întocmirii situației financiare 

finale de lichidare 
b) trebuie să întocmească tabelul de creanțe 
c) trebuie întocmească situația financiară și să propună repartizarea activului între 

asociați 
 

396. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situația financiară întocmită și semnată de 
lichidator după terminarea lichidării societății în nume colectiv: 

a) se publică pe pagina de internet a oficiului registrului comerțului 
b) se afișează la sediul profesional al lichidatorului 
c) se afișează la ușa instanței în a cărei circumscripție își are sediul societatea 
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397. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, după terminarea lichidării unei societăți în nume 
colectiv, asociatul nemulțumit poate formula, în termen legal, de la notificarea situației 
financiare și a proiectului de repartizare a activului între asociați: 

a) contestație 
b) opoziție 
c) apel 

 
398. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situația financiară întocmită de lichidator după 

terminarea lichidării unei societăți cu răspundere limitată, poate fi atacată în termen de: 
a) 15 zile de la notificarea situației financiare de lichidare  
b) 20 de zile de la notificarea situației financiare de lichidare  
c) 30 de zile de la notificarea situației financiare de lichidare  

 
399. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situația financiară întocmită de lichidator după 

terminarea lichidării unei societăți în nume colectiv, poate fi atacată în termen de: 
a) 10 zile de la notificarea situației financiare de lichidare 
b) 15 zile de la notificarea situației financiare de lichidare 
c) 25 de zile de la notificarea situației financiare de lichidare  

 
400. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situația financiară întocmită de lichidator după 

terminarea lichidării unei societăți în comandită simplă, poate fi atacată în termen de: 
a) 15 zile de la notificarea situației financiare de lichidare 
b) 25 de zile de la notificarea situației financiare de lichidare 
c) 30 de zile de la notificarea situației financiare de lichidare 

 
401. (2 pct.) Lichidatorul unei societăți cu răspundere limitată este liberat potrivit Legii 

nr. 31/1990: 
a) atunci când hotărârea asupra opoziției formulată împotriva situației financiare de 

lichidare și a proiectului de repartizare a activului între asociați a rămas definitivă 
b) atunci când acesta a declarat că a efectuat toate demersurile pentru lichidarea 

societății 
c) doar atunci când oficiul național al registrului comerțului a dispus descărcarea de 

îndatoriri 
 

402. (2 pct.) Lichidatorul unei societăți în nume colectiv este liberat potrivit Legii nr. 
31/1990: 

a) atunci când a expirat termenul pentru formularea opoziției împotriva situației 
financiare de lichidare și a proiectului de repartizare a activului între asociați și 
persoana îndreptățită nu a formulat această opoziție 

b) doar atunci când instanța de judecată a dispus descărcarea de îndatoriri 
c) doar atunci când oficiul național al registrului comerțului a dispus descărcarea de 

îndatoriri 
 

403. (2 pct.) Lichidatorul unei societăți în comandită simplă este liberat potrivit Legii 
nr. 31/1990, atunci când: 

a) acesta a declarat că a efectuat toate demersurile pentru lichidarea societății 
b) administratorul statutar își exprimă acordul în acest sens 
c) hotărârea asupra opoziției formulată împotriva situației financiare de lichidare și a 

proiectului de repartizare a activului între asociați a rămas definitivă 
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404. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăți pe acțiuni 
se face: 

a) de instanța competentă, în toate cazurile 
b) de oficiul național al registrului comerțului, în toate cazurile 
c) de adunarea generală care hotărăște lichidarea, dacă prin actul constitutiv nu se 

prevede altfel 
 

405. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăți în 
comandită pe acțiuni se face: 

a) de consiliul de administrație, în toate cazurile 
b) de adunarea generală care hotărăște lichidarea, dacă prin actul constitutiv nu se 

prevede altfel 
c) de instanța competentă, în toate cazurile 

 
406. (1 pct.) În situația în care majoritatea cerută de Legea nr. 31/1990 pentru 

numirea unui lichidator al unei societăți pe acțiuni nu se întrunește, numirea lichidatorului 
se va face: 

a) de către tribunal 
b) de către acționarul majoritar 
c) de către consiliul de administrație 

 
407.  (1 pct.) În situația în care majoritatea cerută de Legea nr. 31/1990 pentru 

numirea unui lichidator al unei societăți în comandită pe acțiuni nu se întrunește, 
numirea lichidatorului se va face: 

a) de către acționarul majoritar 
b) de către consiliul de administrație 
c) de către tribunal 

 
408. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea judecătorească prin care s-a dispus 

numirea lichidatorului unei societăți pe acțiuni, este supusă: 
a) apelului 
b) recursului 
c) contestației 

 
409. (3 pct.) În cazul societăților pe acțiuni, Legea nr. 31/1990 prevede faptul că 

administratorii, respectiv membrii directoratului, vor prezenta: 
a) tribunalului o dare de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima 

situație financiară aprobată până la începerea lichidării 
b) lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima 

situație financiară aprobată până la începerea lichidării 
c) lichidatorilor o dare de seamă cu privire la situațiile financiare ale societății pe cei 

3 ani anteriori începerii procedurii de lichidare 
 

410. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării societăților pe acțiuni: 
a) lichidatorii au dreptul doar să aprobe darea de seamă asupra gestiunii 
b) lichidatorii nu au dreptul să aprobe darea de seamă asupra gestiunii  
c) lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă asupra gestiunii și să facă sau 

să susțină eventuale contestații la aceasta 
 

411. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării societăților în comandită pe 
acțiuni: 
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a) lichidatorii nu au dreptul să formuleze contestații la darea de seamă asupra 
gestiunii 

b) lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă asupra gestiunii și să facă sau 
să susțină eventuale contestații la aceasta 

c) lichidatorii nu au dreptul să aprobe darea de seamă asupra gestiunii  
 

412. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăți pe acțiuni, dacă 
unul sau mai mulți administatori, respectiv membri ai directoratului, sunt numiți 
lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului: 

a) se va depune la oficiul registrului comerțului și se va publica în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, fără a fi însoțită de alte documente 

b) se va depune la oficiul registrului comerțului și se va publica în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, împreună cu bilanțul final de lichidare 

c) se va publica în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
 

413. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, după terminarea lichidării, situația financiară 
finală întocmită și semnată de lichidatorul unei societăți pe acțiuni: 

a) se va comunica Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
b) se va publica în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
c) se va publica în Monitorul Oficial a României, Partea a IV-a  

 
414. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situația financiară finală întocmită de lichidatorul 

unei societăți pe acțiuni, poate fi atacată: 
a) de orice acționar 
b) doar de administratorul statutar 
c) de oficiul registrului comerțului  

 
415. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, situația financiară finală întocmită de lichidatorul 

unei societăți pe acțiuni, poate fi atacată: 
a) cu  apel 
b) cu recurs 
c) cu opoziție 

 
416. (2 pct.) Sumele cuvenite acționarilor unei societăți pe acțiuni lichidată potrivit 

Legii nr. 31/1990 și care nu au fost încasate în termen de două luni de la publicarea 
situației financiare: 

a) vor fi păstrate în contul special al oficiului registrului comerțului 
b) vor reveni lichidatorului 
c) vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia 

 
417. (1 pct.) În situația în care o societate pe acțiuni aflată în curs de lichidare potrivit 

Legii nr. 31/1990, este în stare de insolvență: 
a) lichidatorul va notifica instituțiile statului si le va pune în vedere că au obligația să 

ceară deschiderea procedurii insolvenței 
b) lichidatorul va solicita radierea societății 
c) lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenței 

 
418. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, societatea se dizolvă prin: 

a) demisia a două treimi din membrii consiliului de administrație 
b) falimentul partenerilor contractuali ale căror contracte cu societatea au o valoare 

însumată de 75% din valoarea totală a contractelor pe care le are aceasta 
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c) hotărârea tribunalului bazată pe constatarea unor neînțelegeri grave între 
asociați 

 
419.  (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării societății la trecerea timpului 

stabilit pentru durata acesteia, asociații trebuie să fie consultați de către consiliul de 
administrație, înainte de expirarea duratei societății: 

a) cu cel puțin 3 luni 
b) cu cel puțin 6 luni 
c) cu cel puțin 12 luni 

 
420. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, consultarea asociaților de către consiliul de 

administrație anterior dizolvării societății la trecerea timpului stabilit pentru durata 
acesteia, are ca obiect: 

a) stabilirea modului de împărțire a activului patrimonial al societății între acționari 
ulterior dizolvării 

b) stabilirea modului de stingere a obligațiilor societății anterior dizolvării 
c) prelungirea duratei de funcționare a societății 

 
421. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dacă procedura dizolvării societății la trecerea 

timpului pentru durata acesteia nu este îndeplinită, poate fi sesizat judecătorul-delegat 
pentru constatarea dizolvării societății: 

a) de către orice persoană interesată sau Oficiul Național al Registrului Comerțului  
b) doar de către Oficiul Național al Registrului Comerțului  
c) creditorul principal al societății 

 
422. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, societatea cu răspundere limitată nu se dizolvă 

atunci când numărul asociaților s-a redus la unul singur ca urmare a falimentului, 
incapacității, excluderii, retragerii sau decesului celorlalți asociați, dacă: 

a) asociatul rămas hotărăște continuarea existenței societății ca societate în 
comandită simplă 

b) actul constitutiv prevede că drepturile celor al căror statut de asociat a încetat, se 
exercită în continuare de către moștenitorii acestora 

c) adunarea creditorilor societății se opune dizolvării acesteia 
 

423. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dacă un asociat al unei societăți în nume 
colectiv decedează, în lipsa unei convenții contrare, societatea trebuie: 

a) să plătească moștenitorilor contravaloarea drepturilor decedatului 
b) să redistribuie drepturile decedatului către asociați 
c) să coopteze un alt asociat 

 
424. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăți în comandită 

simplă ca urmare a decesului unor asociați, moștenitorii acestora: 
a) nu au niciun fel de drepturi față de societate 
b) nu au nicio obligație față de societate 
c) răspund pentru pierderi și au drepturi la beneficii până în ziua publicării 

schimbărilor intervenite în statutul societății ca urmare a respectivelor decese 
 

425.  (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul dizolvării unei societăți prin hotărârea 
asociaților: 

a) aceștia nu vor putea reveni asupra hotărârii luate 
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b) aceștia vor putea reveni asupra hotărârii luate atât timp cât nu s-a făcut nicio 
repartiție de activ 

c) aceștia vor putea reveni asupra hotărârii luate în maximum 15 zile de la 
începerea repartițiilor din activ 
 

426. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, la hotărârea asociaților privind revenirea asupra 
unei hotărâri de dizolvare, pot face opoziție: 

a) doar debitorii societății 
b) doar asociații minoritari 
c) creditorii societății și orice parte interesată 

 
427. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea societăților trebuie înscrisă în: 

a) registrul persoanelor juridice de la judecătoria sediului principal al societății 
dizolvate 

b) registrul comerțului 
c) registrul asociațiilor și fundațiilor 

 
428. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea societăților trebuie publicată în: 

a) două ziare de mare circulație 
b) Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și un ziar de mare circulație 
c) Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a 

 
429. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul în care dizolvarea are loc în baza unei 

hotărâri judecătorești, înscrierea și publicarea se vor face: 
a) în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas 

definitivă 
b) în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas 

definitivă 
c) în termen de 5 zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă 

 
430. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea societății are ca efect: 

a) împărțirea activului patrimonial între asociați 
b) împiedicarea deschiderii procedurii de faliment 
c) deschiderea procedurii lichidării 

 
431. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea unei societăți poate avea loc fără 

lichidare: 
a) în cazul divizării totale a societății 
b) doar în cazul dizolvării prin hotărâre a adunării generale a asociaților 
c) doar în cazul dizolvării ca urmare a declarării nulității societății   

 
432. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, din momentul dizolvării unei societăți, directorii 

și administratorii:  
a) pot întreprinde numai operațiuni care privesc gestiunea curentă a societății 

respective 
b) nu mai pot întreprinde noi operațiuni 
c) pot încheia tranzacții în scopul stingerii creanțelor litigioase 

 
433. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, prin moment al dizolvării se întelege: 

a) ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori data la care dizolvarea a 
fost hotărâtă la adunarea generală sau declarată prin hotărâre judecătorească 
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b) ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori ziua în care hotărârea de 
dizolvare luată de adunarea generală sau hotărârea judecătorească privind 
dizolvarea a fost comunicată tuturor asociaților 

c) doar ziua în care hotărârea judecătorească de dizolvare a rămas definitivă 
   
 
434. (2 pct.) Hotărârea privind dizolvarea unei societăți înainte de expirarea 

termenului fixat pentru durata sa de funcționare, are efect față de terți: 
a) numai după trecerea unui termen de 10 zile de la publicarea sa în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a 
b) numai după trecerea unui termen de 15 zile de la publicarea sa în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a 
c) numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a 
   

435. (2 pct.) Asociații societăților în comandită simplă și cu răspundere limitată pot 
hotărî modul de lichidare a societății, numai dacă:    

a) îndeplinesc cvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului 
constitutiv, au un punct de vedere unanim cu privire la repartizarea și lichidarea 
patrimoniului societății și asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în 
acord cu creditorii 

b) îndeplinesc cvorumul prevăzut pentru modificarea actului constitutiv și întrunesc 
majoritatea simplă a asociaților, sunt de acord cu privire la repartizarea și 
lichidarea patrimoniului societății și au resurse pentru stingerea a minimum două 
treimi din pasivul societății 

c) îndeplinesc majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv și asigură 
regularizarea pasivului societății în acord cu creditorii  

 
436. (2 pct.) Asociații societăților în nume colectiv, în comandită simplă și cu 

răspundere limitată pot hotărî asupra modului în care activele rămase după plata 
creditorilor vor fi împărțite între ei:    

a) prin vot cu majoritate simplă 
b) prin vot cu majoritate absolută 
c) prin vot unanim 

 
437. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, transmiterea drepturilor de proprietate asupra 

bunurilor rămase după plata creditorilor are loc:    
a) la data publicării actului de dizolvare în Monitorul Oficial al României, Partea a 

IV-a 
b) la data radierii societății din registrului comerțului 
c) la data publicării actului de dizolvare în două ziare de circulație națională 

 
438. (2 pct.) Ulterior dizolvării și împărțirii patrimoniului societății dizolvate între 

asociați, aceștia pot proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară în baza: 
a) procesului-verbal privind împărțirea bunurilor semnat de toți asociații sau de 

reprezentanții legali ai acestora 
b) copiei legalizate a hotărârii de dizolvare adoptată de adunarea generală sau a 

hotărârii judecătorești de dizolvare 
c) certificatului constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite 

eliberat de registrul comerțului 
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439. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, tribunalul va pronunța dizolvarea societății la 
cererea: 

a) a cel puțin o treime din asociați 
b) creditorilor care singuri sau împreună dețin cel puțin o jumătate din datoriile 

societății 
c) Oficiului Național al Registrului Comerțului 

 
440. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, tribunalul va putea pronunța dizolvarea 

societății în cazul în care: 
a) societatea nu și-a achitat impozitele anuale în termenul prevăzut de lege, dacă 

perioada de întârziere depășește 60 de zile lucrătoare 
b) societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii 
c) societatea și-a încetat temporar activitatea și nu a mai reluat-o într-un termen de 

cel mult doi ani de la data înscrierii în registrul comerțului 
  

441. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, lista societăților pentru care urmează să se 
formuleze acțiuni de dizolvare se afișează pe pagina de internet sau pe portalul de 
servicii on-line al:   

a) Oficiului Național al Registrului Comerțului  
b) Ministerului Finanțelor Publice 
c) Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

 
442. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, lista societăților pentru care urmează să se 

formuleze acțiuni de dizolvare se afișează în scopul informării publice, cu cel puțin:   
a) 10 zile calendaristice înainte de formularea acțiunii 
b) 15 zile calendaristice înainte de formularea acțiunii  
c) 30 zile calendaristice înainte de formularea acțiunii  

 
443. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat 

dizolvarea se publică:   
a) pe pagina de internet a societății și pe portalul de servicii on-line al Camerei de 

Comerț și Industrie a României/județului 
b) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și pe pagina de internet sau pe 

portalul de servicii on-line al Oficiului Național al Registrului Comerțului 
c) pe pagina de internet a societății și în două ziare cu acoperire națională de largă 

circulație    
 

444.  (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în cazul mai multor hotărâri judecătorești de 
dizolvare, publicitatea se va putea efectua: 

a) numai pentru hotărârile bazate pe motive ținând de situația acționarilor/asociaților 
b) numai pentru hotărârile bazate pe motive care interesează Ministerul Finanțelor 

Publice 
c) sub forma unui tabel cuprinzând elementele de identificare ale tuturor societăților 

dizolvate și ale hotărârilor judecătorești de dizolvare 
 

445.  (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, cheltuielile pentru publicarea hotărârilor 
judecătorești de dizolvare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, se suportă de 
către: 

a) titularul cererii de dizolvare, care se poate îndrepta apoi împotriva societății 
b) asociați/acționari în mod solidar 
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c) asociați/acționari proporțional cu valoarea părților sociale/acțiunilor deținute de 
fiecare 

   
446. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea judecătorească de dizolvare a unei 

societăți: 
a) este definitivă 
b) poate fi atacată cu apel 
c) poate fi atacată cu recurs 
 

447.  (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea judecătorească de dizolvare odată 
definitivă deschide calea: 

a) intrării societății în lichidare, potrivit prevederilor legale care guvernează această 
instituție 

b) împărțirii activului patrimonial al societății între asociați pe cale amiabilă 
c) negocierilor între asociați și creditorii societății pentru stingerea creanțelor 

acestora pe cale amiabilă 
 

448. (2 pct.) În exercitarea atribuțiilor sale, lichidatorul desemnat conform Legii nr. 
31/1990, este scutit de orice taxă, tarif, comisioane și altele asemenea, dacă: 

a) a fost numit exclusiv de către asociați/acționari 
b) a fost numit exclusiv de către creditorii societății 
c) a fost numit de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, la cererea oricărei 

persoane interesate 
 

449. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, decontul final al cheltuielilor efectuate de 
lichidator în legătură cu lichidarea unei societății, se face: 

a) din fondurile persoanei care a solicitat lichidarea 
b) din averea societății dizolvate sau în lipsă din fondul de lichidare, constituit 

potrivit legii 
c) din fondurile speciale ale Camerei de Comerț și Industrie a României 
 

450. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, Oficiul Național al Registrului Comerțului sau 
orice persoană interesată poate solicita tribunalului radierea societății dizolvate din 
registrul comerțului, dacă: 

a) în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de dizolvare nu s-a 
formulat nicio cerere de numire a lichidatorului 

b) dacă nu pot fi identificate fonduri disponibile pentru acoperirea cheltuielilor de 
lichidare a societății dizolvate 

c) dacă în termen de 3 luni de la desemnarea lichidatorului acesta nu a demarat 
operațiunile de lichidare 

 
451.   (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat 

radierea societății dizolvate din registrul comerțului, se comunică:  
a) societății, oficiului registrului comerțului și Ministerul Finanțelor Publice ANAF – 

administrația județeană/de sector a finanțelor publice 
b) societății, Camerei de Comerț și Industrie a României și Ministerului Finanțelor 

Publice - ANAF - 
c) creditorilor societății și Camerei Județene de Comerț și Industrie de la sediul 

principal al societății 
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452. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat 
radierea societății dizolvate din registrul comerțului, se publică: 

a) pe pagina de internet a societății și pe portalul de servicii on-line al Camerei de 
Comerț și Industrie a României 

b) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a  
c) pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau pe 

portalul de servicii on-line al acestuia 
 

453.  (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, împotriva hotărârii de radiere a societății 
dizolvate din registrul comerțului, se poate face: 

a) exclusiv apel 
b) contestație 
c) exclusiv recurs 

 
454.  (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, bunurile rămase din patrimoniul societății 

radiate din registrul comerțului: 
a) revin acționarilor/asociaților 
b) se vând la licitație publică, iar contravaloarea acestora se face venit la bugetul 

statului 
c) revin creditorilor societății, proporțional cu valoarea creanțelor acestora 
 

455. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, atunci când un asociat răspunde nelimitat 
pentru obligațiile societății pe durata funcționării acesteia: 

a) răspunderea sa pentru aceste obligații în faza dizolvării și, după caz, a lichidării, 
va fi limitată la valoarea părților sale sociale 

b) răspunderea sa pentru aceste obligații va fi nelimitată și în faza dizolvării, 
precum și, dacă este cazul, a lichidării societății 

c) răspunderea sa pentru aceste obligații va fi nelimitată în faza dizolvării și după 
caz a lichidării, dar va fi angajată în solidaritate cu ceilalți asociați 

 
456. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, răspunderea unui asociat pentru obligațiile 

societății dizolvate, în mod normal limitată la nivelul aportului său la capitalul social, 
devine nelimitată dacă: 

a) asociatul în cauză a fraudat creditorii societății abuzând de caracterul limitat al 
răspunderii sale și de personalitatea juridică distinctă a societății 

b) asociatul în cauză nu dispune de bunurile societății ca și cum ar fi bunurile sale 
proprii 

c) asociatul în cauză nu diminuează activul societății în beneficiul personal ori al 
unor terți 

 
457. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, o societate se dizolvă: 

a) prin hotărârea judecătoriei, la cererea oricărui asociat 
b) prin hotărârea judecătoriei pentru neînțelegeri grave între asociați 
c) prin hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice 

 
458. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, o societate în nume colectiv se dizolvă: 

a) prin excluderea unui asociat, atunci când datorită acestei cauze, numărul 
asociaților se reduce la unul singur 

b) prin excluderea unui asociat, atunci când datorită acestei cauze, numărul 
asociaților se reduce la doi 

c) doar prin faliment 
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459. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, lista societăților pentru care Oficiul Național al 

Registrului Comerțului va formula acțiuni de dizolvare: 
a) se afișează pe portalul de servicii on-line cu cel puțin 30 de zile calendaristice 

înainte 
b) se afișează pe pagina sa de internet cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte 
c) se transmite și Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de 

Administrare Fiscală 
 

460. (3 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, împotriva hotărârii judecătorești de dizolvare a 
unei societăți, se poate face apel: 

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la pronunțare 
b) în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare 
c) în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a 
 

461. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, persoana care declară apel împotriva hotărârii 
de dizolvare a unei societăți, are obligația: 

a) de a publica o copie după apel într-un ziar de largă circulație 
b) de a publica o copie după apel în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a  
c) de a depune o copie după apel la oficiul registrului comerțului 

 
462. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, remunerarea lichidatorului desemnat se va 

face: 
a) doar din averea societății dizolvate 
b) și din fondul de lichidare atunci când debitorul nu are fonduri disponibile 
c) fie din averea debitorului, fie din fondul de lichidare, în funcție de opțiunea 

lichidatorului 
 

463. (2 pct.) Remunerația lichidatorului desemnat conform Legii nr. 31/1990: 
a) este în cuantum fix de 1.000 lei 
b) este în cuantum fix de 2.000 lei 
c) este în cuantum fix de 4.000 lei 

 
464. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, rezoluția de numire a lichidatorului: 

a) se înregistrează exclusiv în registrul comerțului 
b) se comunică prin intermediul serviciilor poștale către lichidatorul numit 
c) se comunică electronic lichidatorului numit 

 
465. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, rezoluția prin care s-a dispus numirea unui 

lichidator: 
a) se publică exclusiv pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului 

Comerțului 
b) se publică și pe portalul de servicii on-line al Oficiului Național al Registrului 

Comerțului 
c) se comunică și către societatea debitoare 

 
466. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii 

definitivă a hotărârii de dizolvare nu s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului: 
a) Oficiul Național al Registrului Comerțului are obligația de a solicita judecătoriei în 

a cărei circumscripție se află sediul societății radierea acesteia 
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b) Oficiul Național al Registrului Comerțului poate solicita tribunalului radierea 
societății 

c) orice persoană interesată poate solicita Oficiului Național al Registrului 
Comerțului să dispună desemnarea unui lichidator 

 
 
 

467. (3 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, lista societăților pentru care Oficiul Național al 
Registrului Comerțului va formula acțiuni de radiere: 

a) se afișează la sediul primăriilor în circumscripția cărora își au sediul societățile 
respective 

b) se afișează pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului cu 
cel puțin 30 de zile calendaristice înainte 

c) se afișează pe portalul de servicii on-line al Oficiului Național al Registrului 
Comerțului cu cel puțin 15 zile calendaristice inainte 

 
468. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, hotărârea tribunalul prin care s-a dispus 

radierea unei societăți se comunică: 
a) și oficiului registrului comerțului pentru radierea societății din registrul comerțului 
b) doar societății și oficiului registrului comerțului pentru radierea societății din 

registrul comerțului 
c) doar administrației județene a finanțelor publice sau, după caz, administrației 

finanțelor publice a sectorului de unde își are sediul societatea 
 

469. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, împotriva unei hotărâri de radiere a unei 
societăți: 

a) se poate declara doar apel 
b) se poate declara doar recurs 
c) nu se poate declara nicio cale de atac 

 
470. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată raportat la 

prevederile Legii nr. 31/1990: 
a) hotărârea de radiere a unei societăți poate fi atacată de orice persoană 

interesată 
b) hotărârea de radiere a unei societăți poate fi atacată în termen de 15 zile de la 

comunicare 
c) hotărarea de radiere a unei societăți nu poate fi atacată 

 
471. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, persoana care declară apel împotriva unei 

hotărâri de radiere a unei societăți: 
a) va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerțului 
b) va comunica o copie a apelului la sediul social al societății respective 
c) va depune o copie a apelului la primăria de la sediul societății  

 
472.  (3 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, hotărârile de dizolvare și de radiere a unei 

societăți: 
a) pot fi vizualizate doar cu titlu oneros, pe pagina de internet a Oficiului Național al 

Registrului Comerțului 
b) pot fi vizualizate cu titlu gratuit, pe pagina de internet a Oficiului Național al 

Registrului Comerțului 
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c) pot fi vizualizate doar în urma formulării unei cereri ce a fost aprobată de către 
directorul Oficiului Național al Registrului Comerțului 

 
473. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, rezoluțiile de numire a lichidatorului: 

a) pot fi vizualizate doar în urma formulării unei cereri ce a fost aprobată de către 
directorul Oficiului Național al Registrului Comerțului 

b) pot fi vizualizate doar cu titlu oneros, pe pagina de internet a Oficiului Național al 
Registrului Comerțului 

c) pot fi vizualizate cu titlu gratuit, pe pagina de internet a Oficiului Național al 
Registrului Comerțului 

 
474. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, în situația în care un asociat răspunde nelimitat 

pentru obligațiile societății pe durata funcționării acesteia: 
a) acesta va răspunde nelimitat pentru aceste obligații și în faza dizolvării 
b) acesta va răspunde limitat pentru aceste obligații în funcție de aportul său la 

capitalul social 
c) acesta va răspunde limitat pentru aceste obligații cu o cotă de 1/3 din averea 

personală 
 

475. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, atunci când un asociat răspunde în limitele 
aportului la capitalul social pentru obligațiile societății pe durata funcționării acesteia: 

a) răspunderea sa nu va fi limitată la acest aport 
b) răspunderea sa va fi limitată la acest aport și în situația lichidării societății 
c) răspunderea sa va fi limitată la acest aport doar în situația dizolvării societății 

 
476. (3 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, răspunderea unui asociat devine nelimitată: 

a) doar atunci când, acesta diminuează activul societății în beneficiul unor terțe 
persoane 

b) doar atunci când, acesta își asumă obligații mult prea oneroase în raport cu 
lichiditățile societații 

c) atunci când, în frauda creditorilor, acesta dispune de bunurile societății ca și cum 
ar fi bunurile sale proprii 
 

477. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, lichidatorii: 
a) nu vor putea fi persoane fizice 
b) vor putea fi doar persoane juridice  
c) vor putea fi și persoane juridice 

 
478. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, lichidatorii își îndeplinesc mandatul: 

a) sub controlul cenzorilor 
b) sub controlul judecătorului-sindic 
c) fără a fi sub controlul vreunei persoane  

 
479. (2 pct.) Legea nr. 31/1990, prevede faptul că în cazul societăților pe acțiuni 

organizate potrivit sistemului dualist, lichidatorii: 
a) își îndeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere 
b) își îndeplinesc mandatul sub controlul consiliului de administrație 
c) își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor 

 
480. (3 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, în execitarea atribuțiilor sale legale, 

lichidatorii: 
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a) vor putea constitui ipoteci asupra bunurilor societății, atunci când interesul 
societății o cere 

b) vor putea constitui ipoteci asupra bunurilor societății, chiar dacă aceasta nu se 
prevede în actul constitutiv al societății 

c) nu vor putea constitui ipoteci asupra bunurilor societății decât în cazurile 
prevăzute de lege 

 
481. (3 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, înainte de achitarea creditorilor societății, 

lichidatorii: 
a) pot plăti asociaților doar 10% din sumele obținute din lichidare, dacă se prevede 

astfel în actul constitutiv al societății 
b) pot plăti asociaților 10% din sumele obținute din lichidare, doar cu încuviințarea 

instanței 
c) nu pot plăti asociaților nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare 

 
482. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii 

societății: 
a) vor putea formula contestație 
b) vor putea formula opoziție 
c) nu vor putea formula nicio cale de atac 

 
483. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 31/1990, dacă lichidatorul a achitat din fonduri personale 

datoriile unei societăți: 
a) acesta își va putea recupera sumele respective doar cu aprobarea instanței de 

judecată 
b) acesta nu va putea exercita împotriva asociaților/administratorilor statutuari ai 

societății drepturi mai mari decât acelea ce aparțineau creditorilor plătiți 
c) acesta nu va putea exercita împotriva societății drepturi mai mari decât acelea 

care aparțineau creditorilor plătiți 
 

484. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, numirea lichidatorului unei societăți cu 
răspundere limitată va fi făcută: 

a) doar de instanța de judecată  
b) de toți asociații, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel 
c) de toți asociații, în toate cazurile 

 
485. (3 pct.) Legea nr. 31/1990 prevede faptul că, hotărârea prin care s-a dispus 

numirea unui lichidator al unei societăți în nume colectiv, ca urmare a neîntrunirii 
unanimității voturilor asociaților: 

a) este definitivă 
b) poate fi atacată numai cu apel 
c) poate fi atacată cu recurs 

486. (2 pct.) Conform Legii nr. 31/1990, în cazul lichidării unei societăți în comandită 
pe acțiuni: 

a) vor fi păstrate doar registrele cu regim special, pe o perioadă de 3 ani 
b) registrele acesteia vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani 
c) registrele acesteia vor fi păstrate pe o perioadă de cel puțin 10 ani 

 
Reglementarea legală a activității practicianilor în insolvență.  
O.U.G. nr. 86/2006. 
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487. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvență compatibil, autorizat în 
condițiile legii, desemnat: 

a) să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau stablite de instanța de judecată în 
procedura generală de insolvență 

b) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 
c) să conducă activitatea debitorul pe durata procedurii de reorganizare judiciară  

 
488. (1 pct.) Conciliatorul este practicianul în insolvență compatibil, autorizat, 

desemnat să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau stablite de instanța de judecată: 
a) în cadrul procedurii de concordat preventiv 
b) în cadrul procedurii de mandat ad-hoc 
c) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară 

 
489. (1 pct.) Mandatarul ad-hoc este practicianul în insolvență compatibil, autorizat în 

condițiile legii, desemnat să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau stablite de instanța 
de judecată: 

a) în cadrul procedurii de concordat preventiv 
b) în cadrul procedurii de mandat ad-hoc 
c) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară 

 
490. (1 pct.) Lichidatorul este practicianul în insolvență compatibil, autorizat în 

condițiile legii, desemnat: 
a) să exercite atribuțiile de mandatar ad-hoc 
b) să exercite atribuțiile de conciliator 
c) să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment 

 
491. (2 pct.) Practicienii în insolvență compatibili, autorizați în condițiile legii: 

a) pot îndeplini, pe teritoriul României, calitatea de administrator judiciar sau 
lichidator judiciar 

b) pot îndeplini, calitatea de administrator judiciar sau lichidator judiciar, doar pe 
raza filialei UNPIR din care fac parte 

c) pot îndeplini, calitatea de administrator judiciar sau lichidator judiciar, doar în 
circumscripția curții de apel de la sediul acestora 

  
492. (2 pct.) Un practician în insolvență compatibil, autorizat, își poate exercita 

activitatea: 
a) în calitate de conciliator sau mandatar ad-hoc, pe întreg teritoriul României 
b) doar în circumscripția curții de apel de la sediul acestuia 
c) în calitate de conciliator sau mandatar ad-hoc, doar pe raza filialei UNPIR din 

care face parte 
 

493. (2 pct.) Practicienii în insolvență compatibili își pot exercita profesia: 
a) doar în cabinete individuale sau în societăți profesionale cu răspundere limitată 

(SPRL) 
b) în cabinete individuale, societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL) și 

întreprinderi unipersonale cu răspundere limitată  
c) doar  în întreprinderi unipersonale cu răspundere limitată 

 
494. (1 pct.) Un practician în insolvență compatibil își va putea exercita activitatea: 

a) în două sau mai multe forme de organizare a profesiei 
b) doar într-o singură formă de organizare a profesiei 
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c) doar  în întreprinderi  profesionale unipersonale cu răspundere limitată 
 
495. (2 pct.) Un practician în insolvență compatibil va putea avea calitatea de asociat: 

a) în două sau mai multe întreprinderi profesionale unipersonale cu răspundere 
limitată 

b) într-o singură societate profesională sau întreprindere profesională unipersonală 
cu răspundere limitată 

c) în mai multe societăți profesionale, în funcție de vechimea în profesie 
 
496. (2 pct.) Practicienii în insolvență beneficiază de vechime în specialitate: 

a) dacă au studii economice 
b) dacă au studii juridice 
c) dacă au studii administrative 

 
497. (2 pct.) Un cabinet individual se constituie: 

a) pe baza deciziei filialei UNPIR din care va face parte cabinetul 
b) pe baza deciziei practicianului în insolvență compatibil 
c) pe baza deciziei UNPIR  

 
498. (2 pct.) Bunurile constituite de practicianul în insolvență  ca aport la cabinetul 

său: 
a) nu se supun regulilor patrimoniului profesional de afectațiune 
b) se supun regulilor patrimoniului profesional de afectațiune 
c) nu se supun niciunei reguli, deoarece sunt bunuri personale ale practicianului în 

insolvență 
 
499. (2 pct.) Cabinetele individuale: 

a) se pot asocia doar cu întreprinderi profesionale unipersonale 
b) se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei 
c) nu se pot asocia 

 
500. (3 pct.) Patrimoniul cabinetului individual: 

a) nu este afectat exclusiv activității profesionale a practicianului 
b) este supus gajului general al creditorilor personali ai practicianului în insolvență 
c) are regimul patrimoniului profesional de afecțiune  

 
501. (2 pct.) Societatea profesională cu răspundere limitată (SPRL) se constituie: 

a) prin asocierea unor practicieni în insolvență, compatibili și necompatibili  
b) prin contract de societate 
c) pe baza deciziei unui practician în insolvență compatibil 

 
502. (2 pct.) Aportul social al asociaților unei societăți profesionale cu răspundere 

limitată (SPRL) poate fi: 
a) doar în numerar 
b) doar în numerar și natură 
c) În numerar, în natură și în industrie 

 
503. (3 pct.) Aportul în industrie în vederea constituirii unei societăți profesionale cu 

răspundere limitată (SPRL) constă în: 
a) activitatea profesională a practicianului în insolvență asociat 
b) o sumă de bani pe care asociatul se obligă să o transmită societății 
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c) bunuri imobile și bunuri mobile corporale sau necorporale 
 
504. (3 pct.) Aportul în industrie în vederea constituirii unei societăți profesionale cu 

răspundere limitată (SPRL) constă în: 
a) diverse sume de bani, pe care asociatul se obligă să le aducă în societate 
b) bunuri imobile și bunuri mobile 
c) prestațiile în muncă sau servicii ale practicianului în insolvență asociat  
 

505. (2 pct.) Contractul de societate al unei societăți profesionale cu răspundere 
limitată (SPRL): 

a) nu este supus niciunei formalități de înregistrare  
b) este supus înregistrării în Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul 

general al UNPIR 
c) este supus înregistrării în Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul 

filialei din care urmează sa facă parte SPRL 
 

506. (2 pct.) Asociații unei societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL) 
răspund: 

a) nelimitat și solidar pentru obligațiile societății  
b) personal, în limita aportului social al fiecăruia 
c) peste limita aportului lor, nelimitat și solidar, cu patrimoniul propriu  

 
507. (2 pct.) Asociații unei societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL): 

a) nu răspund personal pentru obligațiile societății  
b) răspund personal, în limita aportului social al fiecăruia 
c) răspund personal peste limita aportului lor  

 
508. (2 pct.) O societate profesională cu răspundere limitată (SPRL): 

a) poate deține sau nu un patrimoniu, în funcție de voința asociaților  
b) este titulară a unui patrimoniu propriu 
c) nu deține un patrimoniu 

 
509. (2 pct.) Filiala unei societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL): 

a) nu se înregistrează în Registrul formelor de organizare  
b) se poate constitui și prin asocierea unei societăți profesionale cu unul sau mai 

multi practicieni în insolvență, cu condiția ca societatea profesională să dețină 
calitatea de asociat majoritar 

c) se poate constitui și prin asocierea unei societăți profesionale cu unul sau mai 
mulți practicieni în insolvență, fără a fi necesară îndeplinirea anumitor condiții   

 
510. (2 pct.) O societate profesională cu răspundere limitată (SPRL): 

a) nu poate avea obiect unic de activitate 
b) va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de practician în 

insolvență    
c) printre obiectele de activitate, trebuie să se enumere și exercitarea profesiei de 

practician în insolvență 
 
511. (3 pct.) Denumirea societății profesionale cu răspundere limitată (SPRL): 

a) poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociați, urmată de acronimul 
SPRL 
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b) va cuprinde, în mod obligatoriu o denumire proprie, distinctă de numele 
asociaților, urmată de acronimul SPRL 

c) va cuprinde doar numele unuia dintre asociați, urmată de acronimul SPRL 
 
512. (2 pct.) Contractul de societate al unei societăți profesionale cu răspundere 

limitată (SPRL): 
a) trebuie încheiat doar în formă autentică 
b) trebuie încheiat în formă scrisă, indiferent de natura bunurilor subscrise ca aport 

la capitalul social, dacă acestea sunt bunuri mobile sau imobile 
c) trebuie încheiat în formă scrisă, exceptând cazul în care printre bunurile 

subscrise ca aport social se află și un imobil, caz în care se încheie în formă 
autentică 

 
513. (3 pct.) Pot deține calitatea de asociați ai unei societăți profesionale cu 

răspundere limitată   (SPRL): 
a) unul sau mai multi practicieni în insolvență definitivi compatibili, împreună cu 

unul sau mai mulți practiciani în insolvență stagiari, compatibili 
b) 2 sau mai mulți practicieni în insolvență definitivi compatibili 
c) 2 sau mai mulți practicieni în insolvență, indiferent daca sunt definitivi sau 

stagiari   
 

514. (3 pct.) Capitalul social al unei societăți profesionale cu răspundere limitată   
(SPRL): 

a) nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei 
b) este cel mult suma de 3.500 lei 
c) este o suma fixă, pentru fiecare asociat în parte, dar care să nu depășească în 

total suma de 3.500 lei   
 
515. (2 pct.) În cazul decesului unui asociat al unei societăți profesionale cu 

răspundere limitată  (SPRL):  
a) aportul social revine moștenitorilor, la cererea acestora 
b) aportul social ramâne în proprietatea societății dacă prin lege sau contractul de 

societate nu se prevede altfel  
c) revine asociatului coordonator sau consiliului de coordonare să stabilească 

destinația aportului social 
 

516. (2 pct.) În cazul retragerii unui asociat al unei societăți profesionale cu 
răspundere limitată  (SPRL):  

a) aportul social rămâne asociatului care se retrage 
b) revine asociatului coordonator sau consiliului de coordonare să stabilească 

modalitatea în care asociatul care se retrage își va primi aportul social  
c) aportul social ramâne în proprietatea societății dacă prin lege sau contractul de 

societate nu se prevede altfel  
 

517. (2 pct.) Pentru hotărârile Adunării Asociaților unei societăți profesionale cu 
răspundere limitată (SPRL), având ca obiect modificarea contractului de societate:  

a) este necesar votul asociaților reprezentând majoritatea 
b) este necesar votul tuturor asociaților, exceptând cazul în care în contractul de 

societate sunt alte prevederi 
c) este necesar votul asociaților prezenți la adunare, exceptând cazul în care în 

contractul de societate sunt alte prevederi  
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518. (3 pct.) Activitatea executivă a unei societăți profesionale cu răspundere limitată 

(SPRL):  
a) este condusă de un singur asociat coordonator, pe o durată nedeterminată   
b) este condusă de unul sau mai mulți asociați coordonatori, numiți cu majoritatea 

voturilor asociaților, pentru un mandat de 4 ani 
c) este condusă de unul sau mai mulți asociați coordonatori, numiți cu majoritatea 

voturilor asociaților prezenți 
 
519. (3 pct.) Asociatul unei societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL) care 

intenționează să transmită părțile sociale pe care le deține:  
a) are obligația să notifice această intenție celorlați asociați cu minimum 30 de zile 

anterior transmiterii  
b) are obligația să notifice această intenție celorlați asociați cu minimum 3 luni 

anterior transmiterii 
c) are obligația să notifice această intenție celorlați asociați cu minimum 2 luni 

anterior transmiterii   
 
520. (3 pct.) Asociatul unei societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL) care 

intenționează să se retragă din societate:  
a) are obligația să notifice această intenție în scris celorlați asociați cu minimum 2 

luni înainte   
b) are obligația să notifice această intenție în scris celorlați asociați cu minimum 3 

luni înainte   
c) are obligația să notifice această intenție celorlați asociați cu minimum 30 de zile 

înainte   
 
521. (3 pct.) În situațiile în care, din orice motive, în societatea profesională cu 

răspundere limitată (SPRL) rămâne un singur asociat pe o perioadă mai mare de 3 luni:  
a) acesta este obligat să o transforme exclusiv în întreprindere profesională cu 

răspundere limitată 
b) acesta este obligat să o transforme în cabinet individual sau în întreprindere 

profesională cu răspundere limitată, sub sancțiunea radierii  
c) acesta poate să-și continue activitatea, pentru o perioadă de încă 3 luni,  până la 

momentul la care va găsi un nou asociat   
 

522. (2 pct.) Formele de organizare a profesiei de practician în insolvență cu 
personalitate juridică dobândesc personalitate juridică:  

a) la data publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență a actului de înființare 
b) la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului 
c) la data înregistrării în Registrul formelor de organizare ținut de UNPIR 

 
523. (2 pct.) O Întreprinderea profesională unipersonală cu răspundere limitată 

(IPURL) se poate constitui: 
a) prin actul de voință a 2 sau mai mulți practicieni în insolvență definitivi compatibili 
b) exclusiv ca urmare a decesului sau a retragerii unuia sau mai multor asociați ai 

unei societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL) 
c) prin actul de voință al unui singur practician în insolvență compatibil 

 
524. (2 pct.) O Întreprinderea profesională unipersonală cu răspundere limitată 

(IPURL): 
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a) poate avea ca asociat unic o altă IPURL 
b) poate constitui filiale 
c) nu poate avea ca asociat unic o altă IPURL și nu poate constitui filiale 

 
525. (2 pct.) Orice modificare intervenită în forma de exercitare a profesiei unui 

practician în insolvență:   
a) se poate efectua cu înștiințarea în scris a filialei UNPIR din care face parte, cu 30 

de zile anterior modificării 
b) se poate efectua exclusiv cu acordul exprimat în scris de către UNPIR 
c) se poate efectua cu înștiințarea în scris a filialei UNPIR din care face parte 

 
526. (2 pct.) Persoanele fizice și juridice străine pot exercita profesia de practician 

potrivit O.U.G. nr. 86/2006:   
a) după promovarea examenului de admitere în profesia de practician în insolvență, 

organizat conform dispozițiilor O.U.G. nr. 86/2006 și Statutului 
b) dacă în statele în care își au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au 

această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, 
după caz, de autoritățile publice care le autorizează și în condițiile stabilite prin 
convenții bilaterale încheiate în acest scop de UNPIR cu organismele similare din 
statele respective  

c) dacă au domiciliul sau, după caz, sediul pe teritoriul Uniunii Europene 
 
527. (2 pct.) Persoanele fizice sau juridice având cetățenia, respectiv naționalitatea 

unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic 
European pot dobândi calitatea de practician în insolvență, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 
86/2006:   

a) fără a fi necesară examinarea acestora 
b) în aceleași condiții ca și cetățenii români, respectiv persoanele juridice române 
c) cu condiția promovării unui test de limba română       

 
528. (2 pct.) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau 

al Spațiului Economic European unde exercită în mod legal activitatea de practician în 
insolvență: 

a) se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România, fiind 
recunoscută în mod automat calitatea de practician în insolvență dobândită în 
statul de origine 

b) se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România, 
după promovarea unui examen organizat în condițiile O.U.G. nr. 86/2006 

c) nu se pot înscrie în Tabloul UNPIR 
 

529. (2 pct.) Practicienii în insolvență – persoane fizice, având cetățenia unui stat 
membru al Uniunii Europene, pot exercita profesia de practician în insolvență în mod 
temporar sau ocazional:   

a) fiind exceptați de la procedura de înscriere în UNPIR 
b) exclusiv cu condiția înscrierii în UNPIR 
c) doar după ce au dobândit calitatea de practician în insolvență, potrivit O.U.G. nr. 

86/2006, în aceleași condiții ca și cetățenii români        
 

530. (2 pct.) Nedemnitatea se constată de către:   
a) președintele UNPIR 
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b) Consiliul de conducere al filialei UNPIR din care face parte practicianul în 
insolvență 

c) Consiliul național de conducere al UNPIR, la sesizarea oricărei persoane sau din 
oficiu 

 
531. (2 pct.) Nedemnitatea se constată la sesizarea:  

a) oricărei persoane sau din oficiu 
b) doar la sesizarea Consiliul de conducere al filialei UNPIR din care face parte 

practicianul în insolvență 
c) doar la sesizarea Președintelui UNPIR 

 
532. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvență este incompatibilă cu: 

a) activități și funcții didactice în învățământul superior economic 
b) exercitarea calității de notar public   
c) calitatea de evaluator 

 
533. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvență este incompatibilă cu: 

a) calitatea de arbitru 
b) calitatea de mediator 
c) exercitarea calității de executor judecătoresc   

 
534. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvență este incompatibilă cu: 

a) ocupațiile care lezează bunele moravuri   
b) calitatea de auditor financiar 
c) calitatea de expert tehnic judiciar 

 
535. (1 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvență este incompatibilă cu: 

a) calitatea de avocat 
b) ocupațiile care lezează demnitatea și independența profesiei   
c) calitatea de arbitru 

 
536. (1 pct.) Practicienii în insolvență incompatibili: 

a) nu pot exercita atribuțiile prevăzute de lege în competența lor 
b) pot fi aleși doar în anumite organe de conducere ale UNPIR 
c) pot fi aleși doar în anumite organe de conducere ale filialelor din care fac parte 

 
537. (3 pct.) Practicianul în insolvență care anterior a îndeplinit funcția de judecător 

sindic, devenind practician în insolvență în condițiile legii:   
a) nu poate fi numit în calitate de administrator sau lichidator la nicio instanță din 

țară, decât după trecerea unei perioade de minimum 3 ani de la încetarea 
activității 

b) nu poate fi numit în calitate de administrator sau lichidator în raza instanței în 
care a funcționat, decât după trecerea unei perioade de minimum 3 ani de la 
încetarea activității 

c) nu poate fi numit în calitate de administrator sau lichidator în raza instanței în 
care a funcționat, decât după trecerea unei perioade de minimum 5 ani de la 
încetarea activității 

 
538. (3 pct.) Profesia de practician în insolvență nu poate fi exercitată:   
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a) la tribunale, tribunalele specializate și curțile de apel, nici la parchetele de pe 
lângă aceste instanțe la care soțul practicianului în insolvență îndeplinește 
funcția de judecător sau procuror 

b) la judecătoriile la care soțul practicianului în insolvență îndeplinește funcția de 
judecător 

c) la Înalta Curte de Casație și Justiție la care soțul practicianului în insolvență, ruda 
sau afinul până la gradul al III-lea inclusiv îndeplinește funcția de judecător 

 
 

539. (3 pct.) Profesia de practician în insolvență nu poate fi exercitată:   
a) la tribunale, tribunalele specializate și curțile de apel, nici la parchetele de pe 

lângă aceste instanțe la care soțul practicianului în insolvență, îndeplinește 
funcția de judecător 

b) la tribunale, tribunalele specializate și curțile de apel, nici la parchetele de pe 
lângă aceste instanțe la care o rudă a practicianului în insolvență de gradul IV,  
îndeplinește funcția de judecător 

c) la tribunale, tribunalele specializate și curțile de apel, nici la parchetele de pe 
lângă aceste instanțe la care o rudă a practicianului în insolvență de gradul IV,  
îndeplinește funcția de procuror 

 
540. (2 pct.) Profesia de practician în insolvență nu poate fi exercitată:   

a) la tribunalele la care rudele sau afinii până la gradul al IV-lea îndeplinesc funcția 
de judecător-sindic 

b) la tribunalele la care rudele sau afinii până la gradul al III-lea îndeplinesc funcția 
de judecător-sindic 

c) de persoanele care în ultimii 5 ani au deținut funcții în cadrul Autorității de 
Valorificare a Activelor Statului 

 
541. (2 pct.) Profesia de practician în insolvență nu poate fi exercitată:   

a) de persoanele care în ultimii 2 ani au deținut funcții în cadrul Curții de Conturi, 
din raza teritorială a curții de apel unde funcționează 

b) la tribunalele la care rudele sau afinii până la gradul al IV-lea îndeplinesc funcția 
de judecător-sindic 

c) de persoanele care în ultimii 5 ani au deținut funcții în cadrul direcțiilor generale 
ale finanțelor publice 

 
542. (3 pct.) Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar, practicianul în insolvență 

persoană fizică, care:    
a) a avut, într-o perioadă de 5 ani anterioară datei pronunțării hotărârii de 

deschidere a procedurii, calitatea de expert contabil al persoanei juridice   
b) a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei pronunțării hotărârii de 

deschidere a procedurii, calitatea de consilier juridic al persoanei juridice   
c) a avut, într-o perioadă de 3 ani anterioară datei pronunțării hotărârii de 

deschidere a procedurii, calitatea de contabil autorizat al persoanei juridice 
 

543. (3 pct.) Nu poate fi numită în calitate de practician în insolvență la o persoană 
juridică:    

a) persoana care a deținut calitatea de angajat la acea persoană juridică   
b) persoana care a deținut calitatea de administrator sau asociat la acea persoană 

juridică   
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c) persoana care a deținut calitatea de angajat la acea persoană juridică, într-o 
perioadă de 5 ani anterioară deschiderii procedurii   

 
544. (3 pct.) Persoana care a deținut calitatea de asociat al unei persoane juridice:    

a) nu poate fi numită în calitate de practician în insolvență la acea persoană juridică 
b) nu poate fi numită în calitate de administrator judiciar la acea persoană juridică, 

dacă în ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii a deținut calitatea de asociat 
la persoana juridică în cauză 

c) nu poate fi numită în calitate de administrator judiciar la acea persoană juridică, 
dacă în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii a deținut calitatea de asociat 
la persoana juridică în cauză 

 
545. (2 pct.) Persoana care a deținut calitatea de director al unei persoane juridice:    

a) poate fi numită în calitate de lichidator judiciar la acea persoană juridică  
b) nu poate fi numită în calitate de practician în insolvență la acea persoană juridică 
c) poate fi numită în calitate de practician în insolvență la acea persoană juridică, 

doar dacă judecătorul-sindic apreciază că nu există conflict de interese 
 

546. (2 pct.) Un practician în insolvență:    
a) nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator judiciar al unui 

debitor și al creditorului acestuia 
b) poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator judiciar al unui debitor și 

al creditorului acestuia   
c) poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator judiciar al unui debitor și 

al creditorului acestuia, însă numai dacă numirile au fost făcute în condițiile Legii 
nr. 85/2014    

 
547. (2 pct.) Pot fi primite în profesia de practician în insolvență, la cerere, cu scutire 

de examen și de perioada de stagiu: 
a) persoanele care au exercitat cel puțin 5 ani funcția de judecător  
b) persoanele care au exercitat timp de 10 ani funcția de avocat  
c) persoanele care au exercitat cel puțin 5 ani funcția de notar public    

 
548. (2 pct.) Pot fi primite în profesia de practician în insolvență, la cerere, cu scutire 

de examen și de perioada de stagiu: 
a) persoanele care au exercitat cel puțin 10 ani funcția de procuror 
b) persoanele care au exercitat timp de 5 ani funcția de judecător-sindic 
c) persoanele care au exercitat cel puțin 5 ani funcția de executor judecătoresc    

 
549. (2 pct.) Pot fi primite în profesia de practician în insolvență, la cerere, cu scutire 

de examen și de perioada de stagiu: 
a) persoanele care au exercitat cel puțin 3 ani funcția de judecător-sindic  
b) persoanele care au exercitat timp de 10 ani funcția de notar public 
c) persoanele care au exercitat cel puțin 5 ani funcția de executor judecătoresc    

 
550. (1 pct.) Practicienii în insolvență sunt obligați să depună un jurământ scris: 

a) după promovarea examenului de admitere în profesie 
b) după înscrierea în Registrul Formelor de organizare  
c) după înscrierea în Tabloul UNPIR    
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551. (2 pct.) Deciziile organelor de conducere ale UNPIR de respingere a cererilor de 
admitere în profesia de practician în insolvență, cu scutire de examen și de perioada de 
stagiu: 

a) nu pot fi contestate 
b) se pot contesta în termen de 15 zile calendaristice, de la comunicarea deciziei 
c) pot fi atacate la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu 

procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004   
 

552. (2 pct.) Sunt scutite de efectuarea stagiului de pregătire profesională, persoanele 
admise în profesia de practician în insolvență care: 

a) au exercitat timp de 10 ani o profesie economică  
b) au exercitat timp de 5  ani funcția de expert contabil  
c) au exercitat timp de 5 ani funcția de auditor financiar 

 
553. (2 pct.) Sunt scutite de efectuarea stagiului de pregătire profesională, persoanele 

admise în profesia de practician în insolvență care: 
a) au avut calitatea de angajat, pe o funcție economică, într-un IPURL, cel puțin 3 

ani     
b) au avut calitatea de angajat într-un cabinet individual de insolvență, cel puțin 3 

ani     
c) au avut calitatea de angajat pe o funcție juridică, într-un cabinet individual de 

insolvență, într-o SPRL ori IPURL, cel puțin 5 ani     
 
554. (2 pct.) Practicianul în insolvență stagiar: 

a) poate dobândi calitatea de asociat într-o societate profesională 
b) nu poate exercita profesia în mod independent     
c) este obligat să colaboreze cu un SPRL  

 
555. (2 pct.) Stagiul se suspendă: 

a) pe timpul serviciului militar sau al concentrării 
b) în cazul în care practicianul în insolvență stagiar a înregistrat mai multe absențe      
c) în cazul în care a încetat activitatea de îndrumare profesională, indiferent din ce 

motive   
 

556. (2 pct.) După efectuarea stagiului, practicianul în insolvență stagiar va susține 
examenul de definitivare: 

a) fiind obligat să susțină și să promoveze examenul în termen de 5 ani de la 
primirea în profesie 

b) fiind obligat să susțină și să promoveze examenul în termen de 3 ani de la 
primirea în profesie 

c) în termen de maximum 2 ani de la admiterea în profesie 
 

557. (1 pct.) Condițiile de organizare și desfășurare a examenului de definitivare: 
a) se stabilesc prin legea insolvenței 
b) se stabilesc prin Statut 
c) se stabilesc de către Președintele UNPIR 

 
558. (2 pct.) Calitatea de practician în insolvență se suspendă: 

a) prin renunțare la exercițiul profesiei 
b) în cazul survenirii unei cauze de nedemnitate 
c) în caz de incompatibilitate, pe durata existenței acestei stări 
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559. (2 pct.) Calitatea de practician în insolvență se suspendă: 

a) dacă împotriva practicianului în insolvență s-a luat măsura excluderii din profesie, 
ca sancțiune discipilnară 

b) prin renunțare la exercițiul profesiei 
c) pe perioada în care persoana a fost supusă interdicției de a profesa  

 
 

560. (2 pct.) Calitatea de practician în insolvență se suspendă: 
a) la cererea practicianului în insolvență, în condițiile prevăzute în Statut  
b) în cazul survenirii unei cauze de nedemnitate  
c) prin renunțare la exercițiul profesiei 

 
561.   (2 pct.) Calitatea de practician în insolvență încetează: 

a) prin deces 
b) dacă împotriva practicianului în insolvență a fost deschisă, printr-o hotărâre 

judecătorească, procedura falimentului 
c) pe perioada în care practicianul în insolvență se află el însuși în procedura 

insolvenței 
 

562.   (2 pct.) Calitatea de practician în insolvență încetează: 
a) în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către 

UNPIR, în termenul stabilit prin Statut 
b) pe perioada în care persoana a fost supusă interdicției de a profesa 
c) dacă împotriva practicianului în insolvență s-a luat măsura excluderii din profesie, 

ca sancțiune disciplinară  
 
563. (2 pct.) La stabilirea nivelului onorariului practicianului în insolvență se vor avea 

în vedere: 
a) numărul de salariați ai debitorului 
b) cifra de afaceri a creditorului majoritar pe ultimii 2 ani 
c) riscurile legate de mediul concurențial în care va evolua, după confirmarea 

planului, societatea debitoare  
  

564. (1 pct.) Atribuțiile legale ale practicianului în insolvență, precum și cele stabilite 
exclusiv în sarcina sa de către judecătorul sindic: 

a) pot fi exercitate prin reprezentare 
b) nu pot fi exercitate prin reprezentare 
c) pot fi exercitate și prin reprezentare de către avocați 

 
565. (3 pct.) Cu excepția cazurilor reglementate de O.U.G. nr. 86/2006, o societate 

profesională cu răspundere limitată (SPRL), poate fi reprezentată: 
a) de către avocat, inclusiv pentru acte ce presupun exercițiul atribuțiilor exclusive 

ale practicianului în insolvență  
b) numai de către persoanele care au calitatea de practician în insolvență 

compatibil 
c) de către orice persoană mandatată în acest sens 

 
566. (2 pct.) Practicianul în insolvență poate fi asistat de avocat și poate da mandat de 

reprezentare: 
a) pentru încheierea oricărui act juridic 
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b) pentru încheierea unui act juridic ce nu presupune exercițiul atribuțiilor exclusive 
ale practicianului în insolvență 

c) pentru valorificarea bunurilor și drepturilor din averea debitorului   
 

567. (1 pct.) Semnarea bilanțului final de lichidare poate fi efectuată: 
a) de către judecătorul-sindic 
b) exlusiv de către practicianul în insolvență   
c) de către practicianul în insolvență sau de către reprezentantul acestuia 

 
568. (2 pct.) Practicianul în insolvență poate da mandat de reprezentare, în condițiile 

legii, pentru: 
a) întocmirea tabelelor de creanțe 
b) supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitoarei 
c) încheierea sau exercitarea unor acte juridice ori procesuale ce nu presupun 

exercițiul atribuțiilor exclusive ale practicianului în insolvență    
 

569. (1 pct.) Practicienii în insolvență răspund, în desfășurarea activității lor: 
a) exclusiv disciplinar  
b) exclusiv civil 
c) inclusiv civil sau penal, după caz 

 
570.  (2 pct.) Fiecare membru al UNPIR: 

a) este obligat să se asigure profesional, prin subscrierea unei polițe de asigurare 
valabile, în termen de 10 zile de la admiterea în UNPIR 

b) este obligat să se asigure profesional, prin subscrierea unei polițe de asigurare 
valabile, în termen de 30 zile de la admiterea în UNPIR 

c) nu este obligat să se asigure profesional 
 

571. (2 pct.) Neparticiparea de către membrii UNPIR la cursurile de pregătire 
profesională continuă: 

a) constituie abatere, sancțiunea fiind mustrarea  
b) constituie abatere și se sancționează cu suspendarea din activitate 
c) constituie abatere și se sancționează cu radierea din Tabloul UNPIR 

 
572.   (3 pct.) Neplata taxei anuale pentru societățile profesionale, în termenul stabilit 

în Statut atrage: 
a) suspendarea pe o perioadă de 3 luni a asociatului sau a asociaților coordonatori 
b) atrage radierea de drept din Tabloul UNPIR  
c) suspendarea pe o perioadă de 30 de zile a activității societății profesionale 

(SPRL)  
 

573. (2 pct.) Membrii UNPIR aflați în situația de incompatibilitate: 
a) își pierd dreptul de a desfășura activitatea de practician în insolvență pe întregul 

teritoriu al României, definitiv 
b) își pierd dreptul de a desfășura activitatea de practician în insolvență pe întregul 

teritoriu al României, pe perioada existenței stării de incompatibilitate 
c) pot să-și desfășoare activitatea   

 
574. (1 pct.) Societățile profesionale de practicieni în insolvență, membre ale UNPIR 

au obligația să comunice toate schimbările intervenite în componența colaboratorilor săi: 
a) către filialele UNPIR 
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b) către Oficiul Registrului Comerțului 
c) către UNPIR  

 
575. (2 pct.) Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România: 

a) este o persoană juridică de utilitate publică, autonomă și fără scop lucrativ 
b) este o instituție permanentă, fără personalitate juridică 
c) este o persoană juridică, cu scop lucrativ și autonomă  

 
576. (2 pct.) Utilitatea publică a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din 

România: 
a) se extinde asupra tuturor formelor de organizare profesională, fără excepții  
b) nu se extinde și asupra formelor de organizare profesională 
c) se extinde numai asupra societăților profesionale cu răspundere limitată   

 
577. (3 pct.) Printre atribuțiile Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență se 

numără: 
a) stabilirea și menținerea cadrului reglementar necesar dezvoltării activității 

practicienilor în insovență  
b) asigurarea aplicării standardelor de practică onestă pe piața procedurilor de 

insolvență 
c) adoptarea de regulamente și instrucțiuni privind activitatea și conduita etică a 

practicienilor în insolvență   
 
578. (3 pct.) Printre obiectivele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență se 

numără: 
a) promovarea încrederii în procedurile de insolvență și în activitatea practicienilor 

în insolvență   
b) adoptarea de regulamente și instrucțiuni privind activitatea și conduita etică a 

practicienilor în insolvență 
c) colaborarea cu asociații profesionale din țară și străinătate 

 
579. (3 pct.) Printre obiectivele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență se 

numără: 
a) administrarea fondului de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu 

prevederile Statutului 
b) stabilirea şi menţinerea cadrului reglementar necesar devoltării activităţii 

practicienilor în insolvenţă    
c) colaborarea cu asociaţiile profesionale din ţară şi din străinătate 

 
580. (3 pct.) Organele de conducere ale UNPIR sunt: 

a) Congresul UNPIR, preşedintele UNPIR, Adunarea reprezentanţilor permanenţi şi 
Consiliul naţional de conducere al UNPIR 

b) Congresul UNPIR, preşedintele UNPIR şi Consilul de conducere al INPPI 
c) Congresul UNPIR, peşedintele UNPIR şi preşedinţii filialelor 

 
581. (3 pct.) Congresul UNPIR se consituie din: 

a) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de 
conducere ale filialelor UNPIR, instanţelor de disciplină, precum şi din câte un 
reprezentant la 20 de membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală   
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b) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, preşedintele UNPIR, 
preşedinţii filialelor, membrii instanţelor de disciplină, precum şi din câte un 
reprezentant la 20 de membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală   

c) membrii Consilului naţional de conducere al UNPIR, preşedintele UNPIR, 
preşedinţii filialelor, conducerea INPPI , precum şi din câte un reprezentant la 20 
de membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală   

 
582. (3 pct.) Congresul UNPIR şi adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe 

an şi ori de câte ori se consideră necesar, la convocarea: 
a) Consilului naţional de conducere al UNPIR 
b) Adunării reprezentanţilor permanenţi 
c) a 50% din numărul membrilor săi 

 
583. (2 pct.) Hotărârile Congresului UNPIR sunt valabil adoptate cu votul:  

a) majorităţii membrilor săi, fără a fi permisă reprezentarea 
b) majorităţii membrilor săi  
c) majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi 

  
584.  (3 pct.) Congresul UNPIR are următoarele atribuţii:  

a) organizează în mod unitar, la nivel naţional, examenele de dobândire a calităţii 
de practician în insolvenţă  

b) aprobă constituirea filialelor UNPIR, conform prevederilor Statutului 
c) stabileşte coordonatele de bază pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii 

practicienilor în insolvenţă  
 
585. (3 pct.) Congresul UNPIR are următoarele atribuţii:  

a) ratifică bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea reprezentanţilor 
permanenţi a UNPIR 

b) soluţionează plângerile împotriva membrilor instanţei superioare de disciplină şi 
face propuneri de sancţionare a acestora 

c) apără interesele legitime ale membrilor UNPIR în faţa membrilor administraţiei 
publice, în faţa instanţelor judecătoreşti, a oricăror alte instituţii şi persoane 
juridice, precum şi în faţa persoanelor fizice 

 
586. (2 pct.) Organizarea Casei de Asigurări pentru Răspundere Profesională a 

Membrilor UNPIR poate fi decisă de:  
a) preşedintele UNPIR 
b) Congresul UNPIR 
c) preşedinţii filialelor  

 
587. (2 pct.) Congresul UNPIR: 

a) poate să delege o parte din atribuţiile sale preşedintelui UNPIR 
b) nu poate să-şi delege atribuţiile 
c) poate să delege o parte din atribuţiile sale Adunării reprezentanţilor permanenţi   

 
588. (2 pct.) Preşedintele UNPIR este ales de: 

a) Adunarea reprezentanţilor permanenţi 
b) Congresul UNPIR 
c) Consilul naţional de conducere al UNPIR 
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589. (2 pct.) Înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire a Practicienilor în Insolvenţă 
poate fi hotărâtă de: 

a) Congresul UNPIR 
b) Consiliul naţional de conducere al UNPIR 
c) Adunarea reprezentanţilor permanenţi 

 
590. (2 pct.) Institutul Naţional de Pregătire a Practicienilor în Insolvenţă este: 

a) persoană juridică de drept privat, şi care face parte din sistemul naţional de 
învăţământ   

b) persoană juridică de drept public 
c) persoană juridică de drept privat, nonprofit  

 
591. (2 pct.) Institutul Naţional de Pregătire a Practicienilor în Insolvenţă funcţionează 

sub autoritatea: 
a) Adunării reprezentanţilor permanenţi a UNPIR 
b) Congresului UNPIR 
c) preşedintelui UNPIR 

 
592. (2 pct.) Conducerea INPPI este asigurată de: 

a) Consiliul de conducere al INPPI 
b) preşedintele INPPI 
c) preşedintele UNPIR 

 
593. (3 pct.) Preşedintele INPPI este şi: 

a) preşedintele Consiliului de conducere al INPPI 
b) directorul executiv al INPPI 
a) preşedintele Consiliului național de conducere al UNPIR 

 
594. (3 pct.) Conducerea executivă a INPPI este asigurată de: 

a) Directorul executiv al INPPI 
b) Consiliul de conducere al INPPI 
c) preşedintele INPPI 

 
595. (2 pct.) INPPI are următoarele atribuţii: 

a) organizează în mod unitar, la nivel naţional, examenele de dobândire a calităţii 
de practician în insolvenţă 

b) elaborează programele de studii ale practicianilor în insolvenţă stagiari  
c) organizează activităţi sociale şi culturale pentru membrii UNPIR şi le acordă 

acestora asistenţă, inclusiv financiară în caz de nevoie  
 

596. (2 pct.) INPPI are următoarele atribuţii: 
a) urmăreşte realizarea obiectivelor UNPIR 
b) aprobă constituirea filialelor UNPIR, conform prevederilor Statutului   
c) organizează examenul de definitivat, în conformitate cu regulamentul de 

organizare şi desfăşurare aprobat de Consilul naţional de conducere al UNPIR  
 

597. (2 pct.) Cursurile organizate de INPPI: 
a) sunt obligatorii pentru practicienii în insolvență stagiari 
b) pot fi urmate de practicienii în insolvență stagiari 
c) pot fi echivalate prin parcurgerea altor cursuri     
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598. (3 pct.) Din Adunarea reprezentanților permanenți ai UNPIR fac parte: 
a) membrii din conducerea filialelor UNPIR 
b) exclusiv membrii Consilului național de conducere al UNPIR 
c) și președinții consiliilor de conducere aleși ai filialelor UNPIR      

 
599. (2 pct.) Adunarea reprezentanților permanenți a UNPIR se întrunește: 

a) semestrial 
b) lunar 
c) trimestrial      

 
600. (3 pct.) Consilul Național de Conducere al UNPIR este format din: 

a) 13 membri titular 
b) 17 membri titulari, dintre care 3 membri sunt supleanți  
c) 17 membri titulari, precum și 5 membri supleanți 

      
601. (2 pct.) Consilul Național de Conducere al UNPIR are următoarele atribuții: 

a) organizează activităţi sociale şi culturale pentru membrii UNPIR şi le acordă 
acestora asistenţă, inclusiv financiară în caz de nevoie  

b) adoptă Statutul UNPIR, precum și modificările și completările acestuia 
c) ratifică bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea reprezentanților 

permanenți 
 

602. (2 pct.) Printre atribuțiile Consiliului Național de Conducere al UNPIR se numără: 
a) alegerea și revocarea președintelui UNPIR și a membrilor comisiei de cenzori ai 

UNPIR 
b) aprobarea indemnizațiilor pentru conducerea UNPIR și a filialelor acesteia 
c) apărarea intereselor legitime ale membrilor UNPIR în fața organelor 

administrației publice, în fața instanțelor judecătorești, a oricăror alte instituții și 
persoane juridice, precum și în fața persoanelor fizice      

      
603. (2 pct.) Președintele UNPIR: 

a) poate delega atribuțiile sale, pe timp nelimitat, de regulă prim-vicepreședintelui 
b) poate delega atribuțiile sale, pe timp limitat, de regulă prim-vicepreședintelui sau 

unuia dintre vicepreședinți 
c) nu poate delega atribuțuiile sale 

 
604. (2 pct.) Comisia de cenzori a UNPIR este formată din: 

a) 5 cenzori, care sunt în mod obligatoriu practicieni în insolvență 
b) 5 cenzori, dintre care cel puțin 2 sunt experți contabili și 3 practicieni în 

insolvență compatibili 
c) 3 cenzori 

 
605. (2 pct.) Organele de conducere ale filialelor UNPIR sunt: 

a) adunarea generală și consiliul de conducere  
b) Congresul UNPIR și președintele UNPIR 
c) consiliul de administrație și adunarea generală 

 
606. (2 pct.) Filiala UNPIR: 

a) dobândește personalitate juridică la data înregistrării sale la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului  

b) dobândește personalitate juridică la data înregistrării sale legale la UNPIR 
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c) nu are personalitate juridică 
 

607. (2 pct.) Adunarea generală a filialei UNPIR are următoarele atribuții: 
a) alege și revocă doar membrii instanței de disciplină 
b) alege și revocă președintele, membrii consiliului de conducere, ai instanței de 

disciplină a filialei 
c) intervine pentru a concilia și, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre 

membrii UNPIR  
 

608. (3 pct.) Consiliul de conducere al filialei UNPIR convoacă adunarea generală a 
filialei, în cazul în care numărul membrilor săi a scăzut sub jumătate: 

a) în termen de maximum 30 de zile  
b) în termen de maximum 15 zile 
c) în termen de maximum 3 luni 

 
609. (3 pct.) Pe lângă Consiliul de conducere al filialei UNPIR funcționează și: 

a) comisie de cenzori, formată din 3 membri, dintre care cel puțin unul are calitatea 
de contabil autorizat sau expert contabil 

b) o comisie de cenzori formată din 5 membri 
c) o comisie de cenzori, formată din 3 membri, practicieni în insolvență 

 
610. (3 pct.) Instanța superioară de disciplină este compusă din: 

a) 10 membri, din care 8 membri titulari 
b) 9 membri titulari și 3 membri supleanți 
c) 9 membri titulari, plus președintele și un prim-vicepreședinte  

 
611. (2 pct.) Membrii instanței superioară de disciplină sunt desemnați de: 

a) Adunarea reprezentanților permanenți, pe o perioadă de 4 ani 
b) președintele UNPIR, pe o perioadă de 4 ani 
c) Congresul UNPIR, pe o perioadă de 4 ani  

  
612. (3 pct.) Instanța superioară de disciplină are și următoarele atribuții: 

a) soluționează, în complet de 3 membri, contestațiile împotriva hotărârilor 
instanțelor  locale de disciplină 

b) soluționează abaterile, în primă instanță, în complet de 3 membri 
c) soluționează, în complet de 3 membri, plângerile împotriva membrilor Adunării 

reprezentanților permanenți ai UNPIR 
 

613. (3 pct.) Împotriva deciziei Instanței superioare de disciplină persoana lezată 
poate formula acțiune în contencios administrativ: 

a) la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare 
b) la instanța competentă de la domiciliul său, în termen de 15 zile de la 

comunicare 
c) la judecătoria de la sediul/domiciliul persoanei lezate, în termen de 15 zile de la 

comunicare  
 

614. (3 pct.) Instanțele locale disciplinare ale UNPIR se înființează: 
a) în localitățile în care își desfășoară activitatea curțile de apel 
b) în toate reședințele de județ 
c) în localitatea în care își desfășoară activitatea practicianul în insolvență cercetat 

disciplinar   
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615. (3 pct.) Instanțele locale de disciplină ale UNPIR sunt compuse din: 

a) 5 membri titulari – președintele și 4 membri, desemnați pentru o perioadă de 4 
ani 

b) 7 membri titulari – președintele și 6 membri, desemnați pentru o perioadă de 4 
ani 

c) 3 membri titulari și un membru supleant, desemnați pentru o perioadă de 4 ani 
 

616. (2 pct.) Hotărârile instanței locale de disciplină sunt: 
a) definitive și irevocabile 
b) definitive și executorii 
c) executorii 

 
617. (2 pct.) Executarea hotărârilor instanței locale de disciplină: 

a) nu poate fi suspendată la cerere 
b) poate fi suspendată la cerere, prin hotărâre a Instanței superioare de disciplină 
c) poate fi suspendată la cerere, prin hotărârea instanței judecătorești 

  
618. (2 pct.) În Tabloul UNPIR: 

a) se înscriu toți membrii, persoane fizice, precum și societățile profesionale de 
profil 

b) doar persoanele fizice, membrii UNPIR  
c) doar persoanele juridice, membrii UNPIR  

 
619.  (2 pct.) Tabloul UNPIR se publică în: 

a) Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a 
b) Monitorul Oficial al României, Partea I bis 
c) Buletinul Procedurilor de Insolvență 

 
620. (3 pct.) Înscrierea în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolvență se face la 

cererea persoanei interesate adresată: 
a) președintelui UNPIR 
b) filialei județene și a municipiului București 
c) Adunării reprezentanților permanenți 

 
621. (2 pct.) Cererea de înscriere în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolvență, 

poate fi formulată, sub sancțiunea pierderii dreptului de înscriere în tablou: 
a) în termen de cel mult 6 luni de la promovarea examenului de dobândire a calității 

de practician în insolvență 
b) în termen de cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de dobândire a 

calității de practician în insolvență 
c) în termen de cel mult 1 an de la promovarea examenului de dobândire a calității 

de practician în insolvență 
 

622. (2 pct.) Contestația împotriva deciziei de respingere/admitere a cererii de 
înscriere în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolvență se depune: 

a) în termen de 15 zile de la data primirii comunicării 
b) în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării 
c) în termen de 10 zile de la data primirii comunicării 
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623. (2 pct.) Contestația împotriva deciziei de respingere/admitere a cererii de 
înscriere în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolvență se soluționează de: 

a) Consiliul național de conducere al UNPIR 
b) instanța competentă, de la domicilul sau sediul contestatorului 
c) președinții filialelor UNPIR 

 
624. (2 pct.) Deciziile Consilului național de conducere al UNPIR  de 

respingere/admitere a cererii de înscriere în Tabloul UNPIR, pot fi atacate la: 
a) Curtea de Apel București 
b) Tribunalul București 
c) judecătoriile în a căror circumscripție domiciliază sau își are sediul solicitantul   

 
625. (2 pct.) Registrul formelor de organizare a practicienilor în insolvență se 

constituie în scopul: 
a) înregistrării doar a IPURL-urilor 
b) evidenței centralizate a acestora 
c) înregistrării filialelor UNPIR 

 
626. (2 pct.)  Registrul formelor de organizare a practicienilor în insolvență se ține de 

către: 
a) secretariatul general al UNPIR, prin compartimentul de specialitate 
b) președintele UNPIR, prin compartimentul de specialitate 
c) Consiliul național de conducere al UNPIR, prin compartimentul de specialitate 

 
627. (2 pct.) În Registrul formelor de organizare a practicienilor în insolvență, pentru 

cabinete individuale: 
a) se înregistrează contractul de societate 
b) se înregistrează lista angajaților și a colaboratorilor permanenți, practicieni în 

insolvență 
c) se înregistrează lista asociaților, cu indicarea numelui și prenumelui, domiciliului, 

cetățeniei, datei și locului nașterii, codului numeric personal, numărului de 
înmatriculare în Tabloul UNPIR 

 
628. (2 pct.) Înmatricularea și înregistrarea mențiunilor pentru societățile profesionale 

și cabinetele individuale sunt opozabile terților: 
a) de la data efectuării lor în Tabloul UNPIR 
b) de la data efectuării lor în Registrul formelor de organizare 
c) de la data efectuării lor în Buletinul Procedurilor de Insolvență  

 
629. (3 pct.) Nu poate opune terților actele sau faptele neînregistrate în registrul 

formelor de organizare a practicienilor în insolvență: 
a) decât persoana care dovedește că actele sau faptele respective erau notorii și 

trebuiau cunoscute 
b) persoana care are obligația să solicite o înregistrare a unei mențiuni 
c) persoana care are obligația să opereze înregistrarea în Registrul formelor de 

organizare  
 

630. (2 pct.) Printre sancțiunile disciplinare care se aplică practicienilor în insolvență, 
în raport cu gravitatea abaterilor săvârșite, se regăsește și: 

a) excluderea definitivă din UNPIR, însoțită de pierderea calității de practician în 
insolvență  
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b) suspendarea calității de practician în insolvență pe o perioadă cuprinsă între 6 
luni și un an 

c) retrogradarea din funcție 
 

631. (2 pct.) Încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, astfel cum au 
fost definite de Codul de etică profesională, constituie: 

a) sancțiune disciplinară 
b) abatere disciplinară 
c) o faptă reprobabilă, dar care nu se sancționează 

   
 

632. (2 pct.) Desfășurarea de activități politice în cadrul UNPIR de către practicianul în 
insolvență, cu ocazia manifestărilor organizate de către UNPIR: 

a) constituie sancțiune disciplinară 
b) constituie abatere disciplinară 
c) constituie un drept al practicianului în insolvență de a-și exprima public opiniile   

 
633. (2 pct.) Desfășurarea de activități politice în cadrul UNPIR de către practicianul în 

insolvență, cu ocazia manifestărilor organizate de către UNPIR: 
a) constituie abatere disciplinară 
b) constituie o contravenție de natură electorală 
c) constituie un drept al practicianului în insolvență de a-și exprima public opiniile   

   
634. (2 pct.) Neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului UNPIR la 

două congrese succesive la care au fost convocați, constituie: 
a) sancțiune disciplinară 
b) o abatere disciplinară 
c) un dezinteres față de profesie, care însă nu poate fi sancționat    

 
635. (2 pct.) Neparticiparea fără motive temeinice a membrilor adunărilor generale ale 

filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocați constituie: 
a) un dezinteres față de profesie, care însă nu poate fi sancționat    
b) o sancțiune disciplinară 
c) o abatere disciplinară 

 
636. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, reprezintă sancțiune disciplinară: 

a) excluderea definitivă din UNPIR, însoțită de pierderea calității de practician în 
insolvență  

b) excluderea din UNPIR pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și un an 
c) excluderea din UNPIR pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și 6 luni 

 
637. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, exercitarea unor activități precum 

procedurile de lichidare voluntară precum și procedurile de prevenire a insolvenței 
prevăzute de lege, de către o persoană care nu deține calitatea de practician în 
insolvență, constituie: 

a) infracțiune 
b) abatere disciplinară 
c) contravenție 
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638. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, exercitarea unor activități constând în 
măsuri de supraveghere financiară ori de administrare specială, de către o persoană 
care nu deține calitatea de practician în insolvență, constituie: 

a) abatere disciplinară 
b) contravenție 
c) infracțiune 

 
639. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, exercitarea unor activități constând în 

proceduri de insolvență și proceduri de lichidare voluntară, de către o persoană care nu 
deține calitatea de practician în insolvență, constituie: 

a) contravenție 
b) abatere disciplinară 
c) infracțiune 

 
640. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, un cabinet individual: 

a) se înregistrează și în registrul comerțului 
b) se înregistrează în Registrul formelor de organizare 
c) se constituie pe baza deciziei UNPIR 

 
641. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, creditorii care dețin creanțe rezultate din 

activitatea profesională a practicianului în insolvență, organizat în cabinet individual:  
a) au dreptul de a urmări doar bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune 
b) nu au dreptul de a urmări bunurile aflate în proprietatea practicianului în 

insolvență 
c) au dreptul de a urmări și bunurile aflate în proprietatea practicianului, doar în 

anumite condiții 
 

642.  (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, o societatea profesională cu răspundere 
limitată: 

a) este supusă regimului transparenței fiscale 
b) nu poate avea obiect unic de activitate 
c) nu poate fi titulară a unui patrimoniu 

 
643.  (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, orice formă de organizare a profesiei de 

practician în insolvență cu personalitate juridică dobândește personalitate juridică: 
a) la data înregistrării în Registrul formelor de organizare 
b) la data înregistrării în registrul comerțului 
c) la data eliberării deciziei UNPIR în acest sens 

 
644. (3 pct.) Raportat la dispozițiile O.U.G. nr. 86/2006, stabiliți care dintre 

următoarele afirmații este adevărată: 
a) o societate profesională cu răspundere limitată este condusă de Consiliul de 

administrație 
b) asociații unei societăți profesionale cu răspundere limitată au obligația de a 

desemna un auditor 
c) asociații unei societăți profesionale cu răspundere limitată pot hotărî desemnarea 

unor cenzori 
 

645. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, transmiterea către terți a părților sociale pe 
care un asociat al unei societăți profesionale cu răspundere limitată le deține, se poate 
face: 
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a) fără îndeplinirea vreunei condiții, asociatul fiind liber sa dispună de părțile sale 
sociale 

b) doar cu acordul unanim al celorlalti asociati 
c) oricând dacă există acordul unanim al celorlalți asociați 

 
646.  (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, își poate constitui filiale: 

a) și un cabinet individual, cu acordul UNPIR 
b) o întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată 
c) o societate profesională cu răspundere limitată 

 
647. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, un practician în insolvență: 

a) își poate schimba forma de exercitare a profesiei, cu acordul UNPIR 
b) își poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei 
c) își poate schimba forma de exercitare a profesiei, cu acordul Consiliului național 

de conducere al UNPIR 
 

648. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, transformarea unei forme de exercitare a 
profesiei de practician în insolvență, se poate realiza: 

a) doar prin fuziune și absorbție 
b) doar prin divizare totală sau parțială 
c) prin fuziune, absorbție, divizare totală sau parțială 

 
649. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, prin divizarea totală a unei forme de 

exercitare a profesiei de practician în insolvență, se înțelege: 
a) contopirea a două sau a mai multor societăți pentru a alcătui o societate nouă 
b) împărțirea întregului patrimoniu, inclusiv a portofoliului de dosare al unei societăți 

care își încetează existența 
c) absorbirea unei societăți profesionale de către o altă societate 

 
650. (2 pct.) Referitor la modificarea formei de exercitare a profesiei de practician în 

insolvență, stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată: 
a) practicianul în insolvență are obligația de a înștiința în scris filiala UNPIR din care 

face parte 
b) practicianul în insolvență are obligația de a înștiința filiala UNPIR din care face 

parte, prin orice mijloace 
c) practicianul în insolvență are obligația de a înștiința în scris toate filialele UNPIR, 

spre știință 
 

651. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, este nedemnă de a fi practician în insolvență: 
a) persoana care a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni, cu intenție 
b) persoana care a fost condamnată pentru săvârșirea oricărei infracțiuni de 

corupție 
c) persoana care a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 

intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei 
 

652.  (2 pct.) Referitor la nedemnitatea profesiei de practician în insolvență, identificați 
care dintre următoarele afirmații este corectă: 

a) survenirea nedemnității determină suspendarea calității de practician în 
insolvență până la încetarea stării de nedemnitate 

b) survenirea nedemnității determină încetarea calității de practician în insolvență 
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c) servenirea nedemnității împiedică accesul persoanei în cauză în profesia de 
practician pe o perioadă de 10 ani 

 
653. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, un practician în insolvență: 

a) poate avea și calitatea de arbitru 
b) poate avea și calitatea de notar public 
c) nu poate avea și calitatea de evaluator 

 
654. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, admiterea în profesia de practician în 

insolvență: 
a) se face pe baza unui examen organizat de UNPIR 
b) se face pe baza unui interviu organizat de UNPIR pentru persoanele care au 

deținut funcția de judecător o perioadă de 5 ani  
c) se face pe baza unui interviu organizat de UNPIR pentru persoanele care au 

deținut funcția de notar public o perioadă de 5 ani  
 

655. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, cererea de primire în profesia de practician în 
insolvență cu scutire de examen și de perioada de stagiu, se soluționează: 

a) în cel mult 60 zile de la data depunerii documentației complete  
b) în cel mult 30 zile de la data depunerii documentației complete 
c) în cel mult 15 zile de la data depunerii cererii 

 
656. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, practicianul în insolvență stagiar: 

a) poate exercita profesia numai ca salariat 
b) poate exercita profesia numai ca angajat al unei IPURL 
c) nu poate dobândi calitatea de asociat într-o societate profesională 

 
657. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, calitatea de practician în insolvență definitiv 

este dobândită: 
a) de către practicianul care a promovat examenul de admitere în profesie 
b) de către persoana care a exercitat timp de 5 ani funcția de executor judecăoresc 
c) de către persoana care a exercitat cel puțin 5 ani funcția de judecător-sindic 

 
658.   (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, perioada de stagiu se suspendă: 

a) în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa practicianului în insolvență 
stagiar 

b) în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către 
UNPIR 

c) doar pe timpul serviciului militar 
 

659. (3 pct.) Fapta practicianului în insolvență care acceptă, în mod repetat, o ofertă 
de onorariu care nu reflectă condițiile cerute de O.U.G. nr. 86/2006: 

a) constituie abatere disciplinară 
b) se sancționează cu avertisment scris 
c) constituie concurență neloială 

 
660. (3 pct.) Fapta practicianului în insolvență care depune, în mod repetat, oferte de 

onorariu care nu țin seama de prevederile O.U.G. nr. 86/2006: 
a) se sancționează cu suspendarea sau excluderea din profesie 
b) constituie o practică anticoncurențială 
c) constituie abatere disciplinară  
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661. (3 pct.) Depunerea de către practicianul în insolvență, în mod repetat, a unei 

oferte de onorariu care nu respectă condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 86/2006: 
a) are drept unică consecință excluderea din profesie  
b) nu se sancționează deoarece practicianul are dreptul să-și stabilească propriile 

onorarii 
c) constituie concurență neloială 

 
662. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, onorariul provizoriu al practicianului în 

insolvență pentru perioada de observație: 
a) se stabilește de către Adunarea Creditorilor 
b) se stabilește de către judecătorul-sindic  
c) se stabilește și de către creditorul care deține o creanță de peste 50% din 

valoarea creanțelor înscrise la masa credală 
 

663. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, practicianul în insolvență are obligația de a se 
abține de la orice practică anticoncurențială în exercițiul atribuțiilor sale, sub sancțiunea: 

a) aplicării unei amenzi penale 
b) suspendării sau excluderii din profesie 
c) aplicării unui avertisment 

 
664. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, semnarea bilanțului final de lichidare: 

a) reprezintă o atribuție exclusivă a practicianului în insolvență 
b) reprezintă o atribuție exclusivă a contabilului societății debitoare 
c) se poate face și de către reprezentantul practicianului în insolvență 

 
665. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații au valoare de adevăr conform 

O.U.G. nr. 86/2006: 
a) practicianul în insolvență are posibilitatea de a diminua valoarea sumei asigurate 

însă nu mai mult de 10% din această valoare 
b) limita maximă a poliței de asigurare profesională se stabilește prin Statut 
c) fiecare membru UNPIR are obligația să se asigure profesional 

 
666. (3 pct.) În situația în care practicianul în insolvență nu își îndeplinește obligația de 

subscriere a unei polițe de asigurare profesională în termenele stabilite prin O.U.G. nr. 
86/2006: 

a) are drept consecință finală radierea din Tabloul UNPIR a practicianului în 
insolvență 

b) are drept consecință suspendarea calității de membru al UNPIR până la 
îndeplinirea acestei obligații 

c) are drept consecință aplicarea unei sancțiuni cu caracter pecuniar 
 

667. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, practicianul în insolvență incompatibil: 
a) este scutit de la plata cotizației anuale 
b) va plăti cotizația anuală redusă cu 33% față de cea plătită de practicienii 

compatibili 
c) va plăti cotizația anuală redusă cu 60% față de cea plătită de practicienii 

compatibili 
 

668. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, Codul de etică profesională și disciplină al 
UNPIR se publică: 
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a) în Monitorul Oficial al României, Partea I 
b) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a  
c) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a 

 
669. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, activitatea curentă a UNPIR este 

coordonată: 
a) doar de către Consiliul Național de Conducere 
b) de un secretariat general 
c) de către președintele UNPIR 

 
670. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, INPPI: 

a) este o persoană juridică de drept privat care se supune tuturor procedurilor de 
acreditare legale 

b) este o persoană juridică de drept public care nu face parte din sistemul național 
de învățământ 

c) nu este supus procedurilor de autorizare și acreditare 
 

671. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, veniturile realizate de Institutul Național de 
Pregătire a Practicienilor în Insolvență: 

a) provin doar din donații și sponsorizări 
b) provin și din activități didactice 
c) se varsă în proporție de 50% la UNPIR 

 
672. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, Comisia de cenzori a UNPIR: 

a) funcționează pe lângă Consiliul național de conducere al UNPIR 
b) funcționează pe lângă Adunarea reprezentanților permanenți a UNPIR 
c) este format din 7 membri 

 
673. (3 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, Comisia de cenzori a UNPIR: 

a) nu are atribuții în ceea ce privește modul de gestionare a fondului de lichidare 
b) are ca principală atribuție supravegherea modului de gestionare a fondului de 

lichidare 
c) are ca principală atribuție aprobarea distribuirii sumelor din fondul de lichidare 

către filialele UNPIR 
 

674. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, veniturile realizate de o filială a UNPIR: 
a) se varsă la UNPIR în proporție de 50% 
b) se varsă la UNPIR în proporție de 30% 
c) se rețin integral de aceasta 

 
675. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, statutul Institutului Național de Pregătire a 

Practicienilor în Insolvență: 
a) se poate modifica doar cu acordul Președintelui UNPIR 
b) se poate modifica de către Adunarea Reprezentanților Permanenți a UNPIR 
c) se poate modifica de către Consiliul Național de Conducere al UNPIR 

 
676. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, stabiliți care dintre următoarele afirmații 

este adevărată: 
a) datele care se înscriu în Tabloul UNPIR se stabilesc de către Consiliul Național 

de Conducere 
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b) UNPIR are obligația de a afișa periodic, pe site-ul său oficial, doar Registrul 
formelor de organizare  

c) UNPIR are obligația de a reactualiza periodic, pe site-ul său oficial, Tabloul 
practicienilor în insolvență 

 
677. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, înscrierea în Tabloul UNPIR se va face: 

a) după achitarea taxei de înscriere 
b) după promovarea examenului de admitere în profesie 
c) după promovarea examenului de definitivat 

 
678. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, în Registrul formelor de organizare a 

practicienilor în insolvență pentru societățile profesionale, se înregistrează: 
a) și decizia de înființare a societății profesionale 
b) doar contractul de societate al societății profesionale 
c) și mențiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei  

 
679. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, încălcarea principiilor fundamentale de 

etică profesională: 
a) se sancționează cu o mustrare în cazul primei abateri 
b) nu se sancționează  
c) constituie abatere disciplinară 

  
680. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, declararea incorectă a veniturilor obținute ca 

urmare a desfășurării activității de practician în insolvență: 
a) constituie infracțiunea de înșelăciune și se pedepsește conform legii penale 
b) constituie abatere disciplinară 
c) constituie motiv de suspendare din profesie pe o perioadă de minimum un an 

 
681.  (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, constituie sancțiune disciplinară care se 

poate aplica practicianului în insolvență: 
a) excluderea provizorie din UNPIR, pe o perioadă de maximum 3 ani 
b) avertismentul scris 
c) suspendarea pe o perioadă de maximum 3 ani 

 
682. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, în funcție de gravitatea abaterilor săvârșite 

se poate aplica reprezentanților formelor de organizare profesională desemnați să 
exercite atribuțiile de administrator judiciar sau lichidator judiciar, o sancțiune disciplinară 
constând în: 

a) excluderea din UNPIR pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și un an 
b) suspendarea calității de practician în insolvență pe o perioadă cuprinsă între 3 

luni și un an  
c) avertismentul scris sau oral 

 
683. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, sancțiunile disciplinare care se aplică 

practicienilor în insolvență se stabilesc: 
a) în funcție de forma de exercitare a profesiei 
b) doar în funcție de consecințele care s-au produs prin săvârșirea faptelor  
c) în funcție de gravitatea abaterilor săvârșite  

 
684. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, excluderea definitivă din UNPIR: 

a) constituie o sancțiune cu caracter contravențional 
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b) constituie o sancțiune disiciplinară 
c) nu se poate aplica practicianului în insolvență decât în cazul săvârșirii unei 

infracțiuni 
 

685. (3 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, limitele sancțiunilor aplicabile abaterilor 
disciplinare săvârșite de practicianul în insolvență: 

a) se regăsesc în cuprinsul Titlului IV – Sancțiuni din Legea nr. 85/2014 
b) se stabilesc de către Adunarea reprezentanților permanenți 
c) se stabilesc prin Statut 

 
686. (2 pct.) Conform O.U.G. nr. 86/2006, exercitarea activităților specifice calității de 

practician în insolvență fără însă a deține această calitate, constituie: 
a) infracțiune 
b) contravenție 
c) abatere disciplinară gravă 

 
687. (2 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, o societate profesională cu răspundere 

limitată este reprezentată în raporturile cu terții: 
a) de către asociatul majoritar 
b) de către asociatul cu cea mai mare vechime 
c) de către asociații coordonatori 

 
688. (3 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, contractul de societate al unei societăți 

profesionale cu răspundere limitată: 
a) se poate încheia și în formă autentică 
b) se va încheia doar în formă autentică 
c) nu cuprinde și mențiuni cu privire la aportul social 

 
689. (3 pct.) Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, contractul de societate al unei societăți 

profesionale cu răspundere limitată: 
a) nu poate cuprinde și reguli privind transmiterea părților sociale 
b) va cuprinde data dobândirii calității de practician în insolvență și data definitivării 

în profesie a asociaților 
c) nu poate cuprinde și reguli privind condițiile de retragere a asociaților 

 
Executarea silită. 
Codul de procedură civilă. 
 

690. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executarea unei obligații de a face, 
precum emiterea unei autorizații, se poate obține: 

a) la simpla cerere a persoanei îndreptățite, având asupra sa și avizul executorului 
judecătoresc 

b) la simpla cerere a persoanei îndreptățite, numai prin intermediul executorului 
judecătoresc 

c) la simpla cerere a persoanei îndreptățite, făcută în temeiul unui titlu executoriu, 
fără a fi necesară intervenția executorului judecătoresc, dacă prin lege nu se 
dispune altfel 
 

691. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în situația în care titlul executoriu 
nu cuprinde dobânzi, penalități sau alte sume, însă ele se cuvin de plin drept 
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creditorului, acestea vor fi stabilite: 
a) de către instanța de executare, la cererea creditorului 
b) de către instanța de executare, la cererea executorului judecătoresc 
c) de către executorul judecătoresc 

 
692.  (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în tot cursul executării silite: 

a) nu pot exista înțelegeri între creditor și debitor 
b) pot exista înțelegeri între creditor și debitor cu privire la efectuarea executării, cu 

acordul instanței de executare 
c) pot exista înțelegeri între creditor și debitor cu privire la efectuarea executării, 

sub supravegherea executorului judecătoresc 
 

693. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executarea silită: 
a) nu poate fi pornită împotriva persoanelor juridice de drept public 
b) poate fi pornită împotriva oricărei persoanei fizice sau juridice, de drept public 

sau de drept privat, fără nicio excepție 
c) poate fi pornită împotriva oricărei persoanei fizice sau juridice, de drept public 

sau de drept privat, cu excepțiile prevăzute de lege 
 

694. (2 pct.) Dispozițiile Codului de procedură civilă în materia executării silite: 
a) constituie dreptul comun, indiferent de natura sau izvorul obligației cuprinsă în 

titlul executoriu 
b) se aplică doar anumitor categorii de persoane, în funcție de calitatea juridică a 

acestora 
c) se aplică doar obligațiilor constatate prin anumite titluri executorii  

  
695. (3 pct.) Conform Codului de procdură civilă, existența unui titlu executoriu: 

a) nu constituie o condiție sine qua non pentru începerea executării silite 
b) presupune întotdeauna necesitatea parcurgerii fazei judecății 
c) este în strânsă legătură cu obligația ce se solicită a fi pusă în executare silită 

 
696. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, constituie titluri executorii: 

a) hotărârile cu executare provizorie 
b) hotărârile nedefinitive 
c) hotărârile neexecutorii 

  
697. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt hotărâri judecătorești 

executorii: 
a) hotărârile date în primă instanță, cu drept de apel 
b) hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel  
c) hotărârile susceptibile de apel în legătură cu care părțile au convenit să nu 

exercite direct recursul 
 

698. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt hotărâri definitive și constituie 
titluri executorii: 

a) hotărârile supuse apelului 
b) hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluționat fondul pricinii 
c) hotărârile supuse apelului și recursului 

 
699. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, hotărârile arbitrale: 

a) nu pot fi puse în executare silită 
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b) pot fi puse în executare silită, doar dacă nu sunt atacate cu acțiune în anulare 
c) pot fi puse în executare silită, chiar dacă sunt atacate cu acțiune în anulare 

 
700. (3 pct.) În situația în care se refuză eliberarea titlului executoriu de către alte 

organe competente potrivit legii și dacă legea specială nu prevede altfel: 
a) creditorul poate face plângere la judecătoria în circumscripția căreia se află 

organul care trebuia să emită titlul executoriu 
b) creditorul poate face plângere la tribunalul în circumscripția căruia se află organul 

care trebuia să emită titlul executoriu 
c) poate face plângere doar executorul judecătoresc, la sesizarea creditorului 

 
701. (2 pct.) Constituie titluri executorii și pot fi puse în executare silită: 

a) procesele-verbale și încheierile întocmite de executorul judecătoresc carora 
legea le conferă expres acest caracter  

b) actele întocmite de executorul judecătoresc indiferent de caracterul lor 
c) procesele-verbale și încheierile întocmite de executorul judecătoresc care potrivit 

voinței acestuia, constituie titluri executorii 
 

702. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt participanți la executarea silită: 
a) doar executorul judecătoresc, creditorul și debitorul 
b) executorul judecătoresc, instanța de executare, creditorul și debitorul 
c) doar Ministerul Public și agenții forței publice 

 
703. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt părți în procedura de 

executare silită: 
a) creditorul și debitorul 
b) executorul judecătoresc și creditorul 
c) executorul judecătoresc, creditorul și debitorul 

 
704. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul executării silite: 

a) se poate transmite calitatea de creditor sau de debitor 
b) se poate transmite doar calitatea de creditor 
c) nu se poate transmite calitatea de creditor sau de debitor 

 
705. (3 pct.) În cazul executării silite, creditorul: 

a) poate urmări concomitent, în limita creanței și a accesoriilor acesteia, și bunurile 
terților care au garantat plata datoriilor debitorului 

b) poate urmări doar separat, în limita creanței și a accesoriilor acesteia, și bunurile 
terților care au garantat plata datoriilor debitorului 

c) nu poate urmări și bunurile terților care au garantat plata datoriilor debitorului 
 

706. (2 pct.) Dacă bunurile urmăribile mobile se află în circumscripțiile mai multor curți 
de apel: 

a) fiecare executor judecătoresc va fi competent cu privire la bunurile aflate pe raza 
curții de apel de care acesta aparține 

b) oricare dintre executorii judecătorești care funcționează pe lângă una dintre 
acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile 
urmăribile aflate în raza celorlalte curți de apel 

c) oricare dintre executorii judecătorești care funcționează pe lângă una dintre 
acestea este competent să realizeze executarea, însă excluzând bunurile 
urmăribile aflate în raza celorlalte curți de apel 
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707. (3 pct.) În cazul executării silite a obligațiilor de “a face” și de "a nu face", 

competența aparține executorului judecătoresc: 
a) din circumscripția curții de apel unde se află domiciliul ori, după caz, sediul 

debitorului 
b) din circumscripția curții de apel unde urmează să se facă executarea 
c) din circumscripția curții de apel unde se află domiciliul ori, după caz, sediul 

creditorului 
 

708. (1 pct.) Instanța de executare poate dispune înlocuirea executorului judecătoresc 
și continuarea executării silite de un alt executor judecătoresc: 

a) la cererea creditorului, pentru motive temeinice 
b) la cererea creditorului și a debitorului  
c) la cererea debitorului 

 
709. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executarea silită nu se poate face 

decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă, iar o creanță este certă: 
a) atunci când aceasta este condiționată de o altă creanță 
b) atunci când existența ei neîndoielnică rezultă din însuși titlul executoriu 
c) atunci când aceasta este clar determinată  

 
710. (1 pct.) Executarea silită poate porni numai la cererea:  

a) debitorului 
b) creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel 
c) debitorului și creditorului 

  
711. (3 pct.) Încheierea prin care executorul judecătoresc refuză motivat deschiderea 

procedurii de executare:  
a) poate fi atacată de creditor cu contestație 
b) poate fi atacată de creditor cu plângere la instanța de executare, în termen de 15 

zile de la data comunicării încheierii 
c) nu poate fi atacată de creditor, întrucât nu îi este recunoscut acest drept  

   
712. (2 pct.) Încheierea prin care instanța admite cererea de încuviințare a executării 

silite: 
a) este supusă apelului 
b) nu este supusă niciunei căi de atac 
c) este supusă recursului 

 
713. (3 pct.) Încuviințarea executării silite produce efecte: 

a) numai în județul de domiciliu al creditorului 
b) pe întreg teritoriul țării 
c) în județul de domiciliu al debitorului 

 
714. (3 pct.) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite 

poate fi atacată: 
a) cu apel numai de către creditor 
b) cu apel de către orice parte interesată 
c) cu recurs 
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715. (2 pct.) În situația în care s-a încuviințat executarea silită, legea:  
a) permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat 

încuviințarea, să recurgă simultan ori succesiv la toate modalitățile de executare 
prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale 

b) nu permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat 
încuviințarea, să recurgă simultan ori succesiv la toate modalitățile de executare 
prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale 

c) acordă creditorului dreptul de a opta doar pentru una dintre modalitățile de 
executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale 

 
716. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, actele de executare îndeplinite în 

lipsa părților: 
a) sunt lovite de nulitate 
b) sunt valabile, atunci când prezența lor nu este expres cerută de lege 
c) sunt valabile, în orice situație 

 
717. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul în care debitorul 

decedează înainte de sesizarea executorului judecătoresc: 
a) executarea silită poate fi cerută de curatorul succesiunii 
b) executarea silită poate fi cerută de orice persoană interesată 
c) nicio executare silită nu poate fi pornită 

 
718. (3 pct.) Termenul de perimare a executării silite este de: 

a) un an de la neîndeplinirea de către creditor, din culpa sa, a unui act sau demers 
necesar executării silite și care i-a fost solicitat de executorul judecătoresc, în 
scris 

b) 9 luni de la neîndeplinirea de către creditor, din culpa sa, a unui act sau demers 
necesar executării silite și care i-a fost solicitat de executorul judecătoresc, în 
scris 

c) 6 luni de la neîndeplinirea de către creditor, din culpa sa, a unui act sau demers 
necesar executării silite și care i-a fost solicitat de executorul judecătoresc, în 
scris 

 
719. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, perimarea executării silite se 

constată de către: 
a) executorul judecătoresc 
b) instanța de executare 
c) orice instanța de judecată   

 
720. (1 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, dreptul de a obține executarea silită 

se prescrie în termen de: 
a) 2 ani, dacă legea nu prevede altfel 
b) 3 ani, dacă legea nu prevede altfel 
c) 5 ani, dacă legea nu prevede altfel 

 
721. (2 pct.) În cazul hotărârilor arbitrale, termenul de prescripție a dreptului de a cere 

executarea silită începe să curgă: 
a) de la data rămânerii lor definitive 
b) de la data pronunțării lor 
c) de la data stabilită de instanța arbitrală 
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722. (2 pct.) Are calitate procesuală activă în promovarea unei contestații la 
executare: 

a) debitorul urmărit 
b) debitorul urmăritor 
c) creditorul urmărit 

 
723. (3 pct.) Au dreptul de a interveni în executarea silită efectuată de alți creditori 

pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obținute din urmărirea silită a 
bunurilor debitorului: 

a) debitorii urmăritori  
b) creditorii neurmăritori  
c) terții ale căror drepturi au fost vătămate 

 
724. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, contestația la titlu: 

a) este inadmisibilă ori de câte ori partea a uzat anterior de procedura lămuririi 
hotărârii judecătorești 

b) poate viza soluționarea unor capete de cerere care au rămas nesoluționate 
c) este adminisibilă și în situația în care partea a uzat anterior de procedura 

lămuririi hotărârii judecătorești 
  

725. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, poate fi admisă: 
a) contestația împotriva unei hotărâri arbitrale pentru motive de fapt sau de drept, 

pe care debitorul le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță  
b) contestația împotriva refuzului organului de executare de a începe executarea 

silită ori de a îndeplini un act de executare 
c) contestația împotriva unei hotărâri judecătorești pentru motive de fapt sau de 

drept, pe care debitorul le-ar fi putut opune într-o cale de atac de i-a fost 
deschisă 
 

726. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, contestația la titlu este inadmisibilă: 
a) ori de câte ori partea a uzat în prealabil de procedura lămuririi hotărârii 

judecătorești 
b) ori de câte ori partea a uzat anterior de procedura îndreptării erorii materiale 
c) ori de câte ori partea a uzat anterior de calea de atac a recursului 

 
727. (3 pct.) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri 

judecătorești/arbitrale, debitorul: 
a) nu va putea invoca pe cale de contestație motive de fapt sau de drept pe care le-

ar fi putut opune în cursul judecății în prima instanță 
b) va putea invoca pe cale de contestație motive de fapt sau de drept pe care le-ar 

fi putut opune în cursul judecății în prima instanță 
c) va putea invoca pe cale de contestație motive de fapt sau de drept pe care le-ar 

fi putut opune într-o cale de atac de i-a fost deschisă 
 

728. (1 pct.) Rolul activ al executorului judecătoresc: 
a) constă în utilizarea tuturor mijloacelor legale pentru realizarea integrală și cu 

celeritate a obligației prevăzute în titlul executoriu 
b) nu constă în a cere lămuriri debitorului cu privire la veniturile pe care le 

realizează sau bunurile pe care le deține 
c) nu există pe tot parcursul executării 
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729. (2 pct.) Rolul statului în executarea silită constă în:  
a) asigurarea executării prompte și efective a hotărârilor judecătorești 
b) repararea parțială a prejudiciului suferit de persoanele vătămate 
c) exercitarea acțiunii în regres împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul 

 
730. (3 pct.) Pot fi executate silite obligații al căror obiect constă în: 

a) plata unei sume de bani 
b) înființarea unei construcții, plantații, ori a altei lucrări 
c) exercitarea autorității părintești doar în privința încredințării minorului 

   
731. (2 pct.) Atunci când prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalități sau 

alte sume, însă fără ca instanța să fi stabilit cuantumul acestora: 
a) vor fi calculate de executorul judecătoresc potrivit dispozițiilor legale 
b) vor fi calculate de un expert numit de instanța de judecată 
c) vor fi calculate de un expert propus de părți 

 
732. (1 pct.) Poate avea calitatea de debitor în cadrul executării silite: 

a) orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat 
b) orice terț 
c) orice persoană cu care creditorul are relații contractuale 

 
733. (2 pct.) Desființarea titlului în baza căruia a fost efectuată executarea silită atrage 

după sine: 
a) redeschiderea dosarului de executare 
b) desființarea de drept a tuturor actelor de executare efectuate în cauză  
c) opțiunea creditorului de a începe urmărirea silită asupra altui debitor 

 
734. (1 pct.) Are competența în soluționarea contestației la executarea propriu-zise:  

a) instanța de executare 
b) instanța arbitrală 
c) instanța de contencios administrativ 

 
735. (1 pct.) În cazul contestației la titlu, când obiectul contestației la executare îl 

reprezintă lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, competența 
aparține: 

a) instanței de executare 
b) instanței care a pronunțat hotărârea ce se execută silit 
c) tribunalului arbitral, întotdeauna 

 
736. (3 pct.) Contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în 

termen de: 
a) 20 de zile de la data când contestatorul a luat cunoștiință de actul pe care îl 

contesta 
b) 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoștiință de actul pe care îl 

contestă 
c) 30 de zile de la data când contestatorul a luat cunoștiință de actul pe care îl 

contestă 
 

737. (3 pct.) Contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în 
termen de: 

a) 15 zile de la data când cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, 
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înștiințarea privind înființarea popririi 
b) 20 zile de la data când cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, 

inștiințarea privind înființarea popririi 
c) 25 zile de la data când cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, 

înștiințarea privind înființarea popririi 
 

738. (3 pct.) Dacă poprirea este înființată asupra unor venituri periodice, termenul de 
contestație pentru debitor începe:  

a) cel mai devreme la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către 
terțul poprit 

b) doar la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul poprit 
c) cel mai târziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul 

poprit 
 

739. (3 pct.) Contestația împotriva încheierilor executorului judecătoresc, în cazul în 
care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, se poate face în termen de: 

a) 15 zile de la comunicare 
b) 20 zile de la comunicare 
c) 30 zile de la comunicare 

 
740. (2 pct.) Legea conferă posibilitatea unei terțe persoane ce pretinde că are un 

drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit: 
a) să introducă contestație, în tot cursul executării silite, dar nu mai târziu de 10 

zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului 
b) să declare apel, sau după caz, recurs 
c) să introducă contestație, în tot cursul executării silite, dar nu mai târziu de 15 

zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului 
 

741. (3 pct.) Contestația la executare nu este: 
a) incidentă în faza executării silite 
b) supusă regularizării în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă 
c) supusă cerințelor prevăzute de Codul de procedură civilă privind cererea de 

chemare în judecată 
 

742. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cadrul contestației la executare:  
a) întampinarea este obligatorie 
b) întâmpinarea nu este obligatorie 
c) părțile nu vor fi citate  

 
743. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cadrul contestației la executare: 

a) părțile vor fi citate într-un termen scurt 
b) părțile vor fi citate într-un termen mai lung pentru a-și putea pregăti apărarea 
c) părțile nu vor fi citate 

 
744. (3 pct.) Pentru ipoteza în care bunurile urmărite sunt supuse pieirii, degradării, 

alterării sau deprecierii, instanța: 
a) nu va suspenda distribuirea prețului obținut din valorificarea acestor bunuri 
b) va suspenda numai distribuirea prețului obținut din valorificarea acestor bunuri 
c) nu va dispune nicio masură, fiind lipsită de atribuții în acest sens 
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745. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, judecarea cererii de suspendare 
provizorie se face: 

a) fără citarea părților 
b) cu citarea părților  
c) fără a fi necesară plata unei cauțiuni 

 
746. (2 pct.) În caz de admitere a contestației la executare, instanța poate dispune: 

a) anularea actului de executare necontestat 
b) îndreptarea actului de executare contestat 
c) îndreptarea actului de executare necontestat 

 
747. (2 pct.) În caz de respingere a contestației la executare, contestatorul: 

a) poate fi obligat, la cererea părții interesate, la despăgubiri pentru pagubele 
cauzate prin întârzierea executării 

b) nu poate fi obligat la despăgubiri 
c) va fi obligat doar la plata unei amenzi judiciare 

 
748. (2 pct.) În situația în care constestația la executare a fost formulată cu rea-

credință, iar instanța de judecată a respins contestația, contestatorul poate fi obligat: 
a) doar la plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării 
b) și la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei 
c) și la plata unei amenzi judiciare în sumă de 500 lei 

 
749. (2 pct.) În cazurile în care se desființează titlul executoriu: 

a) sunt aplicabile dispozițiile referitoare la întoarcerea executării 
b) nu sunt aplicabile dispozițiile referitoare la întoarcerea executării 
c) cel interesat se poate îndrepta împotriva oricărei persoane pentru repararea 

prejudiciului 
 

750. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, nu sunt supuse urmăririi silite: 
a) bunurile imobile ale debitorului, constând în terenuri și clădiri 
b) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului 
c) veniturile debitorului 

 
751.  (2 pct.) Conform Codului de pocedură civilă, nu sunt supuse urmării silite: 

a) salariile și alte venituri ale debitorului 
b) combustibilul necesar debitorului și familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă 
c) bunurile imobile ale debitorului, constând în terenuri și clădiri 

                 
752. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pentru realizarea creanței sale, 

creditorul: 
a) poate urmări doar bunurile mobile aflate în posesia debitorului 
b) nu poate urmări bunurile mobile ale debitorului aflate în posesia altor persoane 
c) poate urmări bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane 

 
753. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executorul judecătoresc va proceda 

la sechestarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului în vederea valorificării lor: 
a) dacă în termen de o zi de la comunicarea somației însoțite de încheierea de 

încuviințare a executării, debitorul nu plătește suma datorată 
b) dacă în termen de 2 zile de la comunicarea somației însoțite de încheierea de 

încuviințare a executării, debitorul nu plătește suma datorată 
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c) dacă în termen de 5 zile de la comunicarea somației însoțite de încheierea de 
încuviințare a executării, debitorul nu plătește suma datorată 
 

754. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sechestrul se va putea aplica și 
asupra bunurilor mobile aparținând debitorului, dar deținute de un terț: 

a) indiferent dacă terțul recunoaște sau nu, faptul că bunurile aparțin debitorului 
urmărit 

b) chiar dacă terțul nu recunoaște faptul că bunurile aparțin debitorului urmărit 
c) doar dacă terțul recunoaște faptul că bunurile aparțin debitorului urmărit 

 
755. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, prezența unui agent de poliție, unui 

jandarm sau a altor agenți ai forței publice va fi necesară: 
a) dacă în imobilul deținut de către debitor se află și un minor 
b) dacă debitorul sau terțul deținător lipsește și în imobil nu se găsește nicio 

persoană majoră 
c) dacă terțul deținător dă curs solicitării executorului de deschidere a ușilor 

imobilului, însă debitorul nu este prezent la acel moment 
 

756. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cadrul procedurii de urmărire a 
unui autovehicul aflat în proprietatea debitorului, executorul judecătoresc poate dispune 
sechestrarea acelui bun, ocazie cu care: 

a) va face mențiunea acesteia și pe certificatul de înmatriculare, precum și pe 
cartea de identitate a autovehiculului respectiv 

b) va face această mențiune doar pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului 
respectiv 

c) va consemna luarea acestei măsuri doar în procesul-verbal de sechestru, fără a 
face alte mențiuni pe actele autovehiculului respective 
 

757. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în situația în care asupra bunului 
mobil ce se sechestrează există un drept real de garanție constituit în favoarea unei 
terțe persoane, executorul judecătoresc: 

a) va înștiința respectiva persoană, debitorul și instanța de judecată despre 
aplicarea sechestrului   

b) va înștiința acea persoană despre aplicarea sechestului și o va cita la toate 
termenele fixate pentru vânzarea bunului respectiv 

c) va înștiința acea persoană despre aplicarea sechestului, fără a avea obligația de 
a o cita la termenele fixate pentru vânzarea bunului respective 
 

758. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, bunurile mobile sechestrate: 
a) pot fi lăsate doar în custodia debitorului sau a creditorului 
b) vor fi ridicate în mod obligatoriu de către executorul judecătoresc 
c) pot fi lăsate cu acordul creditorului, în depozitul debitorului sau al terțului 

deținător 
 

759. (3 pct.) În cadrul procedurii de executare silită, sumele de bani în lei sau în valută 
și pietrele prețioase: 

a) se ridică și se predau de către executorul judecătoresc în depozitul unor instituții 
de credit sau al unei entități autorizate în acest scop 

b) se ridică de către executorul judecătoresc și se lasă în custodia creditorului, pe 
bază de proces-verbal de custodie 

c) se lasă de către executorul judecătoresc în custodia debitorului, pe bază de 
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proces-verbal de custodie 
 

760. (3 pct.) În cadrul procedurii de executare silită mobiliară, administratorul-
sechestru care a fost însărcinat cu paza bunurilor sechestrate și care este o altă 
persoană decât debitorul sau terțul deținător: 

a) va avea dreptul la o remunerație, ce se va fixa de către instanța de executare, 
prin încheiere 

b) va avea dreptul la o remunerație, ce se va fixa de către executorul judecătoresc, 
prin încheiere 

c) nu va avea dreptul la o remunerație 
 

761. (2 pct.) În cursul procedurii de executare silită mobiliară, debitorul: 
a) nu va putea împiedica aplicarea sechestrului 
b) nu va putea obține ridicarea sechestrului 
c) va putea împiedica aplicarea sechestrului sau, după caz, va putea obține 

ridicare lui, în anumite cazuri prevăzute de lege 
 

762. (3 pct.) În cursul executării silite mobiliară, executorul judecătoresc va proceda la 
valorificarea bunurilor sechestrate dacă: 

a) în termen de 15 zile de la aplicarea sechestrului nu a fost plătită suma datorată, 
toate accesoriile și cheltuielile de executare 

b) în termen de 20 zile de la aplicarea sechestrului nu a fost plătită suma datorată, 
toate accesoriile și cheltuielile de executare 

c) în termen de 30 zile de la aplicarea sechestrului nu a fost plătită suma datorată, 
toate accesoriile și cheltuielile de executare 
 

763. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, vânzarea bunurilor mobile 
sechestrate în cursul procedurii de executare silită: 

a) se poate face de îndată doar dacă acestea sunt supuse pieririi, degradării, 
alterării sau deprecierii 

b) se poate face de îndată dacă păstrarea lor ar prilejui cheltuieli disproporționat de 
mari în raport cu valoarea lor 

c) se poate face doar după acordarea unui termen de grație debitorului, indiferent 
de situație 
 

764. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul executării silite mobiliare: 
a) debitorul nu poate proceda el însuși la valorificarea bunurilor sechestrate, în nicio 

situație 
b) debitorul poate proceda el însuși la valorificare bunurilor sechestrate, doar cu 

acordul instanței de executare 
c) debitorul poate proceda el însuși la valorificarea bunurilor sechestrate, doar cu 

acordul creditorului și încuviințarea executorului judecătoresc 
 

765. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, vânzarea bunurilor la licitație 
publică în cursul executării silite mobiliare: 

a) se va face doar la locul unde se află bunurile sechestrate  
b) se poate face în orice loc  
c) se va face la locul unde se află bunurile sechestrate sau în alt loc, dacă există 

motive temeinice 
 

766. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul valorificării prin licitație 
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publică a bunurilor sechestrate în cursul executării silite mobiliare:   
a) debitorul urmărit va putea fi adjudecatar doar printr-o persoană interpusă 
b) creditorul urmăritor nu va putea adjudeca, nici personal nici prin persoane 

interpuse, bunurile oferite spre vânzare la un preț mai mic de 75% din prețul 
stabilit conform dispozițiilor legale 

c) creditorul urmăritor nu va putea adjudeca bunurile oferite spre vânzare la un preț 
mai mic de 50% din prețul stabilit de evaluator 
 

767. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în vederea participării la licitația 
publică organizată pentru valorificarea bunurilor sechestrate în cursul executării silite 
mobiliare, participanții:  

a) trebuie să consemneze cel puțin 5% din prețul de începere a licitației pentru 
bunurile pe care intenționează să le cumpere 

b) trebuie să consemneze cel puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru 
bunurile pe care intenționează să le cumpere 

c) trebuie să consemneze cel puțin 15% din prețul de începere a licitației pentru 
bunurile pe care intenționează să le cumpere 
 

768. (3 pct.) În cursul procedurii de executare silită mobiliare, după ajudecarea 
bunului: 

a) adjudecatarul este obligat să depună prețul integral în cel mult 10 zile de la data 
licitației 

b) adjudecatarul este obligat să depună prețul integral de îndată, fără nicio excepție 
c) adjudecatarul este obligat să depună prețul integral de îndată sau, cu acordul 

creditorului, în cel mult 5 zile de la data licitației 
 

769. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, constituie dovada dreptului de 
proprietate asupra bunurilor vândute în cursul procedurii de executare silită mobiliare: 

a) procesul-verbal de licitație 
b) încheierea executorului judecătoresc 
c) certificatul eliberat fiecărui adjudecatar 

 
770. (2 pct.) În cazul vânzării silite prin licitație publică a bunurilor sechestrate în 

cursul procedurii de executare silită mobiliară: 
a) nu există garanție contra viciilor ascunse ale bunului vândut 
b) există garanție contra viciilor ascunse ale bunului vândut, conform dispozițiilor 

legale  
c) există garanție contra viciilor ascunse ale bunului vândut, în anumite limite 

 
771. În situația în care un bun sechestrat în cursul procedurii de executare silită 

mobiliară nu s-a putut vinde cu respectarea prevederilor Codului de procedură civilă: 
a) acesta va putea fi preluat de orice creditor în contul creanței sale la prețul stabilit 

în publicațiile sau anunțurile de vânzare pentru ultimul termen de licitație 
b) acesta va putea fi preluat de orice creditor în contul creanței sale la prețul stabilit 

în publicațiile sau anunțurile de vânzare pentru primul termen de licitație 
c) acesta va putea fi vândut de către executorul judecătoresc, în orice modalitate 

 
772. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul procedurii de executare 

silită: 
a) se poate popri și creanța cu termen ori sub condiție 
b) nu se poate popri creanța sub condiție 
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c) se poate popri doar creanța cu termen 
 

773. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul procedurii de executare 
silită, poprirea: 

a) se înființează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui 
birou se află în circumscripția curții de apel unde își are domiciliul sau sediul 
debitorul  

b) se înființează la cererea creditorului de către instanța de executare 
c) se înființează la cererea executorului judecătoresc de către instanța de 

executare 
 

774. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având în vedere 
dispozițiile care reglementează materia executării silite: 

a) când se popresc sume cu scadențe succesive, indisponibilizarea se întinde doar 
asupra sumelor ajunse la scadență 

b) când se popresc sume cu scadențe succesive, indisponibilizarea se întinde nu 
numai asupra sumelor ajunse la scadență, ci și asupra celor exigibile în viitor 

c) indisponibilizarea nu se întinde și asupra accesoriilor creanței poprite născute 
după înființarea popririi 
 

775. (2 pct.) În cazul executării silite, hotărârea pronunțată cu privire la validarea 
popririi este supusă: 

a) numai apelului 
b) numai recursului 
c) numai contestației 

 
776. (2 pct.) În materia executării silite, urmărirea fructelor neculese și a recoltelor 

prinse de rădăcini: 
a) nu este posibilă 
b) nu va fi precedată de transmiterea vreunei somații 
c) nu se va putea face decât în cele 6 săptămâni dinaintea coacerii lor 

 
777. (2 pct.) În cursul procedurii de executare silită, vânzarea fructelor și recoltelor se 

va face în zilele, la orele și în locul hotărâte de executorul judecătoresc: 
a) cu preferință, în zilele nelucrătoare și în zilele de târg sau bâlci 
b) cu preferință, în zilele lucrătoare și în zilele de târg sau bâlci 
c) doar în zilele de târg sau bâlci 

 
778. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în materia executării silite: 

a) se pot urmări toate veniturile prezente ale imobilelor ce sunt proprietatea 
debitorului 

b) nu se pot urmări veniturile viitoare ale imobilelor ce sunt proprietatea debitorului 
c) nu se pot urmări veniturile debitorului arendaș provenite din exploatarea 

imobilelor arendate 
 

779. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul procedurii executării silite, 
administratorul-sechestru: 

a) nu are obligația de a efectua însămânțări sau plantații pomicole ori viticole 
b) are obligația de a încheia contracte de închiriere sau de arendare pe termen 

nelimitat, dacă sunt în favoarea creditorului 
c) are obligația de încasa chiriile și arenzile imobilului 
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780. (2 pct.) În cursul procedurii de executare silită, administratorul-sechestru numit 

pentru administrarea veniturilor imobilului este dator să prezinte o dare de seamă: 
a) la sfârșitul fiecărei perioade de 6 luni socotite de la data predării imobilului 
b) la sfârșitul fiecărei perioade de 3 luni socotite de la data predării imobilului 
c) doar la sfârșitul gestiunii 

 
781. (2 pct.) În cursul procedurii de executare silită, administratorul-sechestru numit 

pentru administrarea veniturilor imobilului este dator să prezinte o dare de seamă: 
a) instanței de executare 
b) exclusiv executorului judecătoresc și debitorului 
c) executorului judecătoresc și părților interesate 

 
782. (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, sunt supuse urmăririi silite 

imobiliare: 
a) bunurile mobile 
b) bunurile imobile 
c) sumele de bani 

 
783.  (1 pct.) Conform Codului de procedură civilă, pot forma obiectul urmăririi silite 

imobiliare: 
a) dreptul de uzufruct asupra unui imobil 
b) dreptul de abitație asupra unui imobil 
c) sumele de bani 

 
784. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, urmărirea silită imobiliară: 

a) nu se poate întinde și asupra fructelor și veniturilor imobilului 
b) se întinde și asupra bunurilor accesorii imobilului, la cererea creditorului 
c) se întinde de plin drept și asupra bunurilor accesorii imobilului 

 
785. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată raportat la 

dispozițiile care reglementează executarea silită: 
a) imobilul unui minor nu poate fi supus urmăririi silite 
b) imobilul unei persoane puse sub interdicție judecătorească nu poate fi urmărit 

silit înaintea urmăririi mobilelor sale 
c) nu poate fi urmărit silit imobilul aflat în proprietatea comună a minorului și a unei 

persoane cu capacitate deplină de exercițiu 
 

786. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, competența în materia urmăririi 
silite imobiliare aparține: 

a) executorului judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află imobilul 
aparținând debitorului 

b) executorului judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află domiciliul / 
sediul creditorului 

c) executorului judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află domiciliul / 
sediul debitorului 
 

787. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, odată cu comunicarea încheierii de 
încuviințare a executării silite imobiliare, executorul judecătoresc: 

a) va solicita biroului teritorial de cadastru și publicitate imobiliară să dispună 
notarea urmăririi imobilului în cartea funciară, fără alte mențiuni  
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b) va solicita debitorului să procedeze la achitarea datoriei în termen de 30 de zile 
de la primirea înștiințării 

c) va solicita biroului teritorial de cadastru și publicitate imobiliară să dispună 
notarea urmăririi imobilului în cartea funciară, cu arătarea creditorului urmăritor și 
a sumei pentru care se face urmărirea 

 
788. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul urmăririi silite imobiliare: 

a) coproprietarii imobilului urmărit pentru o parte indiviză nu vor putea solicita 
scoaterea la vânzare a întregului imobil aflat în indiviziune 

b) coproprietarii imobilului urmărit pentru o parte indiviză vor putea solicita 
scoaterea la vânzare doar a cotei-părți pe care o dețin din respectivul imobil 

c) coproprietarii imobilului urmărit pentru o parte indiviză vor putea solicita 
scoaterea la vânzare a întregului imobil aflat în indiviziune 

 
789. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul urmăririi silite imobiliare: 

a) închirierile sau arendările făcute de către debitor după data notării urmării nu vor 
fi opozabile creditorului urmăritor 

b) închirierile sau arendările făcute de către debitor după data notării urmării vor fi 
opozabile adjudecatarului 

c) închirierile sau arendările făcute de către terțul dobânditor după data notării 
urmării vor fi opozabile creditorului urmăritor 
 

790. (1 pct.) După comunicarea încheierii de încuviințare a executării și notarea în 
cartea funciară a urmăririi silite, executorul judecătoresc va întocmi: 

a) o încheiere 
b) un proces-verbal de situație 
c) o rezoluție 

 
791. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul în care debitorul nu are alt 

mijloc de subzistență decât veniturile imobilului urmărit, la cererea acestuia, executorul 
judecătoresc va fixa: 

a) prin încheiere, o cota de cel mult 15% din aceste venituri pentru întreținerea sa 
rezonabilă și a familiei sale, pe toată durata urmăririi 

b) prin proces-verbal, o cota de cel mult 20% din aceste venituri pentru întreținerea 
sa rezonabilă și a familiei sale, pe toată durata urmăririi 

c) prin rezoluție, o cota de cel mult 30% din aceste venituri pentru întreținerea sa 
rezonabilă și a familiei sale, pe o anumită perioadă de timp  
 

792. (3 pct.) Executorul judecătoresc va începe procedura de vânzare a unui bun 
imobil dacă debitorul nu plătește datoria în termen de: 

a) 15 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării silite 
b) 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de încuviințare a executării silite 
c) 20 de zile de la comunicarea rezoluției de încuviințare a executării silite 

 
793. (2 pct.) În cazul în care urmează a se proceda la vânzarea unui imobil prin 

licitație publică în cursul procedurii de executare silită, valoarea de circulație a 
respectivului imobil va fi stabilită: 

a) de către executorul judecătoresc sau de către un expert  
b) doar de către un expert  
c) doar de către executorul judecătoresc  
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794. (3 pct.) După stabilirea prețului imobilului ce urmează a fi vândut la licitație 
publică în cursul procedurii de executare silită, executorul judecătoresc va stabili și 
termenul pentru vânzare, care: 

a) nu va fi mai scurt de 10 de zile și nici mai lung de 30 de zile de la afișarea 
publicației de vânzare 

b) nu va fi mai scurt de 15 de zile și nici mai lung de 30 de zile de la afișarea 
publicației de vânzare 

c) nu va fi mai scurt de 20 de zile și nici mai lung de 40 de zile de la afișarea 
publicației de vânzare 
 

795. (2 pct.) Publicația de vânzare a unui bun imobil în cursul procedurii de executare 
silită, se va afișa: 

a) doar la sediul executorului judecătoresc 
b) și la sediul organului de executare, al instanței de executare și la locul unde se 

află imobilul urmărit  
c) doar la sediul instanței de executare și la locul unde se află imobilul 

 
796. (2 pct.) La licitația publică organizată în vederea vânzării unui imobil în cursul 

executării silite poate participa, în calitate de licitator: 
a) doar persoana care are capacitate deplină de exercițiu/folosință 
b) debitorul, printr-o persoană interpusă 
c) orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu, precum și capacitatea să 

dobândească bunul ce se vinde 
 

797. (2 pct.) Dacă în cursul executării silite se amână vânzarea la licitație a imobilului 
urmărit, executorul judecătoresc va fixa un nou termen pentru vânzare, care: 

a) nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixată pentru prima vânzare 
b) nu poate fi mai lung de 15 de zile de la data fixată pentru prima vânzare 
c) nu poate fi mai lung de 10 de zile de la data fixată pentru prima vânzare 

 
798. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, debitorul și oricare altă persoană 

interesată vor putea ataca procesul-verbal de licitație prin care a fost adjudecat un bun 
imobil în cadrul executării silite, în termen de: 

a) 15 zile de la data înscrierii adjudecării în cartea funciară  
b) 20 de zile de la data înscrierii adjudecării în cartea funciară 
c) o lună de la data înscrierii adjudecării în cartea funciară  

 
799. (2 pct.) Adjudecatarul unui imobil dobândit în cursul executării silite are obligația 

ca în cel mult 30 de zile de la data vânzării: 
a) să noteze adjudecarea în cartea funciară 
b) să depună prețul la dispoziția executorului judecătoresc 
c) să îl înștiințeze pe debitor cu privire la finalizarea vânzării 

 
800. (2 pct.) În situația în care adjudecatarul unui imobil dobândit în cursul executării 

silite nu va depune prețul în termenul prevăzut de lege: 
a) imobilul se va scoate din nou la vânzare 
b) executorul judecătoresc îi poate prelungi termenul pentru achitarea prețului  
c) va fi obligat la plata tuturor cheltuielilor ce vor urma în cursul executării silite 

 
801. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul vânzării unui imobil prin 

licitație publică în cursul executării silite: 
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a) nu există posibilitatea achitării prețului în rate 
b) este posibilă plata întregului preț în rate, însă doar cu acordul creditorului 
c) este posibilă plata în rate, însă doar pentru partea din preț care depășește 

valoarea creanței, cu acordul creditorului când acesta nu este adjudecatar și al 
debitorului 

 
802. (1 pct.) În urma vânzării unui imobil în cursul executării silite, actul de adjudecare 

va fi întocmit de către: 
a) instanța de executare 
b) executorul judecătoresc 
c) creditorul urmăritor 

 
803. (3 pct.) Dacă în cursul executării silite un imobil a fost vândut cu plata prețului în 

rate, un exemplar de pe actul de adjudecare întocmit de executorul judecătoresc: 
a) se va preda oricărei persoane interesate 
b) se va preda creditorului urmăritor spre a-i servi ca titlu executoriu împotriva 

adjudecatarului, dacă acesta nu plătește diferența de preț 
c) se va comunica exclusiv debitorului 

 
804. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul vânzării silite a unui imobil 

la licitație publică: 
a) există posibilitatea atacării vânzării pentru leziune 
b) există garanție contra viciilor ascunse 
c) nu există garanție contra viciilor ascunse 

 
805. (3 pct.) Conform dispozițiilor speciale care reglementează urmărirea silită 

imobiliară, în cazul imobilelor înscrise pentru prima dată în cartea funciară: 
a) cererea de evicțiune se va prescrie în termen de 5 ani de la data înscrierii 

actului de adjudecare în cartea funciară  
b) cererea de evicțiune se va prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii 

actului de adjudecare în cartea funciară  
c) termenul de prescripție pentru formularea cererii de evicțiune nu curge împotriva 

minorilor 
 

806. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în tot cursul urmăririi silite și până 
la adjudecarea bunului imobil, debitorul sau orice persoană interesată poate obține 
desființarea măsurilor asigurătorii sau de executare: 

a) dacă consemnează la dispoziție creditorului urmăritor cel puțin 75% din valoarea 
creanței 

b) dacă consemnează la dispoziție creditorului urmăritor cel puțin 50% din valoarea 
creanței și cheltuielile de executare 

c) dacă consemnează la dispoziție creditorului urmăritor întreaga valoare a 
creanței, cu toate accesoriile și cheltuielile de executare 
 

807. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, ultima etapă a executării silite 
indirecte este reprezentată de: 

a) eliberarea și distribuirea sumelor realizate din urmărirea silită 
b) întocmirea actului de adjudecare 
c) intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al adjudecatarului 

 
808. (3 pct.) Dacă în cursul executării silite există un singur creditor urmăritor, suma 
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de bani realizată prin urmărirea silită: 
a) se eliberează întâi acestuia până la acoperirea integrală a drepturilor sale 
b) se eliberează acestuia până la acoperirea integrală a drepturilor sale, însă numai 

după reținerea cheltuielilor de executare 
c) se eliberează întâi acestuia până la acoperirea integrală a drepturilor sale, iar 

suma rămasă disponibilă se predă debitorului 
 

809. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în termen de 15 zile de la 
începerea executării silite, orice creditor: 

a) poate cere statului să declare creanța sa privilegiată 
b) are obligația de a cere unităților administrativ-teritoriale să declare creanțele lor 

privilegiate 
c) are obligația de a cere statului să declare creanța sa privilegiată 

 
810. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, dacă există mai mulți creditori 

urmăritori sau intervenienți, după depunerea sau consemnarea sumei rezultate din 
vânzare, executorul judecătoresc: 

a) va fixa, de urgență, un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor de creanță 
b) va fixa, la cererea debitorului, un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor de 

creanță 
c) va fixa, la cererea creditorului, un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor de 

creanță 
 

811. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în vederea participării la distribuirea 
sumelor rezultate din vânzarea bunurilor urmărite: 

a) toți creditorii interesați vor trebui să depună la sediul executorului judecătoresc, 
titlurile de creanță doar în original  

b) toți creditorii interesați vor trebui să depună la sediul executorului judecătoresc, 
titlurile de creanță în original sau în copie certificată 

c) toți creditorii interesați vor trebui să depună la sediul executorului judecătoresc, 
înscrisurile doveditoare ale creanței chiar și în copie simplă 

 
812. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având în vedere 

dispozițiile Codului de procedură civilă care reglementează executarea silită: 
a) nu pot fi poprite de către creditorii debitorului sumele rezultate din valorificarea 

bunurilor urmărite și cele consemnate la dispoziția executorului judecătoresc 
b) pot fi poprite de către adjudecatar sumele rezultate din valorificarea bunurilor 

urmărite și cele consemnate la dispoziția executorului judecătoresc 
c) nu pot fi poprite sumele atribuite creditorilor prin procesul-verbal de distribuire 

 
813. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în termen de 5 zile de la expirarea 

termenului pentru depunerea titlurilor de creanță de către creditorii interesați să participe 
la distribuirea sumelor rezultate din vânzarea bunurilor urmărite, executorul judecătoresc 
va întocmi: 

a) actul de adjudecare 
b) proiectul de distribuire a sumelor 
c) încheierea de distribuire a sumelor 

 
814. (2 pct.) În cadrul procedurii de executare silită, proiectul de distribuire a sumelor 

rezultate din vânzarea bunurilor urmărite, va fi comunicat: 
a) debitorului și instanței de executare 
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b) creditorilor și instanței de executare 
c) debitorului și creditorilor care și-au depus titlurile de creanță  

 
815. (2 pct.) După plata sumelor rezultate din urmărirea silită și predarea titlurilor de 

creanță către creditori, executorul judecătoresc va constata încetarea urmăririi silite și va 
dispune închiderea dosarului de executare silită printr-o: 

a) încheiere dată fără citarea părților 
b) încheiere dată cu citarea părților 
c) rezoluție 

 
816. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executarea silită directă poate avea 

ca obiect: 
a) urmărirea fructelor imobilelor 
b) urmărirea veniturilor imobilelor 
c) predarea silită a bunurilor mobile 

 
817. (2 pct.) În cazul în care predarea silită a unui bun a devenit imposibilă din cauza 

distrugerii acestuia, executorul judecătoresc: 
a) va consemna aceasta într-un proces verbal și va dispune, prin încheiere, 

încetarea executării silite 
b) va consemna aceasta într-un proces verbal și va dispune prin încheiere 

continuarea executării asupra altor bunuri similare 
c) va dispune printr-o rezoluție încetarea executării silite 

 
818. (2 pct.) Obligația unei părți de a preda un bun mobil, determinat prin calitate și 

cantitate, în cursul executării silite, se îndeplinește în termen de: 
a) 3 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării 
b) 24 de ore de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării 
c) 5 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării 

 
819. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, nicio evacuare din imobilele cu 

destinație de locuință nu poate fi făcută în perioada cuprinsă între: 
a) 1 decembrie și 1 martie a anului următor 
b) 1 decembrie și 1 februarie a anului următor 
c) 1 noiembrie și 1 martie a anului următor 

 
820. (2 pct.) Obligația unei părți de a evacua sau de a preda un bun imobil, în cursul 

executării silite, se realizează în termen de: 
a) 20 de zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării 
b) 15 de zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării 
c) 8 de zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării 

 
821. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executarea în modalitatea predării 

silite imobiliare: 
a) nu va putea continua în ziua începerii sale după ora 20.00, indiferent de situație 
b) va putea continua în ziua începerii sale după ora 20.00, dacă nu s-a finalizat din 

cauza unei opuneri la executare a debitorului 
c) va putea continua în ziua începerii sale după ora 20.00, dacă nu s-a finalizat 

exclusiv din cauza creditorului 
 

822. (3 pct.) În situația în care debitorul refuză să îndeplinească o obligație de a face 
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cuprinsă într-un titlu executoriu, creditorul poate fi autorizat: 
a) de instanța de judecată să o îndeplinească doar el însuși, pe cheltuiala 

debitorului 
b) de instanța de executare să o îndeplinească el însuși sau prin alte persoane, pe 

cheltuiala debitorului 
c) de executorul judecătoresc să o îndeplinească el însuși sau prin alte persoane, 

pe cheltuiala debitorului 
 

823. (2 pct.) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a 
executării debitorul nu execută obligația de a face sau de a nu face, care nu poate fi 
îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin: 

a) aplicarea unor penalități 
b) aplicarea unei amenzi penale 
c) aplicarea unei amenzi contravenționale 

 
824. (1 pct.) Adjudecarea unui imobil la licitație publică în cadrul executării silite are 

drept efect: 
a) transmiterea dreptului de proprietate de la debitor la adjudecatar 
b) imposibilitatea dobândirii de către adjudecatar a fructelor și veniturilor acelui 

imobil 
c) grevarea cu sarcini a acelui imobil 

 
825. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, executarea silită: 

a) se face doar cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor interesate 
b) se face doar cu respectarea drepturilor părților 
c) se face cu respectarea dispozițiilor legale 

 
826. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executarea silită: 

a) poate avea loc, simultan sau succesiv, doar până la realizarea dreptului 
recunoscut prin titlu executoriu 

b) are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, doar succesiv 
c) are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, inclusiv până la achitarea 

dobânzilor, penalităților si cheltuielilor de executare 
 

827. (3 pct.) Codul de procedură civilă stabilește faptul că: 
a) nu pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constau în încredințarea 

minorului 
b) pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constau în stabilirea locuinței 

minorului 
c) nu pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constau în desființarea unei 

plantații 
 

828. (2 pct.) În conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, veniturile 
debitorului: 

a) pot fi supuse executării silite, cu respectarea dispozițiilor legale 
b) pot fi supuse executării silite, fără nicio excepție 
c) nu pot fi supuse executării silite 

 
829. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, bunurile debitorului pot fi supuse 

executării silite: 
a) numai cu acordul acestuia 
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b) numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor 
c) indiferent de natura lor 

 
830. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, constituie titlu executoriu: 

a) și biletul la ordin, cu îndeplinirea condițiilor legale 
b) orice înscris eliberat de notarul public 
c) toate încheierile eliberate de executorul judecătoresc 

 
831. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, titlul executoriu: 

a) se întocmește doar de către executorul judecătoresc anterior demarării 
procedurii de executare silită 

b) nu poate consta într-o hotărâre cu executare provizorie 
c) poate consta și într-un cec sau cambie, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de 

legea specială 
 

832. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, reprezintă titluri executorii: 
a) și înscrisurile sub semnătură privată, numai dacă sunt înregistrate în registrele 

publice, în anumite cazuri și cu respectarea condițiilor cerute de lege 
b) doar hotărârile definitive 
c) doar cambia dintre titlurile de credit 

 
833. (2 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații este corectă potrivit Codului 

de procedură civilă: 
a) desființarea unui titlu executoriu atrage după sine desființarea de drept a tuturor 

actelor de executare silită, indiferent de situație 
b) nu orice terță persoană vătămată printr-un act de executare silită poate cere 

desființarea acestuia 
c) orice terță persoană vătămată printr-un act de executare silită poate cere 

desființarea acestuia 
 

834. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, stabiliți care dintre următoarele 
afirmații este corectă: 

a) executorii judecătorești nu pot fi recuzați 
b) cererea de recuzare a unui executor judecătoresc nu suspendă de drept 

executarea 
c) cererea de recuzare a unui executor judecătoresc suspendă de drept executarea 

 
835. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, încheierea prin care executorul 

judecătoresc dispune distribuirea sumelor obținute din executare: 
a) va cuprinde și calea și termenul de atac al încheierii 
b) nu va cuprinde mențiuni cu privire la titlul executoriu în temeiul căruia s-a 

efectuat procedura de executare 
c) nu trebuie să cuprindă numele și domicliul debitorului 

 
836. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, de regulă încheierile executorului 

judecătoresc: 
a) se dau fără citarea părților 
b) nu pot fi atacate 
c) nu se comunică părților 
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837. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată conform Codului 
de procedură civilă: 

a) în cazurile prevăzute de lege, organele de poliție sau alți agenți ai forței publice 
au obligația de a sprijini îndeplinirea promptă și efectivă a actelor de executare 
silită, fără a condiționa îndeplinirea acestei obligații de plata unor sume de bani 

b) atunci când executorul judecătoresc consideră necesar, agenții forței publice au 
obligația de a sprijini îndeplinirea promptă și efectivă a actelor de executare silită, 
însă în schimbul unor contraprestații din partea executorului judecătoresc 

c) agenții forței publice pot refuza acordarea sprijinului în activitatea de executare 
silită atunci când există anumite impedimente 

 
838. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, la cererea executorului 

judecătoresc, persoanele care datorează sume de bani debitorului urmărit: 
a) nu au obligația să divulge aceste aspecte executorului judecătoresc 
b) au datoria să comunice în scris toate informațiile necesare pentru efectuarea 

executării 
c) nu au obligația de a declara acele fapte care sunt de natură să modifice 

conținutul raportului obligațional 
 

839. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în cursul executării silite: 
a) organele fiscale sunt obligate să comunice, la cererea executorului judecătoresc, 

datele pe care le administrează cu privire la persoana debitorului 
b) instituțiile de credit, persoanele fizice sau persoanele juridice nu au obligația să 

comunice executorului judecătoresc documentele pe care le dețin cu privire la 
persoana debitorului 

c) doar instituțiile publice au obligația să comunice, la cererea executorului 
judecătoresc, datele și informațiile pe care le administrează cu privire la 
persoana debitorului 

 
840.   (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul executării silite: 

a) executorul judecătoresc are acces limitat la cartea funciară în vederea obținerii 
de informații cu privire la bunurile debitorului 

b) executorul judecătoresc are acces liber la orice unitate bancară care deține 
informații cu privire la conturile debitorului 

c) executorul judecătoresc are acces liber la registrele publice care conțin date cu 
privire la bunurile debitorului susceptibile de urmărire silită 

 
841. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în vederea obținerii informațiilor 

necesare executării, executorul judecătoresc: 
a) are acces doar la cartea funciară 
b) are acces liber la cartea funciară 
c) are acces limitat la registrul comerțului 

 
842. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul executării silite prezența 

martorilor asistenți: 
a) este obligatorie la pătrunderea într-un depozit 
b) este obligatorie doar la pătrunderea într-o locuință 
c) nu este permisă la pătrunderea într-o locuință 
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843. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în cursul executării silite prezența 
martorilor asistenți: 

a) nu este permisă în nicio împrejurare 
b) este lăsată la aprecierea creditorului în situația pătrunderii într-o locuință a 

debitorului 
c) este obligatorie la pătrunderea într-o locuință 

 
844. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazurile și în condițiile anume 

prevăzute de lege: 
a) prezența martorilor asistenți este lăsată la aprecierea executorului judecătoresc, 

în toate cazurile 
b) prezența martorilor asistenți este obligatorie la pătrunderea într-un depozit în 

vederea sechestrării și ridicării bunurilor debitorului 
c) prezența martorilor asistenți este obligatorie la pătrunderea într-o locuință în 

vederea inventarierii și evaluării bunurilor debitorului 
 

845. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, atunci când prezența martorilor 
asistenți este obligatorie la efectuarea unui act de executare silită: 

a) numărul acestora trebuie să fie de cel puțin 2 
b) numărul acestora va fi stabilit de către executorul judecătoresc, în toate cazurile 
c) aceștia pot fi inclusiv persoane aflate în legătură de rudenie de gradul al doilea 

cu debitorul 
 

846. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în situația în care se impune 
prezența martorilor asistenți la efectuarea unui act de exectuare silită: 

a) aceștia pot fi persoane cu capacitate deplină de exercițiu, inclusiv din rândul 
persoanelor care sunt interesate de săvârșirea actelor de executare 

b) aceștia pot fi persoane cu capacitate deplină de exercițiu care nu sunt 
interesate de săvârșirea actelor de executare 

c) numărul acestora trebuie să fie de cel puțin 3 
 

847. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, nu pot fi martori asistenți în cursul 
unei executări silite: 

a) persoanele care nu sunt înteresate de săvârșirea actelor de procedură 
b) persoanele cu capacitate deplină de exercițiu dar care nu se află în relații de 

subordonare cu ceilalți participanți la procedura de executare 
c) persoanele care se află în relații de subordonare cu participanții la procedura de 

executare 
 

848. (3 pct.) Pentru serviciul prestat în cursul procedurii de executare, are dreptul la 
rambursarea cheltuielilor de transport: 

a) organul de poliție care a asigurat îndeplinirea promptă a actului de executare 
silită 

b) jandarmul care a asigurat îndeplinirea promptă și efectivă a actului de executare 
silită  

c) martorul asistent 
 

849. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă conform Codului de 
procedură civilă: 

a) în cursul unui act de executare silită, martorul asistent nu are dreptul să facă 
observații 
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b) observațiile martorului asistent făcute în timpul unui act de executare silită nu vor 
fi consemnate în procesul verbal  

c) observațiile martorului asistent făcute în timpul unui act de executare silită vor fi 
consemnate în procesul verbal, atunci când este cazul 

 
850. (2 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații este corectă conform Codului 

de procedură civilă: 
a) prin semnarea procesului verbal, martorul asistent atestă faptele la care a asistat 
b) martorul asistent nu are dreptul să facă observații în cursul unui act de executare 
c) martorul asistent va ajuta la îndeplinirea promptă și efectivă a tuturor actelor de 

procedură 
 

851.  (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, o creanță este lichidă: 
a) atunci când debitorul este decăzut din beneficiul termenului de plată 
b) doar atunci când existența ei este neîndoielnică   
c) atunci când obiectul ei este determinat 

 
852. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executarea silită poate avea loc: 

a) împotriva unei creanțe certe, lichide și exigibile 
b) și împotriva unei creanțe cu termen 
c) și împotriva unei creanțe sub condiție 

 
853. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, cererea de executare silită: 

a) se poate comunica executorului judecătoresc doar personal sau prin poștă 
b) va cuprinde bunul sau felul prestației datorate 
c) se poate comunica executorului judecăoresc prin reprezentant legal doar în 

cazurile expres prevăzute de lege 
 

854.  (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, cererea de executare silită: 
a) nu va cuprinde și modalitatea de executare, aceasta stabilindu-se de către 

executorul judecătoresc 
b) va avea atașat toate actele care au stat la baza obținerii titlului executoriu 
c) se va putea transmite executorului judecătoresc competent și prin poștă 

 
855. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, cererea de încuviințare a executării 

silite: 
a) se soluționează de urgență, cu citarea părților 
b) se soluționează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la 

instanță, iar încheierea se motivează în termen de 7 zile de la comunicare 
c) se soluționează prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților 

 
856. (2 pct.) Codul de procedură civilă prevede faptul că, cererea de încuviințare a 

executării silite: 
a) se soluționează prin încheiere, care se motivează în cel mult 7 zile de la 

pronunțare 
b) se soluționează prin încheiere, care se comunică executorului judecătoresc, 

creditorului și debitorului 
c) se soluționează în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea acesteia la 

instanță 
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857. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată prin raportare la 
prevederile Codului de procedură civilă: 

a) încuviințarea executării silite permite creditorului să recurgă doar succesiv la 
modalitățile de executare prevăzute de lege 

b) încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării 
c) instanța va respinge cererea de încuviințare a executării silite doar în cazul în 

care creanța nu este certă, lichidă și exigibilă 
 

858. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, dacă debitorul se bucură de 
imunitate de executare: 

a) executorul judecătoresc va urmări doar veniturile acestuia 
b) executorul judecătoresc va urmări doar bunurile imobile ale acestuia 
c) instanța poate respinge cererea de încuviințare a executării silite 

 
859. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, încheierea prin care instanța 

respinge cererea de încuviințare a executării silite: 
a) poate fi atacată în termen de 15 zile de la pronunțare 
b) poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare 
c) poate fi atacată în termen de 30 zile de la comunicare 

860. (3 pct.) În materie de executare silită, Codul de procedură civilă stabilește faptul 
că: 

a) debitorul va fi somat să își îndeplinească obligația stabilită prin titlu executoriu, în 
orice situație 

b) onorariul exectorului judecătoresc nu reprezintă cheltuială de executare 
c) nu este necesară comunicarea titlului executoriu către debitor în cazul 

încheierilor pronunțate de instanță și declarate de lege executorii 
 

861. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată în conformitate 
cu prevederile Codului de procedură civilă: 

a) cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită reprezintă 
cheltuieli de procedură 

b) taxele de timbru necesare declanșării executării silite nu constituie cheltuieli de 
executare 

c) comunicarea actelor de procedură în cadrul executării silite se poate face doar 
prin intermediul agentului procedural 

 
862. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată potrivit Codului 

de procedură civilă: 
a) comunicarea titlului executoriu și a somației către debitor este prevăzută, în toate 

cazurile, sub sancțiunea nulității executării 
b) comunicarea titlului executoriu și a somației către debitor nu este necesară în 

toate cazurile 
c) actele de procedură din cadrul executării silite ce au fost comuncate debitorului 

prin agent procedural nu au aceeași forță probantă cu cele comunicate de însuși 
executorul judecătoresc 

 
863.  (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul în care debitorul 

beneficiază de un termen de plată: 
a) acesta nu va putea fi decăzut din beneficiul acelui termen, în nicio situație 
b) executarea se va putea face și înainte de împlinirea acelui termen, doar cu 

acordul executorului judecătoresc 
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c) acesta va fi decăzut din beneficiul acelui termen dacă risipește averea sa 
 

864. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în situația în care titlul executoriu 
cuprinde o obligație alternativă: 

a) alegerea prestației se va face de către executorul judecătoresc, la cererea 
creditorului 

b) alegerea prestației se va putea face și de către creditor, în anumite cazuri 
c) alegerea prestației se va face doar de către debitor 

 
865. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, actele de executare efectuate în 

cursul executării de către executorul judecătoresc: 
a) se constată prin procese-verbale, dacă prin lege nu se prevede altfel 
b) se constată prin încheieri, în orice situație 
c) se supun spre aprobare instanței de executare 

 
866. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul hotărârilor ce se execută 

provizoriu cu dare de cauțiune: 
a) acestea se pot executa înainte de a se depune cauțiunea 
b) acestea nu se vor executa mai înainte de a se depune cauțiunea  
c) acestea se pot executa atât înainte cât și după depunerea cauțiunii în funcție de 

cum apreciază necesar executorul judecătoresc 
 

867. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executorul judecătoresc poate intra 
în încăperile ce reprezintă domiciliul unei persoane în vederea executării unei hotărâri 
judecătorești: 

a) doar cu consimțământul acesteia 
b) cu consimțământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forței publice 
c) doar cu autorizarea instanței competente 

 
868. (2 pct.) Codul de procedură civilă prevede faptul că, în cursul executării silite un 

act de executare: 
a) nu se va putea efectua într-o zi nelucrătoare, indiferent de situație 
b) nu se va putea face înainte de ora 06.00  
c) nu se va putea face înainte de ora 07.00 

 
869. (2 pct.) Privitor la timpul în care se efectuează executarea silită, Codul de 

procedură civilă stabilește ca regulă, faptul că: 
a) niciun act de executare nu se va putea face înainte de ora 06.00 și nici după ora 

18.00 
b) aceasta nu va putea continua după ora 20.00, în nicio situație 
c) niciun act de executare nu se va putea face înainte de ora 06.00 și nici după ora 

20.00 
 

870. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, dacă opunerea debitorului la 
executare întrunește elementele constitutive ale unei fapte prevăzute de legea penală, 
executorul judescătoresc: 

a) are obligația de a-l reține pe debitor și de a-l preda de urgență organelor de 
cercetare penală competente 

b) va încheia un proces verbal pe care îl va trimite de îndată parchetului de pe 
lângă instanța de executare 
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c) va formula o plângere împotriva debitorului pe care o va înainta procurorului 
competent, cu propunerea de arestare preventivă 

 
871. (3 pct.) În cazul în care debitorul decedează după începerea executării silite: 

a) aceasta nu poate fi continuată cât timp moștenirea nu a fost acceptată de către 
cei chemați la moștenire 

b) aceasta poate fi continuată doar atunci când se numește un curator al 
succesiunii 

c) aceasta poate fi continuată doar atunci când se numește un curator special 
pentru executare 

 
872. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, dacă debitorul decedează înainte de 

începerea executării silite însă moștenirea a fost acceptată și există doar moștenitori 
majori: 

a) aceasta va fi pornită împotriva tuturor chiar dacă doar unii dintre aceștia sunt 
chemați să răspundă pentru anumite datorii ale defunctului conform voinței 
acestuia 

b) aceasta va fi pornită împotriva tuturor, fără exceptții 
c) aceasta va fi pornită împotriva tuturor, cu anumite excepții 

 
873. (2 pct.) Codul de procedură civilă prevede faptul că: 

a) în cursul executării silite pornite de un creditor nu poate interveni orice alt creditor  
b) în cursul executării silite pornite de un creditor poate interveni un alt creditor, în 

condițiile legale 
c) în cursul executării silite pornite de un creditor poate interveni un alt creditor, în 

orice moment, chiar dacă la momentul intervenției nu deține un titlu executoriu 
împotriva debitorului 

 
874. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă potrivit Codulul de 

procedură civilă: 
a) cerere de intervenție a unui creditor în executarea silită pornită de un alt creditor 

poate fi formulată până la termenul stabilit de executorul judecătoresc pentru 
valorificarea bunurilor debitorului  

b) cerere de intervenție a unui creditor în executarea silită pornită de un alt creditor 
va fi depusă la instanța de executare, care o va soluționa cu citarea părților 

c) cerere de intervenție a unui creditor în executarea silită pornită de un alt creditor 
trebuie să indice în mod expres doar dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă 

 
875. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, perimarea executării silite se 

constată: 
a) doar la cererea executorului judecătoresc 
b) doar la cererea debitorului 
c) la cererea oricărei părți interesate  

 
876. (2 pct.) Codul de procedură civilă stabilește faptul că, perimarea executării silite 

se constată: 
a) prin încheiere dată cu citarea părților 
b) prin încheiere dată fără citarea părților 
c) de executorul judecătoresc 
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877. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în caz de perimare a executării 
silite: 

a) nu se va mai putea formula o nouă cerere de executare silită 
b) se va mai putea formula o nouă cerere de executare silită, înăuntrul termenului 

de prescripție 
c) se va mai putea formula o nouă cerere de executare silită, în termenul stabilit de 

către executorul judecătoresc 
 

878. (2 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată având în 
vedere dispozițiile care reglementează materia executării silite: 

a) amânarea executării silite se poate dispune de către executorul judecătoresc 
b) amânarea executării silite se poate dispune doar la cererea comună a debitorului 

și a creditorului 
c) amânarea executării silite se poate dispune de către instanța de executare 

pentru motive temeinice 
 

879. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, executarea silită: 
a) se suspendă doar de către instanța de judecată 
b) se suspendă doar la cererea debitorului 
c) se suspendă și de către executorul judecătoresc 

 
880. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, executarea silită încetează: 

a) printr-un proces verbal întocmit de executorul judecătoresc,  
b) atunci când a fost anulată executarea 
c) atunci când debitorul a renunțat la executare 

 
881.  (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în caz de încetare a executării 

silite: 
a) ca urmare a realizării integrale a obligației prevăzută în titlul executoriu și a 

achitării cheltuielilor de executare, executorul judecătoresc va remite personal 
creditorului titlul executoriu 

b) ca urmare a anulării executării, executorul judecătoresc nu va remite creditorului 
titlul executoriu 

c) executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în fapt și în drept, cu 
menționarea cauzei de încetare a executării 

 
882. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, termenul de prescripție a dreptului de 

a cere executarea silită: 
a) este de 10 ani în cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale 
b) începe să curgă de la data pronunțării hotărârilor judecătorești 
c) începe să curgă de la data comunicării hotărârilor judecătorești 

 
883. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată cu privire la 

instituția prescripției executării silite: 
a) prescripția operează de plin drept 
b) prescripția nu conduce la pierderea  puterii executorii a titlului executoriu 
c) prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită 

 
884. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în materia executării silite, după 

împlinirea termenului de prescripție: 
a) creditorul nu poate cere repunerea în acest termen 
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b) creditorul poate cere repunerea în acest termen la instanța competentă, în 
termen de 15 zile de la data încetării cauzei care l-a împiedicat pe acesta să 
ceară executarea silită 

c) creditorul poate cere repunerea în acest termen la instanța competentă, în 
termen de 30 zile de la data încetării cauzei care l-a împiedicat pe acesta să 
ceară executarea silită 

 
885. (3 pct.) Raportat la dispozițiile care reglementează prescripția executării silite, 

stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă: 
a) cursul prescripției se suspendă cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile 
b) cursul precripției nu se suspendă cât timp debitorul își sustrage bunurile de la 

urmărire 
c) după încetarea suspendării, începe să curgă un nou termen de prescripție 

 
886. (3 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații este corectă având în vedere 

dispozițiile Codului de procedură civilă: 
a) cursul prescripției se suspendă doar atunci când debitorul nu are bunuri 

urmăribile 
b) prescripția nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la 

cererea creditorului urmăritor 
c) prescripția se întrerupe dacă executarea silită a fost respinsă 

 
887. (3 pct.) Raportat la dispozițiile care reglementează prescripția executării silite, 

stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă: 
a) prescripția nu este întreruptă dacă executare silită s-a anulat 
b) cursul prescripției nu se suspendă cât timp debitorul își sustrage veniturile de la 

urmărire 
c) cursul prescripției nu se suspendă cât timp debitorul își sustrage bunurile imobile 

de la urmărire 
 

888. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, se poate formula contestație: 
a) doar împotriva încheierilor date de executorul judecătoresc 
b) doar împotriva proceselor verbale întocmite de executorul judecătoresc  
c) împotriva oricărui act de executare 

 
889. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, atunci când contestația la titlu are 

ca obiect un titlu executoriu care nu a fost emis de un organ de jurisdicție: 
a) competența de soluționare aparține instanței care a pronunțat hotărârea 
b) competența de soluționare apaține instanței de executare 
c) competența  de soluționare aparține doar judecătoriei de la locul situării 

imobilului 
 

890. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul urmăririi silite a fructelor și 
a veniturilor generale ale imobilelor, dacă imobilul se află în circumscripția altei curți de 
apel decât cea în care se află instanța de executare: 

a) contestația se poate introduce exclusiv la instanța de executare   
b) contestația se poate introduce doar la judecătoria de la locul situării imobilului   
c) contestația se poate introduce și la judecătoria de la locul situării imobilului 

 
891. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, contestația privind lămurirea aplicării 

titlului executoriu se poate face: 
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a) doar în termen de  30 de zile de la data emiterii titlului respectiv 
b) oricând înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea 

silită 
c) în termenul stabilit de instanța de judecată chiar în cuprinsul titlului executoriu 

 
892. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, stabiliți care dintre următoarele 

afirmații este corectă: 
a) contestația la executare trebuie să îndeplinească condițiile de formă prevăzute 

pentru cererea de chemare în judecată 
b) contestația la executare are un regim special și nu va trebui să îndeplinească 

toate condițiile de formă prevăzute pentru cererea de chemare în judecată 
c) în cazul contestației la executare, întâmpinarea nu este obligatorie 

 
893. (2 pct.) Conform Codului de procedură, contestația la executare: 

a) se judecă după procedura prevăzută la judecata în primă instanță 
b) este supusă regulilor privind verificarea și regularizarea cererii  
c) se judecă fără citarea părților 

 
894. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în vederea soluționării contestației la 

executare: 
a) instanța de executare va putea solicita explicații scrise de la executorul 

judecătoresc, doar la cererea părților 
b) instanța de judecată va solicita, în mod obligatoriu, explicații scrise de la toate 

părțile 
c) instanța de judecată va putea solicita relații și explicații scrise de la executorul 

judecătoresc atunci când apreciază ca este necesar 
 

895. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, hotărârea prin care s-a soluționat 
contestația la executare: 

a) poate fi atacată doar cu apel, cu excepțiile prevăzute de lege 
b) poate fi atacată doar cu recurs, cu excepțiile prevăzute de lege 
c) nu poate fi atacată 

 
896. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în cazul în care se formulează o 

contestație la executare: 
a) suspendarea  executării este obligatorie 
b) instanța poate suspenda executarea doar pentru motive temeinice 
c) se va cere, în mod obligatoriu, și suspendarea executării 

 
897. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată potrivit Codului 

de procedură civilă: 
a) pentru a se dispune suspendarea executării silite, cel care o solicită trebuie să 

achite în prealabil o cauțiune 
b) dacă obiectul contestației la executare nu este evaluabil în bani, plata unei 

cauțiunii nu mai este necesară atunci când se solicită suspendarea executării 
c) suspendarea executării silite se poate solicita doar odată cu contestația la 

executare 
 

898. (3 pct.) Codul de procedură civilă prevede faptul că, suspendarea executării silite 
este obligatorie și plata unei cauțiuni nu este necesară: 
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a) atunci când debitorul face dovada prin orice mijloc că a obținut de la creditor o 
amânare 

b) atunci când debitorul face dovada printr-un înscris autentic că beneficiază de un 
termen de plată 

c) doar atunci când debitorul face dovada printr-un înscris autentic că beneficiază 
de un termen de plată 

 
899. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, instanța de judecată poate dispune 

suspendarea provizorie a executării silite până la soluționarea cererii de suspendare: 
a) doar dacă există urgență 
b) dacă există urgență și dacă s-a achitat cauțiunea în cazurile prevăzute de lege 
c) doar cu citarea părților 

 
900. (3 pct.) În cazul în care instanța de judecată dispune suspendarea provizorie a 

executării silite până la soluționarea cererii de suspendare: 
a) aceasta se va pronunța prin încheiere și fără citarea părților 
b) aceasta se va pronunța printr-o sentință 
c) aceasta se va pronunța printr-o încheiere care poate fi atacată în condițiile legii 

 
901. (3 pct.) În raport de dispozițiile Codului de procedură civilă, stabiliți care dintre 

următoare afirmații este corectă: 
a) hotărârea prin care s-a admis contestația la executare va fi comunicată de îndată 

și executorului judecătoresc, după rămânerea definitivă 
b) în cazul respingerii contestaței la executare, contestatorul poate fi obligat la plata 

unei amenzi penale 
c) în cazul respingerii contestaței la executare, contestatorul poate fi obligat la plata 

unei amenzi judiciare în sumă de 500 lei 
 

902. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, constituie bunuri neurmăribile: 
a) fotografiile și tablourile personale sau de familie 
b) bunurile imobile are debitorului 
c) salariile și veniturile debitorului 

 
903. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă având în vedere 

dispozițiile care reglementează materia executării silite: 
a) sunt supuse urmăririi silite mobiliare și bunurile incorporale ale debitorului 
b) nu sunt supuse urmăririi silite mobiliare și bunurile incorporale ale debitorului 
c) sunt supune urmăririi silite mobiliare doar bunurile debitorului aflate în posesia 

acestuia 
 

904. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, salariile și alte venituri ale 
debitorului pot fi urmărite: 

a) până la o treime din venitul net lunar pentru sumele datorate cu titlu de alocație 
pentru copii 

b) până la o treime din venitul net lunar pentru sumele datorate cu titlu de obligație 
de întreținere 

c) până la o treime din venitul net lunar pentru orice alte datorii care nu reprezintă 
obligație de întreținere sau alocație pentru copii 

 
905.  (2 pct.) Codul de procedură civilă prevede faptul că, nu pot fi urmărite pentru 

niciun fel de datorii: 



128 
 

a) bursele de studii acordate de stat 
b) bunurile debitorului care se află la terți 
c) salariile debitorului 

 
906. (2 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații este corectă potrivit Codului 

de procedură civilă: 
a) ajutoarele acordate debitorului pentru incapacitate temporară de muncă nu sunt 

supuse urmăririi silite, indiferent de natura datoriei 
b) ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav nu pot fi urmărite pentru niciun fel de 

datorii 
c) nu sunt supuse urmăririi silite bunurile imobile ale debitorului 

 
907. (2 pct.) Codul de procedură civilă stabilește faptul că, urmărirea acelor bunuri 

care sunt exceptate de la urmărire: 
a) este nulă de drept 
b) este valabilă doar cu încuviințarea instanței de executare 
c) este valabilă doar dacă debitorul își exprimă acordul expres în acest sens 

 
908. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în situația în care un terț deținător 

are un drept de folosință asupra bunului sechestrat: 
a) acesta îl poate folosi în continuare doar cu acordul creditorului urmăritor 
b) acesta îl poate folosi în continuare cu acordul comun al debitorului și al 

creditorului 
c) acesta poate fi autorizat de către instanța de executare să folosească în 

continuare bunul dacă pentru bun există o asigurare facultativă contra daunelor 
 

909. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în cazul sechestrării unui autovehicul: 
a) organul de poliție rutieră va putea opri în trafic autovehiculul sechestrat, va 

proceda la ridicarea certificatului de înmatriculare, a cărții de identitate și va pune 
în vedere conducătorului autovehiculului că bunul este sechestrat și să se 
prezinte într-un termen rezonabil la executorul judecătoresc 

b) organul de poliție rutieră va putea opri în trafic autovehiculul sechestrat, va 
proceda la ridicarea certificatului de înmatriculare, a cărții de identitate și va pune 
în vedere conducătorului autovehiculului că bunul este sechestrat și să se 
prezinte într-un termen rezonabil la instanța de judecată 

c) acesta nu va mai putea fi folosit de către debitor 
 

910. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, despre aplicarea sechestrului 
asupra unui bun mobil al debitorului: 

a) nu se va face mențiune și în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare 
b) se va face mențiune, la cererea executorului judecătoresc, și în Arhiva 

Electronică de Garanții Reale Mobiliare 
c) se va face mențiune doar în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și în 

registrul succesoral ținut de Camera Notarilor Publici 
 

911. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, efectuarea unui sechestru în cursul 
executării silite mobiliare se va constata prin întocmirea unui proces-verbal, care: 

a) se va semna de către executorul judecătoresc și de persoanele care au asistat la 
aplicarea sechestrului 

b) se va comunica doar creditorului 
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c) poate cuprinde și mențiuni cu privire la drepturile pretinse de alte persoane 
asupra bunurilor sechestrate, dacă executorul judecătoresc consider necesar 

 
912. (2 pct.) Codul de procedură civilă prevede faptul că, din momentul efectuării 

sechestrării bunurilor mobile, debitorul nu va mai putea dispune de ele: 
a) pe timpul cât durează executarea silită, în caz contrar fiind sancționat cu o 

amendă judiciară cuprinsă între 1.000 lei și 5.000 lei 
b) pe timpul cât durează executarea silită, în caz contrar fiind sancționat cu o 

amendă judiciară cuprinsă între 2.000 lei și 10.000 lei 
c) decât cu încuviințarea instanței de judecată și doar pentru motive temeinice 

 
913. (3 pct.) În ceea ce privește păstrarea bunurilor mobile sechestrate, Codul de 

procedură civilă prevede faptul că: 
a) acestea vor fi sigilate și ridicate de către executorul judecătoresc dacă există 

pericol ca terțul deținător să le deterioreze 
b) administratorul-sechestru nu poate fi obligat la darea unei cauțiuni 
c) acestea nu se pot lăsa în custodia debitorului, în nicio situație 

 
914. (3 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații este corectă conform Codului 

de procedură civilă: 
a) terțul deținător nu va putea transporta bunurile sechestrate din locul unde a fost 

autorizat să le păstreze, în nicio situație 
b) administratorul-sechestru nu va putea transporta bunurile sechestrate din locul 

unde a fost autorizat să le păstreze, decât cu încuviințarea executorului 
judecătoresc 

c) administratorul-sechestru nu va putea transporta bunurile sechestrate din locul 
unde a fost autorizat să le păstreze, decât cu încuviințarea instanței de executare 

 
915. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul urmăririi silite mobiliare 

administratorul-sechestru: 
a) are dreptul la o remunerație, în anumite condiții, ce se va stabili de către instanța 

de executare prin încheiere 
b) are dreptul la o remunerație, în anumite condiții, ce se va stabili de către 

executorul judecătoresc prin încheiere 
c) nu poate fi o altă persoană decât debitorul sau terțul deținător 

 
916. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, orice persoană însărcinată cu paza 

bunurilor mobile sechestrate în cursul executării silite: 
a) va răspunde pentru orice pagubă adusă creditorului din cauza neglijenței sale 
b) va răspunde pentru orice pagubă adusă debitorului din cauza neglijenței sale, 

neputând fi condamnată la o pedeapsă penală 
c) va răspunde doar pentru pagubele aduse creditorului 

 
917. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, terțul deținător al bunurilor mobile ale 

debitorului ce au fost sechestrate în cursul executării silite: 
a) se va putea libera de aceste bunuri dacă obligația lui de restituire a ajuns la 

scadență 
b) se va putea libera de aceste bunuri doar cu încuviințarea instanței de executare  
c) se va putea libera de aceste bunuri doar cu acordul debitorului 
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918. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, stabiliți care dintre următoarele 
afirmații este adevărată: 

a) debitorul va putea împiedica aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile dacă 
plătește creanța, cu accesoriile acesteia și cheltuielile de executare, caz în care 
executorul judecătoresc va lua act de stingerea creanței prin plată, printr-o 
încheiere motivată în fapt și în drept 

b) debitorul va putea împiedica aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile dacă 
plătește creanța, cu accesoriile acesteia și cheltuielile de executare, caz în care 
executorul judecătoresc va lua act de stingerea creanței prin plată și va elibera 
debitorului o dovadă de primire a recipisei 

c) debitorul va putea obține ridicarea sechestrului asupra bunurilor mobile doar 
dacă face dovada cu afectațiune specială și predă executorului judecătoresc 
recipisa de consemnare a întregii valori a creanței 

 
919. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, executorul judecătoresc va proceda 

la valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul executării silite: 
a) doar după împlinirea unui termen de 15 zile de la data aplicării sechestrului 
b) după împlinirea unui termen de 30 zile dacă debitorul nu a achitat suma datorată, 

toate accesoriile și cheltuielile de executare  
c) de îndată, dacă bunurile sunt supuse pieririi, degradării sau alterării 

 
920. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, valorificarea bunurilor mobile 

sechestrate în cursul executării silite: 
a) se poate realiza doar prin licitație publică 
b) se poate realiza și de către debitor, cu încuviințarea executorului judecătoresc și 

cu acordul creditorului 
c) se poate realiza doar prin vânzare directă 

 
921. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul executării silite pietrele 

prețioase: 
a) se pot vinde și la licitație publică, de către executorul judecătoresc 
b) se pot vinde prin entități autorizate, în condițiile legii 
c) nu se vor putea vinde, ci vor fi depuse la anumite entități autorizate 

 
922. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în vederea valorificării bunurilor 

mobile sechestrate în cursul executării silite: 
a) executorul judecătoresc poate apela la un expert pentru evaluarea bunurilor 
b) acestea vor fi evaluate doar de către executorul judecătoresc 
c) acestea vor fi evaluate la prețurile medii existente în România pentru aceeași 

categorie de bunuri 
 

923. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în vederea valorificării bunurilor 
mobile sechestrate în cursul executării silite: 

a) executorul judecătoresc va apela la un expert pentru evaluarea bunurilor doar la 
cererea creditorului 

b) acestea vor fi evaluate la valoarea lor de circulație, raportată la prețurile medii 
existente în România pentru aceeași categorie de bunuri 

c) acestea vor fi evaluate la valoarea lor de circulație, raportată la prețurile medii de 
piață din localitatea respectivă 
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924. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată prin raportare la 
prevederile Codului de procedură civilă: 

a) vânzarea vitelor se va face la târgurile oficiale recunoscute, dacă acestea există, 
însă doar cu încuviințarea instanței de executare 

b) vânzarea vitelor se va face la târgurile oficiale recunoscute, dacă acestea există, 
fără a fi necesară încuviințarea instanței de executare 

c) vânzarea vitelor se va face la târgurile oficiale recunoscute, dacă acestea există, 
cu excepția cazurilor în care aceste târguri ar cădea în zilele de sărbătoare 
legală 

 
925.  (2 pct.) Codul de procedură civilă prevede faptul că, în vederea valorificării 

bunurilor mobile la licitație publică în cursul executării silite: 
a) executorul judecătoresc va efectua formalitățile de publicitate 
b) executorul judecătoresc va afișa anunțurile de vânzare cu cel puțin 3 zile înainte 

de data ținerii licitației 
c) executorul judecătoresc va afișa anunțurile de vânzare cu cel puțin 10 zile înainte 

de data ținerii licitației 
 

926. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în vederea valorificării bunurilor 
mobile la licitație publică în cursul executării silite: 

a) publicația de vânzare va cuprinde, în mod obligatoriu, numărul dosarului de 
executare, sub sancțiunea nulității 

b) executorul judecătoresc va întocmi publicații de vânzare pe care le va aduce la 
cunoștința publicului prin unul dintre ziarele locale 

c) executorul judecătoresc va întocmi publicații de vânzare pe care le va aduce la 
cunoștința publicului doar prin intermediul site-urilor de specialitate 

 
927. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în vederea valorificării bunurilor 

mobile la licitație publică în cursul executării silite: 
a) publicațiile și anunțurile de vânzare vor cuprinde și descrierea sumară a bunurilor 

ce vor fi vândute la licitație publică, dacă executorul judecătoresc apreciază că 
este necesar 

b) publicațiile și anunțurile de vânzare vor cuprinde doar descrierea sumară a 
bunurilor ce vor fi vândute la licitație publică, cu arătarea pentru fiecare a prețului 
de începere a licitației 

c) publicațiile și anunțurile de vânzare vor cuprinde și numele executorului 
judecătoresc, sub sancțiunea nulității 

 
928. (3 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații este corectă cu privire la 

efectuarea formalităților de publicitate în vederea vânzării bunurilor mobile în cursul 
executării silite: 

a) îndeplinirea formalităților de publicitate a vânzării se va constata printr-o 
încheiere întocmită de către executorul judecătoresc 

b) un exemplar din publicația de vânzare se va comunica doar creditorului  
c) o copie după publicația de vânzare se va comunica și la parchetul de pe lângă 

instanța de executare, în cazul în care se urmăresc bunurile mobile ale unui 
minor 
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929. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată cu privire la 
efectuarea formalităților de publicitate în vederea vânzării bunurilor mobile în cursul 
executării silite: 

a) îndeplinirea formalităților de publicitate a vânzării se va constata prin procese 
verbale întocmite de către executorul judecătoresc 

b) executorul judecătoresc nu va putea restrânge formalitățile de publicitate în nicio 
situație 

c) anunțul de vânzare nu va cuprinde, în mod obligatoriu, și semnătura și ștampila 
executorului judecătoresc 

 
930. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, la licitația publică organizată în 

vederea valorificării bunurilor mobile în cursul executării silite: 
a) nu va putea fi adjudecatar creditorul urmăritor 
b) va putea fi adjudecatar debitorul urmărit doar printr-o persoană interpusă 
c) nu va putea fi adjudecatar debitorul urmărit 

 
931. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, identificați care dintre următoarele 

afirmații este corectă: 
a) la licitațiile publice organizate în cursul executării silite bunurile mobile se pot 

vinde doar fiecare în parte 
b) la licitațiile publice organizate în cursul executării silite bunul mobil se adjudecă 

persoanei care a oferit prețul de începere a licitației, în situația în care există un 
singur concurent 

c) la licitațiile publice organizate în cursul executării silite bunul mobil se adjudecă 
persoanei care a oferit prețul cel mai mare după 5 strigări succesive 

 
932. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cursul urmăririi silite mobiliare: 

a) titularul unui drept de preempțiune care nu a participat la licitație își va mai putea 
exercita dreptul și după adjudecarea bunului, cu încuviințarea executorului 
judecătoresc 

b) titularul unui drept de preempțiune care nu a participat la licitație își va mai putea 
exercita dreptul și după adjudecarea bunului, cu încuviințarea instanței de 
executare 

c) titularul unui drept de preempțiune care nu a participat la licitație nu va mai putea 
să își exercite dreptul după adjudecarea bunului 

 
933. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, după închiderea licitației organizată 

în vederea vânzării bunurilor mobile, executorul judecătoresc va întocmi un proces-
verbal, care va fi semnat: 

a) inclusiv de către adjudecatar 
b) de către executorul judecătoresc, adjudecatarul bunului și 2 martori asistenți 
c) doar de către executorul judecătoresc 

 
934. (3 pct.) Având în vedere dispozițiile care reglementează materia executării silite 

mobiliare, stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă: 
a) după predarea bunului adjudecat, la cererea creditorului, executorul 

judecătoresc va dispune radierea din registrele de publicitate a drepturilor și 
sarcinilor stinse prin adjudecare care grevau anterior bunul adjudecat 

b) după adjudecare, executorul judecătoresc va elibera adjudecatarului procesul 
verbal de licitație care constituie dovada dreptului de proprietate asupra bunul 
vândut  
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c) predarea bunului adjudecat se va face după achitarea integrală a prețului  
 

935. (2 pct.) În cazul adjudecării unui bun mobil la licitația publică organizată în cursul 
executării silite, Codul de procedură civilă prevede faptul că: 

a) cumpărătorul devine proprietarul bunului adjudecat, liber de orice sarcini 
b) există și garanție contra viciilor ascunse ale bunului vândut 
c) nu este admisibilă nicio cerere de desființare a vânzării, în nicio situație 

 
936. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în cazul executării silite prin poprire, 

creditorul popritor: 
a) poate fi doar un creditor ce se bucură de o garanție reală sau de un privilegiu 
b) poate fi chiar și un creditor chirografar 
c) nu este titularul titlului executoriu 

 
937. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, nu sunt supuse executării silite prin 

poprire: 
a) sumele de bani viitoare din conturile debitorului 
b) creanțele sub condiție 
c) sumele de bani reprezentând credite nerambursabile 

 
938. (3 pct.) Codul de procedură civilă prevede faptul că, sunt supuse urmăririi silite 

prin poprire: 
a) chiar și sumele de bani destinate unei afectațiunii speciale 
b) și titlurile de valoare deținute în numele debitorului de o a treia persoană 
c) sumele reprezentând finanțări primite de la instituții naționale pentru derularea 

unor proiecte 
 

939. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, poprirea: 
a) se înființează doar cu somarea în prealabil a debitorului 
b) se înființează în baza încheierii de încuviințare a executării 
c) se înființează fie la cererea creditorului, fie la cererea debitorului 

 
940. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații are valoare de adevăr în materia 

executării silite prin poprire conform Codului de procedură civilă: 
a) indisponibilizarea se întinde și asupra fructelor civile ale creanței poprite 
b) indisponibilizarea nu se întinde și asupra fructelor civile ale creanței poprite 
c) sumele poprite sunt indisponibilizate din momentul emiterii adresei de înființare a 

popririi către debitor 
 

941. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul urmării silite prin poprire: 
a) aceasta rămâne în ființă și atunci când debitorul își schimbă locul de muncă 
b) aceasta nu mai rămâne în ființă dacă debitorul își schimbă locul de muncă 
c) aceasta nu mai rămâne în ființă dacă debitorul este pensionat 

 
942. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în cursul executării silite terțul poprit 

are obligația: 
a) să consemneze suma de bani dacă creanța poprită este exigibilă, în termen de 

10 zile de la comunicarea popririi 
b) să elibereze suma poprită debitorului 
c) să plătească direct creditorului suma reținută și cuvenită acestuia, în cazul 

sumelor datorate cu titlu de obligație de întreținere 



134 
 

 
943. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, în cazul în care terțul poprit nu 

consemnează suma urmăribilă și o liberează debitorului poprit: 
a) acesta va fi sancționat de către instanța de executare prin aplicarea unei amenzi 

judiciare cuprinse între 5.000 lei și 7.000 lei 
b) executorul judecătoresc poate sesiza instanța de executare în vederea validării 

popririi 
c) poate sesiza instanța de executare în vederea validării popririi doar creditorul 

 
944. (2 pct.) Conform Codului de procedură civilă, hotărârea instanței de executare de 

validare a popririi, poate fi atacată: 
a) în termen de 5 zile de la comunicare 
b) în termen de 10 zile de la comunicare 
c) în termen de 5 zile de la pronunțare 

 
945. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, urmărirea veniturilor unui imobil în 

cursul executării silite încetează: 
a) prin trecerea unui termen de 5 ani de la înființarea ei, chiar dacă creditorul 

urmăritor nu a fost îndestulat 
b) prin trecerea unui termen de 10 ani de la înființarea ei, chiar dacă creditorul 

urmăritor nu a fost îndestulat 
c) prin decesul executorului judecătoresc 

 
946. (3 pct.) Conform Codului de procedură civilă, creditorii personali ai unui debitor 

codevălmaș: 
a) vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate 

comună doar cu încuviințarea instanței de executare 
b) vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate 

comună doar dacă există riscul pieririi 
c) nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate 

comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora 
 

947. (3 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, la data comunicării încheierii de 
încuviințare a executării silite a unui imobil: 

a) debitorul este decăzut din dreptul de a efectua acte de administrare asupra 
imobilului urmărit 

b) debitorul nu este decăzut din dreptul de a efectua acte de administrare asupra 
imobilului urmărit 

c) terțul dobânditor nu este decăzut din dreptul de a efectua acte de administrare 
asupra imobilului urmărit 

 
948. (2 pct.) Potrivit Codului de procedură civilă, în cazul urmăririi silite imobiliare: 

a) debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse 
b) debitorul poate licita doar prin persoane interpuse 
c) persoanele care vor să cumpere imobilul scos la licitație au obligația de a depune 

o garanție de 5% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv  
 

949. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată cu privire la 
urmărirea silită imobiliară: 

a) creditorii urmăritori nu au posibilitatea de a adjudeca bunurile oferite spre 
vânzare, în nicio situație 
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b) licitația publică va începe prin citirea de către executor a publicației de vânzare și 
a ofertelor primite până la acea dată 

c) debitorul poate licita doar prin persoane interpuse 
 
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: Abuzul de încredere prin 
fraudarea creditorilor, Bancruta simplă, Bancruta frauduloasă și Gestiunea frauduloasă  
 

950. (1 pct.) Fapta debitorului de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării 
creditorilor: 

a) nu constituie infracțiune 
b) constituie infracțiunea de bancrută frauduloasă 
c) constituie infracțiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 

 
951. (3 pct.) Înfracțiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor: 

a) nu are deloc obiect material 
b) are obiect material, indiferent de modalitatea în care este săvârșită 
c) are sau nu obiect material în funcție de modalitatea în care este săvârșită  

 
952. (3 pct.) Întrunește elementele constitutive ale înfracțiunii de abuz de încredere 

prin fraudarea creditorilor: 
a) fapta debitorului de a nu formula cererea de deschidere a procedurii insolvenței 

în termenul legal 
b) fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în 

parte, valori sau bunuri din patrimoniul său în scopul fraudării creditorilor 
c) fapta debitorului de a deteriora sau distruge anumite bunuri din patrimoniul său, 

fără intenție 
 

953.  (2 pct.) Înfracțiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor se comite 
cu: 

a) intenție 
b) culpă 
c) praeterintenție 

 
954. (3 pct.) Elementul material al infracțiunii de abuz de încredere prin fraudarea 

creditorilor, se poate realiza: 
a) printr-o inacțiune 
b) printr-o acțiune sau înacțiune 
c) prin mai multe acțiuni alternative 

 
955. (2 pct.) Fapta debitorului persoană fizică de a introduce tardiv cererea de 

deschidere a procedurii insolvenței, cu mai mult de 6 luni peste termenul prevăzut de 
lege de la apariția stării de insolvență, constituie: 

a) infracțiunea de înșelăciune 
b) infracțiunea de bancrută simplă 
c) infracțiunea de bancrută frauduloasă 

 
956. (2 pct.) Constituie infracțiunea de bancrută simplă: 

a) fapta debitorului de a introduce în termenul legal cererea de deschidere a 
procedurii insolvenței 
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b) fapta creditorului de a nu introduce cererea de deschidere a procedurii 
insolvenței împotriva debitorului față de care deține o creanță certă, lichidă și 
exigibilă  

c) fapta debitorului de a nu introduce cererea de deschidere a procedurii insolvenței 
în termenul prevăzut de legea penală 
 

957. (2 pct.) Infracțiunea de bancrută simplă: 
a) nu are obiect material deoarece fapta nu este îndreptată spre un anumit bun 
b) are întotdeauna obiect material 
c) are obiect material doar în anumite situații 

 
958. (1 pct.) Subiectul activ al infracțiunii de bancrută simplă este: 

a) doar debitorul persoană fizică 
b) doar reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 
c) debitorul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare 

 
959. (1 pct.) Săvârșirea infracțiunii de bancrută simplă este sancționată: 

a) cu detențiunea pe viață 
b) și cu închisoarea 
c) cu avertisment 

 
960. (2 pct.) În cazul săvârșirii infracțiunii de bancrută simplă: 

a) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate  

b) acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu 
c) acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare 

 
961. (2 pct.) În cazul infracțiunii de bancrută simplă, urmarea imediată: 

a) nu există 
b) constă în crearea unei stări de pericol pentru interesele debitorilor 
c) constă în crearea unei stări de pericol pentru patrimoniul oricărei persoane, fizice 

sau juridice, ale cărei interese ar putea fi afectate prin neintroducerea cererii de 
deschidere a procedurii insolvenței 

 
962. (3 pct.) Latura subiectivă a infracțiunii de bancrută simplă se poate realiza sub 

forma: 
a) culpei cu prevedere  
b) culpei fără prevedere 
c) intenției directe sau indirecte 

 
963. (2 pct.) Constituie infracțiunea de bancrută frauduloasă: 

a) fapta practicianului în insolvență de a nu achita creanțele creditorilor 
b) fapta debitorului de a nu-și declara starea de insolvență în termenul legal 
c) fapta persoanei care, în frauda creditorilor, înstrăinează în caz de insolvență a 

debitorului, o parte din active  
 

964. (2 pct.) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor, prezintă în registrele 
debitorului, în alt act sau în situația financiară sume nedatorate, întrunește elementele 
constitutive ale infracțiunii de: 

a) delapidare 
b) înselăciune 
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c) bancrută frauduloasă 
 

965. (2 pct.) Falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor unui debitor, în 
fraudarea creditorilor, constituie: 

a) infracțiunea de bancrută simplă 
b) infracțiunea de bancrută frauduloasă 
c) doar un caz de antrenare a răspunderii personale patrimoniale a persoanelor 

care se fac vinovate de apariția stării de insolvență 
 

966. (2 pct.) Obiectul juridic special al infracțiunii de bancrută frauduloasă il constituie: 
a) relațiile sociale bazate pe încrederea și corectitudinea care trebuie să existe în 

raporturile patrimoniale  
b) relațiile sociale privitoare la libertatea individuală 
c) relațiile sociale privitoare la integritatea și ocrotirea persoanei 

 
967. (3 pct.) Subiectul pasiv al infracțiunii de bancrută frauduloasă este: 

a) exclusiv practicianul în insolvență 
b) de regulă, orice persoană fizică sau juridică, creditor al subiectului activ 
c) exclusiv debitorul 

 
968. (2 pct.) În cazul săvârșirii infracțiunii de bancrută frauduloasă, acțiunea penală: 

a) se pune în mișcare doar din oficiu 
b) se pune în mișcare doar la solicitarea expresă a practicianului în insolvență 
c) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate 

 
969.  (3 pct.) În cazul infracțiunii de bancrută frauduloasă, actele pregătitoare: 

a) sunt incriminate de către legiuitor 
b) nu sunt posibile 
c) deși posibile, nu sunt incriminate de către legiuitor  

 
970. (3 pct.) În cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă, obiectul material constă: 

a) într-o universalitate de bunuri, care reprezintă patrimoniul persoanei fizice sau 
juridice, încredințat făptuitorului spre administrare sau conservare 

b) doar într-un bun imobil sau o universalitate de bunuri imobile 
c) doar în bunuri necorporale 

 
971. (3 pct.) În forma de bază a infracțiunii de gestiune frauduloasă, subiectul activ 

poate fi: 
a) administratorul judiciar al debitorului 
b) lichidatorul judiciar al debitorului 
c) acea persoană care are obligația de a administra sau conserva bunurile ce 

aparțin altei persoane  
 

972. (2 pct.) În varianta agravată a infracțiunii de gestiune frauduloasă, subiectul activ 
poate fi: 

a) doar practicianul în insolvență 
b) administratorul judiciar, lichidatorul judiciar sau un reprezentant ori prepus al 

acestora 
c) orice persoană indiferent de calitatea pe care o are raportat la patrimoniul unei 

persoane 
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973. (2 pct.) În varianta tip de săvârșire a infracțiunii de gestiune frauduloasă, 
pedeapsa prevăzută de legea penală, poate fi: 

a) doar amenda 
b) doar închisoarea 
c) închisoarea sau amenda 

 
974. (3 pct.) Pedeapsa prevăzută de legea penală pentru săvârșirea infracțiunii de 

gestiune frauduloasă în prima variantă agravată, este: 
a) închisoarea de la 1 la 5 ani 
b) închisoarea de la 2 la 5 ani 
c) închisoarea de la 3 la 5 ani 

 
975. (2 pct.) Referitor la elementul material al infracțiunii de gestiune frauduloasă, 

acesta poate consta: 
a) exclusiv într-o acțiune 
b) exclusiv într-o inacțiune 
c) în orice acțiune sau inacțiune generatoare de pagube pentru proprietarul bunului 

sau bunurilor  
 

976. (3 pct.) În cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă, acțiunea de „administrare” a 
bunurilor trebuie înțeleasă în sensul: 

a) luării unor măsuri de asigurare și apărare a bunurilor 
b) efectuării unor activități gospodărești corespunzătoare naturii și destinației 

acestora 
c) efectuării unor activități de creștere a potențialului respectivelor bunuri 

 
977. (3 pct.) Din punct de vedere a laturii subiective, infracțiunea de gestiune 

frauduloasă se săvârșește: 
a) cu intenție directă sau indirectă 
b) din culpă cu prevedere 
c) cu intenție sau din culpă 

 
978. (3 pct.) În cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă, actele pregătitoare: 

a) nu sunt posibile 
b) sunt posibile 
c) sunt posibile, însă doar în forma de bază a infracțiunii 

 
979. (3 pct.) Tentativa la infracțiunea de gestiune frauduloasă: 

a) nu este posibilă 
b) este posibilă, însă doar în forma agravată a infracțiunii 
c) nu este pedepsită de legiuitor 

 
980. (3 pct.) Consumarea infracțiunii de gestiune frauduloasă are loc: 

a) în momentul în care se produce rezultatul păgubitor în patrimoniul unei persoane 
b) în momentul în care făptuitorul a luat decizia de a comite infracțiunea 
c) în momentul în care a efectuat actele pregătitoare pentru săvârșirea infracțiunii 

 
981. (2 pct.) Potrivit Codului penal, fapta debitorului de a ascunde în tot bunurile din 

patrimoniul său în scopul fraudării creditorilor: 
a) constituie infracțiune, iar tentativa se pedepsește 
b) constituie infracțiunea de abuz de încredere 
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c) constituie infracțiunea de gestiune frauduloasă 
 

982. (2 pct.) Potrivit Codului penal, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate: 

a) în cazul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 
b) doar în cazul săvârșirii infracțiunii de bancrută frauduloasă 
c) în cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă săvârșită doar în forma agravată 

 
983. (2 pct.) Conform Codului penal, fapta persoanei care, știind că nu va putea plăti, 

achiziționează bunuri producând o pagubă creditorului: 
a) se sancționează doar prin prisma dispozițiilor Legii nr. 85/2014 
b) nu se sancționează 
c) se sancționează cu închisoarea sau amendă 

 
984. (3 pct.) Conform Codului penal, fapta debitorului de a invoca datorii fictive în 

scopul fraudării creditorilor: 
a) se sancționează doar cu închisoarea 
b) se sancționează doar cu amendă  
c) se sancționează cu aceeași pedeapsă ca și fapta persoanei care, știind că nu va 

putea plăti, achiziționează bunuri sau servicii producând astfel o pagubă 
creditorului 

 
985. (3 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este corectă prin raportare la 

dispozițiile Codului penal:  
a) infracțiunea de bancrută simplă are întotdeauna obiect material 
b) subiectul activ al infracțiunii de bancrută simplă este calificat, acesta putând fi 

doar debitorul persoană fizică 
c) subiectul activ al infracțiunii de bancrută simplă este calificat, acesta putând fi și 

reprezentantul legal al persoanei juridice 
 

986. (2 pct.) Conform Codului penal, în cazul infracțiunii de bancrută simplă: 
a) tentativa se pedepsește 
b) actele pregătitoare nu sunt incriminate și nu se pedepsesc 
c) actele pregătitoarea sunt incriminate 

 
987. (3 pct.) Conform Codului penal, fapta persoanei care, în frauda creditorilor, 

înfățișează datorii inexistente: 
a) se sancționează cu aceeași pedeapsă prevăzută de lege ca și pentru fapta 

persoanei care, în frauda creditorilor, prezintă în registrele debitorului sume 
nedatorate 

b) constituie infracțiunea de bancrută simplă 
c) va răspunde doar cu averea personală pentru acoperirea masei pasive a 

debitorului în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 
 

988. (3 pct.) Potrivit Codului penal, subiectul activ al infracțiunii de bancrută 
frauduloasă: 

a) este calificat, în sensul că el poate fi doar administratorul statutar al debitorului 
b) este, de regulă, o persoană care îndeplinește o funcție în cadrul societății 

debitorului  
c) poate fi și un client al societății debitoare 
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989. (2 pct.) Conform Codului penal, în cazul infracțiunii de bancrută frauduloasă: 
a) tentativa nu se pedepsește 
b) actele pregătitoare deși sunt posibile, nu sunt incriminate și nu se pedepsesc 
c) actele pregătitoare sunt posibile, însă sunt incriminate doar în forma agravată  

 
990. (3 pct.) Potrivit Codului penal, fapta persoanei care, în frauda creditorilor, 

prezintă în situația financiară a debitorului sume nedatorate: 
a) se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda 
b) se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani  
c) se sancționează doar în urma plângerii prealabile formulată de lichidatorul 

judiciar 
 

991. (3 pct.) În cazul în care infracțiunea de bancrută frauduloasă se săvârșește prin 
două sau mai multe acțiuni din cele prevăzute de Codul penal: 

a) se aplică un spor de pedeapsă, în mod obligatoriu 
b) sunt aplicabile regulile de la concursul de infracțiuni 
c) nu sunt aplicabile regulile de la concursul de infracțiuni 

 
992. (3 pct.) Conform Codului penal, infracțiunea de bancrută frauduloasă săvârșită 

prin înstrăinarea unei părți din active presupune: 
a) doar transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri din patrimoniul persoanei fizice 

sau juridice debitoare 
b) încheierea unui act translativ de proprietate cu titlu oneros, la prețuri derizorii 
c) și încheierea unui contract de împrumut cu privire la activele respective 

 
993. (2 pct.) Conform Codului penal, pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia 

administrării bunurilor acesteia, de către cel care avea grija administrării acelor bunuri: 
a) nu se pedepsește 
b) constituie infracțiunea de delapidare 
c) constituie infracțiunea de gestiune frauduloasă 

 
994. (2 pct.) Conform Codului penal, constituie infracțiunea de gestiune frauduloasă: 

a) fapta unei persoane de a sustrage sau distruge evidențele contabile ale 
debitorului 

b) fapta reprezentantului legal al debitorului de a prezenta în registrele acestuia sau 
în situația financiară sume nedatorate 

c) pricinuirea de pagube unei persoane cu ocazia administrării sau conservării 
bunurilor acesteia, de către cel care avea această grijă  

 
995. (3 pct.) Conform Codului penal, pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia 

conservării bunurilor acesteia, de către cel care avea sau trebuia să aibă grija 
conservării acelor bunuri: 

a) constituie infracțiune doar dacă fapta a fost săvârsită în scopul de a dobândi un 
folos patrimonial 

b) se pedepsește și cu amendă 
c) constituie infracțiune doar dacă fapta a fost săvârșită de administratorul judiciar 

 
996. (3 pct.) Potrivit Codului penal, stabiliți care dintre următoarele afirmații este 

adevărată: 
a) infracțiunea de gestiune fraduloasă comisă într-una dintre variantele agravate se 

pedepsește doar cu închisoarea 
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b) în cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă acțiunea penală se pune în mișcare 
din oficiu 

c) în cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă acțiunea penală nu se pune în 
mișcare 

 
997. (2 pct.) Pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru săvârșirea infracțiunii de 

gestiune frauduloasă: 
a) este diferită în funcție în funcție de modalitatea de săvârșire, respectiv varianta 

tip sau varianta agravată 
b) este doar închisoarea 
c) este doar amenda 

 
998. (3 pct.) Conform Codului penal, în cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă: 

a) actele pregătitoare nu sunt posibile 
b) tentativa nu este posibilă  
c) tentativa este posibilă, dar nu este incriminată 

 
 

999. (2 pct.) Potrivit Codului penal, subiectul pasiv al infracțiunii de gestiune 
frauduloasă: 

a) este persoana căreia îi aparțin bunurile încredințate făptuitorului spre administare 
sau conservare 

b) poate fi orice persoană 
c) poate fi doar administratorul judiciar/lichidatorul judiciar  

 
1000. (3 pct.) Conform Codului penal, identificați care dintre următoarele afirmații este 

adevărată: 
a) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate în cazul săvârșirii infracțiunii de bancrută simplă 
b) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a procurorului în 

cazul săvârșirii infracțiunii de bancrută frauduloasă 
c) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a oricărui terț în 

cazul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor 
 
 

II. Insolvența persoanelor fizice. 
 
 

1001. (1 pct.) Scopul Legii nr. 151/2015 constă în:  
a) plata creditorilor falitului și sancționarea acestuia 
b) instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în 

insolvență, cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a 
activității acestuia 

c) 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 

 
1002. (1 pct.) Scopul procedurii de insolvență a persoanei fizice este: 

a) doar economic 
b) atât economic, cât și social 
c) doar social 
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1003. (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 

 
1004. (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 
 

1005. (1 pct.) Prevederile Legii nr. 151/2015, au la bază mai multe principii, printre care 
și:     

a) acodarea unei șanse debitorilor de bună-credință de redresare a situației 
financiare, prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor 

b) valorificarea în timp util și într-o manieră cât mai eficientă a activelor 
c) fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, 

cu asigurarea unui tratament egal între creditorii de același rang, a recunoașterii 
priorităților comparative și a acceptării unei decizii a majorității, urmând să se 
ofere celorlați creditori plăți egale sau mai mari decât ar primi în faliment 
 

1006. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, constituie unul dintre principiile procedurii 
insolvenței persoanelor fizice: 

a) acordarea unei șanse debitorilor de redresare eficientă și efectivă a afacerii, fie 
prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenței, fie prin procedura de 
reorganizare judiciară 

b) facilitarea negocierii/renegocierii amiabile a creanțelor și a încheierii unui acord al 
creditorilor cu debitorul asupra planului de rambursare a datoriilor 

c) asigurarea accesului la surse de finanțare în procedurile de prevenire a 
insolvenței, în perioada de observație și de reorganizare 

 
1007. (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 
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1008.  (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt incluse în categoria bunurilor 
neurmăribile:  

a) alimentele necesare familiei debitorului 
b) un vehicul, dacă acesta este în mod indispensabil necesar debitorului și familiei 

sale inclusiv pentru deplasarea de la/către locul de muncă și care valorează cel 
mult 2.000 euro 

c) obiectele necesare, în mod rezonabil, debitorului ce suferă de un handicap sau 
persoanelor din întreținerea sa aflate în această situație și obiectele destinate 
îngrijirii bolnavilor 

 
1009. (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 

 
1010. (2 pct.) Procedurile de insolvență a particularilor urmăresc: 

a) instituirea unei proceduri colective, concursuale și egalitare, doar pentru 
acoperirea pasivului debitorului 

b) instituirea unei proceduri colective, concursuale și egalitare, pentru redresarea 
situației financiare a debitorului persoană fizică, de bună credință 

c) instituirea unei proceduri colective, concursuale și egalitare, doar pentru 
descărcarea de datorii a debitorului persoană fizică de bună credință 
 

1011. (2 pct.) Putem defini procedura insolvenței particularilor ca: 
a) reprezentând un ansamblu de norme juridice prin care se urmărește doar 

obținerea fondurilor bănești pentru plata datoriilor debitorului aflat în insolvență 
față de creditorii săi 

b) reprezentând un ansamblu de norme juridice prin care se urmărește redresarea 
situației financiare a debitorului persoană fizică, de bună credință, aflat în 
insolvență 

c) reprezentând un ansamblu de norme juridice prin care se urmărește redresarea 
situației financiare a debitorului persoană fizică, indiferent dacă este sau nu, de 
bună-credință 
 

1012. (2 pct.) Legea insolvenței particularilor este guvernată: 
a) și de caracterul administrativ-judiciar 
b) doar de caracterul colectiv și concursul 
c) doar de caracterul unitar și general 

 
1013. (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 
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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 
 

1014. (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 
 

1015. (1 pct.) În procedura insolvenței particularilor, procedura de insolvență prin 
lichidare de active este: 

a) o procedură administrativă 
b) o procedură judiciară 
c) o procedură cu caracter mixt: administrativ-judiciar 

 
1016. (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 

 
1017. (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 
 

1018. (1 pct.) În procedura insolvenței particularilor, procedura de insolvență pe bază 
de plan de rambursare a datoriilor are: 

a) caracter de remediu 
b) caracter de executare silită  
c) caracter mixt 

 
1019. (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 

 
1020. (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, 
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Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Oficiului Național al Registrului Comerțului 
– Direcția Buletinul procedurilor de insolvență 

 
1021. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, bunurile neurmăribile sunt:  

a) bunuri din averea debitorului, care sunt necesare asigurării traiului, atât 
debitorului, cât și familiei acestuia, indiferent de valoarea bunurilor și dacă sunt 
de uz personal sau nu 

b) bunuri din averea debitorului, care nu pot fi supuse valorificării, întrucât sunt 
necesare asigurării unui nivel de trai rezonabil 

c) bunuri din averea debitorului, care nu pot fi supuse valorificării, întrucât sunt 
obiecte de cult, indiferent de valoarea acestora 

   
1022. (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 

 
1023. (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 

 
1024. (2 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 treilea inclusiv 
b) persoana juridică la care debitorul are calitatea de asociat 
c) persoana juridică la care debitorul are calitatea de administrator statutar  

 
1025. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel central este 

organul administrativ, care:  
a) funcționează la nivelul fiecărui județ 
b) monitorizează activitatea comisiilor de insolvență la nivel teritorial 
c) îndeplinește atribuții de supraveghere în procedura simplificată de insolvență  

 
1026. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel central este 

organul administrativ, care:  
a) coordonează activitatea comisiilor de insolvență la nivel teritorial 
b) funcționează pe raza curților de apel 
c) îndeplinește atribuții decizionale în procedura insolvenței pe bază de plan de 

rambursare a datoriilor 
 

1027. (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 
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1028. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, eliberarea de datorii reziduale este:  
a) ștergerea, la închiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a tuturor creanțelor înscrise în tabelul de creanțe 
b) ștergerea, la închiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a creanțelor care nu au fost recunoscute de către debitoare  
c) ștergerea, la închiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare 

a creanțelor înscrise în tabelul de creanțe ce depășesc cota de acoperire 
convenită prin planul de rambursare 

 
1029. (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 

 
1030. (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 
 

1031. (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 
 

1032. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fac parte din categoria obligațiilor excluse:  
a) obligațiile legale de întreținere 
b) obligațiile convenționale de întreținere, indiferent de valoarea lor 
c) obligațiile convenționale de întreținere, cu condiția să nu depășească un prag de 

3 salarii minime pe economie 
 

1033. (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 
 

1034. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, planul de rambursare a datoriilor este:  
a) planul elaborat de debitor împreună cu creditorii, care cuprinde modul de 

acoperire a creanțelor împotriva averii debitorului, cuantumul plăților și termenele 
de plată 

b) planul elaborat de debitor împreună cu administratorul procedurii, care cuprinde 
modul de acoperire a creanțelor împotriva averii debitorului, cuantumul plăților și 
termenele de plată  
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c) planul elaborat de debitor împreună cu creditorii a căror creanțe beneficiază de o 
cauză de preferință, care cuprinde modul de acoperire a creanțelor împotriva 
averii debitorului, cuantumul plăților și termenele de plată  

 
1035. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura de insolvență pe bază de plan de 

rambursare a datoriilor este procedura de insolvență care se aplică:  
a) oricărui debitor în vederea redresării situației financiare a acestuia 
b) debitorului persoană fizică de bună-credință în vederea redresării situației 

financiare a acestuia 
c) oricărui debitor, persoană fizică sau persoană juridică  

 
1036. (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 

 
1037.  (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență este 

aplicabilă debitorului:  
a) care nu are peste vârsta standard de pensionare 
b) al cărui cuantum total al obligațiilor este de cel mult 15 salarii minime pe 

economie 
c) care nu are bunuri sau venituri urmăribile și îndeplinește condițiile legale 

 
1038. (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 

 
1039. (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 

 
1040. (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   



148 
 

c) monitorizarea, de către președintele comisiei teritoriale de insolvență, a evoluției 
veniturilor, bunurilor și cheltuielilor debitorului   

 
1041. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, supravegherea postprocedură judiciară de 

insolvență prin lichidare de active reprezintă: 
a) monitorizarea debitorului, de către judecător, în perioada cuprinsă între 

închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active și data 
pronunțării hotărârii judecătorești de eliberare de datorii a acestuia 

b) monitorizarea debitorului, de către lichidator, în perioada cuprinsă între 
închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active și data 
rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de eliberare de datorii a acestuia 

c) monitorizarea debitorului, de către lichidator, în perioada cuprinsă între 
închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active și data 
pronunțării hotărârii judecătorești de eliberare de datorii a acestuia 

 
1042. (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 

 
1043. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, valoarea-prag este: 

a) de 6 salarii minime brute pe economie/salariat 
b) de 6 salarii medii brute pe economie/salariat 
c) de 15 salarii minime pe economie 

 
1044. (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 

 
1045. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, venituri neurmăribile reprezintă: 

a) cotitatea din totalul veniturilor nete ale familiei debitorului necesare acoperirii 
cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil 

b) cotitatea din totalul veniturilor debitorului necesare acoperirii cheltuielilor pentru 
asigurarea unui nivel de trai rezonabil 

c) cotitatea din totalul veniturilor nete ale debitorului și ale familiei acestuia 
necesare acoperirii cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil 

 
1046. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în categoria  venituri neurmăribile intră: 
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a) sumele necesare debitorului și tuturor persoanelor cărora le prestează întreținere 
b) sumele necesare asigurării nevoilor locative, hrană și transport pentru debitor și 

pentru toate persoanele cărora le prestează întreținere     
c) sumele necesare asigurării nevoilor de sănătate și a altor nevoi curente ale 

debitorului și persoanelor cărora le prestează întreținere în mod curent  
 

1047. (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 

 
1048. (1 pct.) Procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015, se aplică debitorului 

persoană fizică care: 
a) are reședința sau reședința obișnuită în România de cel puțin 6 luni anterior 

apariției stării de insolvență 
b) are domiciliul în România de cel puțin 6 luni anterior depunerii cererii în România 
c) cuantumul total al obligațiilor sale scadente este de cel puțin 10 salarii minime pe 

economie  
  

1049. (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   

 
1050. (2 pct.) Nu poate beneficia de una din procedurile prevăzute de Legea nr. 

151/2015 debitorul persoană fizică: 
a) care, deși apt de muncă și fără un loc de muncă ori alte surse de venit, a refuzat, 

în mod nejustificat, un loc de muncă propus 
b) care a contractat, în ultimii doi ani anterior  formulării cererii de deschidere a 

procedurii insolvenței, a unor datorii care reprezintă cel puțin 50% din valoarea 
totală a obligațiilor, cu excepția obligațiilor excluse 

c) care a fost concediat în ultimii 2 ani, indiferent de motive 
     

1051.   (2 pct.) Nu poate beneficia de una din procedurile prevăzute de Legea nr. 
151/2015 debitorul persoană fizică: 

a) care și-a asumat, în ultimii 5 ani anterior formulării cererii anumite obligații 
excesive prin raportare la starea sa patrimonială 

b) care a contractat, în ultimele 6 luni anterior formulării cererii de deschidere a 
procedurii insolvenței, datorii care reprezintă cel puțin 25% din valoarea totală a 
obligațiilor, cu excepția obligațiilor excluse  

c) care a efectuat, în ultimii 5 ani anterior formulării cererii anumite plăți 
preferențiale, care au contribuit în mod semnificativ la reducerea sumei 
disponibile pentru plata celorlalte datorii 

 
1052.   (2 pct.) Nu poate beneficia de una din procedurile prevăzute de Legea nr. 

151/2015 debitorul persoană fizică: 
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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 

 
1053.   (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 

 
1054.   (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul aflat în stare de insolvență: 

a) poate depune la comisia de insolvență o cerere de aplicare a procedurii 
simplificate de insolvență 

b) poate solicita direct instanței judecătorești competente aplicarea procedurii 
simplificate de insolvență 

c) poate solicita direct comisiei de insolvență aplicarea procedurii de insolvență prin 
lichidare de active 

 
1055.   (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 
 

1056. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență este organul 
administrativ la nivel teritorial care: 

a) îndeplinește atribuții decizionale, în derularea procedurii de insolvență 
simplificată 

b) îndeplinește atribuții decizionale, control și supraveghere, în perioada post 
închidere procedură judiciară de insolvență prin lichidare de active 

c) îndeplinește atribuții decizionale, control și supraveghere, în procedura de 
insolvență pe bază de plan de rambursare 

  
1057. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, administratorul procedurii: 

a) administrează procedura simplificată de insolvență 
b) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a 

datoriilor 
c) administrează procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active 

 
1058. (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 
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c) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a 
datoriilor, sub controlul comisiei de insolvență 
 

1059. (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 

 
1060. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt de competența judecătoriei în a cărei 

circumscripție și-a avut reședința sau reședința obișnuită debitorul, cel puțin 6 luni 
anterior datei sesizării instanței: 

a) acțiunile din procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active 
b) acțiunile din procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 
c) cererile din procedura simplificată de insolvență 

 
1061. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, instanța legal învestită cu o cerere de 

deschidere a procedurii insolvenței prin lichidare de active: 
a) rămâne competentă să soluționeze cauza, indiferent de schimbările ulterioare de 

domiciliu ale debitorului 
b) rămâne competentă să soluționeze cauza, doar dacă debitorul nu și-a schimbat 

domiciliul mai mult de două ori 
c) își va declina competența în cazul în care a intervenit o schimbare de domiciliu a 

debitorului 
 

1062. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată potrivit Legii nr. 
151/2015: 

a) toate cererile având ca obiect procedura insolvenței persoanelor fizice se supun 
dispozițiilor privind regularizarea cererii conform Codului de procedură civilă 

b) dispozițiile Codului de procedură civilă privind regularizarea cererii nu se aplică și 
în cazul cererilor având ca obiect procedura insolvenței persoanelor fizice 

c) hotărârile pronunțate de judecătorii sunt supuse doar recursului la tribunal 
 

1063. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015 lichidatorul:  
a) administrează procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active 
b) îndeplinește atribuții decizionale, de control și supraveghere, în procedura 

simplificată de insolvență 
c) îndeplinește atribuții de control și supraveghere pentru perioada postprocedură 

judiciară de insolvență prin lichidare de active 
 

1064. (2 pct.) Legea nr. 151/2015 prevede faptul că, lichidatorul: 
a) administrează procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a 

datoriilor 
b) administrează procedura de insolvență prin lichidare de active, sub controlul 

comisiei centrale de insolvență 
c) îndeplinește atribuții de supraveghere pentru perioada post-procedură judiciară 

de insolvență prin lichidare de active, sub controlul comisiei de insolvență 
 

1065. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, administratorul este desemnat: 
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a) de instanță, dintre practicienii în insolvență înscriși în Tabloul Uniunii Naționale a 
Practicienilor în Insolvență din România, care și-au depus ofertă la dosar 

b) de comisia de insolvență dintre practicienii în insolvență, executorii judecătorești, 
avocații și notarii publici înscriși în Lista administratorilor procedurii și 
lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice 

c) de instanță, dintre practicienii în insolvență, executorii judecătorești, avocații și 
notarii publici înscriși în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 
procedura insolvenței persoanelor fizice 

 
1066.  (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, lichidatorul este desemnat: 

a) de comisia de insolvență dintre practicienii în insolvență, executorii judecătorești, 
avocații și notarii publici înscriși în Lista administratorilor procedurii și 
lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice 

b) de instanță, dintre practicienii în insolvență, executorii judecătorești, avocații și 
notarii publici înscriși în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 
procedura insolvenței persoanelor fizice 

c) de instanță, dintre practicienii în insolvență înscriși în Tabloul Uniunii Naționale a 
Practicienilor în Insolvență din România, care și-au depus ofertă la dosar 

 
1067. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, poate fi administrator al procedurii sau 

lichidator persoana care: 
a) nu a fost sancționată pentru săvârșirea unei abateri disciplinare, în ultimii 3 ani 

anterior depunerii cererii de includere în Lista administratorilor procedurii și 
lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice 

b) are o vechime de cel puțin 3 ani în profesia de avocat sau notar, ori cumulat în 
aceste profesii și este definitivat cel puțin în una dintre acestea 

c) are o vechime de cel puțin 3 ani în profesia de practician în insolvență sau de 
executor judecătoresc ori cumulat în aceste profesii și este definitivat cel puțin în 
una dintre acestea 

 
1068. (1 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații au valoare de adevăr în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2015: 
a) calitatea de executor judecătoresc nu este compatibilă cu exercitarea calității de 

administrator al procedurii 
b) calitatea de notar nu este compatibilă cu exercitarea calității de administrator al 

procedurii 
c) calitatea de practician în insolvență și avocat este compatibilă cu exercitarea 

calității de administrator al procedurii 
 

1069. (1 pct.) Legea nr. 151/2015 prevede faptul că, sunt incluși în Lista 
administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanei fizice, 
fără susținerea examenului: 

a) executorii judecătorești cu o vechime de peste 10 ani 
b) practicienii în insolvență cu o vechime de peste 5 ani 
c) avocații cu o vechime de peste 10 ani 

 
1070. (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 
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1071. (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 
 

1072. (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  

 
1073. (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 
 

1074. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, cererea debitorului de deschidere a procedurii 
insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor reprezintă un formular tipizat care 
cuprinde și informații referitoare la:  

a) actele cu titlu gratuit încheiate în ultimii 2 ani anterior formulării cererii 
b) actele cu titlu gratuit încheiate în ultimii 4 ani anterior formulării cererii 
c) numele persoanelor cărora debitorul le prestează întreținere în mod curent și 

titlul cu care aceasta este prestată 
 

1075. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, la cererea debitorului de deschidere a 
procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se anexează o serie 
de înscrisuri, printre care și: 

a) copii ale declarațiilor fiscale pentru ultimii 2 ani anterior formulării cererii 
b) un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu maximum 3 luni înainte de 

depunerea cererii 
c) un extras de cazier judiciar 

 
1076. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, la cererea debitorului de deschidere a 

procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, se anexează o serie 
de înscrisuri și informații, printre care și: 

a) un cazier fiscal la zi 
b) documente privind dividendele încasate într-o perioadă de 2 ani anterior 

depunerii cererii 
c) o mențiune privind schimbările previzionate ale veniturilor în următorii 2 ani 
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1077. (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 

 
1078. (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 

 
1079. (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 

 
1080. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, după primirea cererii de deschidere a 

procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, comisia de insolvență: 
a) respinge cererea în cazul în care debitorul are bunuri valorificabile, din al căror 

preț se poate acoperi minimum 50% din valoarea creanțelor 
b) respinge cererea în cazul în care debitorul are bunuri valorificabile, din al căror 

preț se poate acoperi totalitatea creanțelor 
c) respinge cererea în cazul în care cuantumul datoriilor ce ar rămâne neacoperite 

în urma valorificării bunurilor este mai mic de 40.000 lei 
 

1081. (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 
 

1082. (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 
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b) va stabili și onorariul administratorului procedurii 
c) va desemna, în mod aleatoriu, și lichidatorul procedurii 

 
1083. (1 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, administratorul procedurii:  

a) este desemnat de către debitoare 
b) este desemnat de către creditorii majoritari 
c) este desemnat aleatoriu de comisia de insolvență 

 
1084. (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 

 
1085. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, administratorul procedurii de insolvență pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor, desemnat de comisia de insolvență: 
a) poate refuza numirea, în termen de 5 zile de la comunicarea numirii 
b) poate refuza numirea, pentru motive temeinice 
c) poate refuza numirea doar din motive medicale 

 
1086. (2 pct.) Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată potrivit 

dispozițiilor Legii nr. 151/2015: 
a) administratorul procedurii desemnat de către comisia de insolvență care refuză 

numirea are obligația de a notifica refuzul său inclusiv debitorului 
b) administratorul procedurii desemnat de către comisia de insolvență care refuză 

numirea are obligația de a notifica refuzul său comisiei de insolvență, în termen 
de 3 zile de la comunicarea numirii 

c) administratorul procedurii desemnat de către comisia de insolvență care refuză 
numire și nu notifică în acest sens comisia de insolvență, va fi sancționat cu o 
amendă de 500 lei, care se face venit la bugetul de stat 

 
1087. (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 

 
1088. (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 

 
 



156 
 

1089. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, decizia comisiei de insolvență de respingere a 
cererii de insolvență pe bază de plan de rambusare de datorii: 

a) se comunică debitorului 
b) se comunică debitorului și creditorilor cunoscuți 
c) se comunică administratorului procedurii 

 
1090. (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 

 
1091. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, debitorul poate contesta decizia de 

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

a) în termen de 7 zile de la data comunicării deciziei de admitere în principiu 
b) în termen de 15 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 

 
1092. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, debitorul poate ataca decizia comisiei de 

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

a) cu apel 
b) cu recurs 
c) inclusiv pe motive de nerespectare a competenței teritoriale  

 
1093. (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 

 
1094. (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 

 
1095. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, în situația respingerii cererii de deschiderea 

procedurii de insolvență pe bază de plan, debitorul poate formula o nouă cerere de 
deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare: 

a) dacă există o modificare a stării de fapt, numai după trecerea unei perioade de 
minim 2 ani, de la data rămânerii definitive a deciziei de respingere a cererii 

b) dacă există o modificare a stării de fapt, numai după trecerea unei perioade de 
minim 3 ani, de la data rămânerii definitive a deciziei de respingere a cererii 

c) dacă există o modificare a stării de fapt, numai după trecerea unei perioade de 
minimum 6 luni de la data rămânerii definitive a deciziei de respingere a cererii 
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1096. (3 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, la data emiterii deciziei de admitere în 
principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare: 

a) se suspendă provizoriu, de drept, măsurile de executare silită pentru realizarea 
creanțelor asupra patrimoniului debitorului 

b) se suspendă provizoriu, de drept, măsurile de executare silită pentru realizarea 
creanțelor asupra patrimoniului debitorului, pentru o perioadă de cel puțin un an  

c) se suspendă, de drept, măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor 
asupra patrimoniului debitorului, până la închiderea procedurii 

 
1097. (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 
 

1098. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, creditorii au obligația de a transmite 
administratorului procedurii o informare cu privire la cuantumul și tipul creanței pe care o 
deține împotriva averii debitorului: 

a) in termen de 15 zile de la publicarea notificării în BPI 
b) în termen de 30 de zile de la publicarea notificării în BPI 
c) în termen de 30 de zile de la data admiterii cererii de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare de datorii  
 

1099. (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 

 
1100. (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 

 
1101. (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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1102. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cazul în care administratorul procedurii 
solicită informații despre patrimoniul debitorului de la o persoană juridică: 

a) aceasta va furniza informațiile doar cu acordul debitorului  
b) aceasta va furniza informațiile contra unui cost 
c) aceasta va furniza informațiile cu titlu gratuit 

 
1103. (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 
 

1104. (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 

 
1105. (2 pct.) Legea nr. 151/2015 prevede faptul că, tabelul preliminar de creanțe: 

a) poate fi atacat cu contestație formulată de către debitor 
b) poate fi atacat cu opoziție formulată de către creditori 
c) poate fi atacat în termen de 5 zile de la data publicării în BPI  

 
1106. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar de creanțe: 

a) poate fi atacat în termen de 5 zile de la data comunicării tabelului 
b) poate fi atacat în termen de 7 zile de la data comunicării tabelului 
c) poate fi atacat doar de către creditori 

 
1107. (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 
 

1108. (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 

 
1109.  (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, administratorul procedurii elaborează 

tabelul definitiv de creanțe, după soluționarea contestației: 
a) în termen de 15 zile de la pronunțarea sentinței 
b) în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a sentinței 
c) în termen de 7 zile de la rămânerea definitivă a sentinței 
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1110. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii de insolvență pe bază de 

plan de rambursare de datorii, tabelul definitiv de creanțe: 
a) se notifică creditorilor și debitorului și se depune la comisia de insolvență 
b) se notifică debitorului și se depune la tribunal 
c) se întocmește în termen de 10 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, 

dacă acesta nu a fost contestat  
 

1111.  (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   

 
1112. (2 pct.) Cu privire la procedura insolvenței pe bază de plan de rambursare a 

datoriilor, Legea nr. 151/2014 prevede faptul că: 
a) în planul de rambursare nu pot fi reduse obligațiile rezultate din atragerea 

răspunderii penale 
b) în planul de rambursare pot fi eșalonate obligațiile rezultate din atragerea 

răspunderii penale 
c) în planul de rambursare pot fi reduse obligațiile rezultate din atragerea 

răspunderii penale 
 

1113. (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 

 
1114. (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 
 

1115. (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 

 
 
 



160 
 

1116. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care prin planul de rambursare a 
datoriilor se stabilește că imobilul locuință al familiei urmează să fie valorificat pentru 
acoperirea pasivului: 

a) debitorul va putea rămâne în imobil până la valorificare, dar nu mai mult de un an 
de zile de la data aprobării planului  

b) debitorul va putea rămâne în imobil până la valorificare, dar nu mai mult de 6 luni 
de la data prevăzută în plan pentru valorificare 

c) debitorul va putea rămâne în imobil încă 6 luni de la data aprobării planului 
 

1117. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care prin planul de rambursare a 
datoriilor se stabilește că imobilul locuință al familiei urmează să fie valorificat pentru 
acoperirea pasivului: 

a) după valorificarea bunului, debitorul are un drept de preferință la încheierea unui 
contract de închiriere a imobilului, la un cuantum al chiriei stabilit în condițiile 
pieței 

b) după valorificarea bunului, debitorul are un drept de preferință la încheierea unui 
contract de închiriere doar a unei părți din imobil, la un cuantum al chiriei stabilit 
în condițiile pieței 

c) după valorificarea bunului, debitorul are obligația eliberării imediate a  imobilului 
vândut 

 
1118. (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 

 
1119. (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 
 

1120. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, planul de rambursare este aprobat dacă: 
a) creditorii reprezentând minimum 55% din valoarea totală a creanțelor și 30% din 

valoarea creanțelor ce beneficiază de cauze de preferință au votat în favoarea 
acestuia 

b) creditorii reprezentând minimum 50% din valoarea totală a creanțelor au votat în 
favoarea acestuia 

c) creditorii reprezentând minimum 30% din valoarea totală a creanțelor au votat în 
favoarea acestuia. 

 
1121. (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 
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1122.   (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 
 

1123. (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 
 

1124. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, dacă planul de rambursare este aprobat: 
a) comisia de insolvență constată, prin încheiere, deschiderea procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor  
b) comisia de insolvență constată, prin decizie, deschiderea procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor  
c) comisia de insolvență transmite decizia privind deschiderea procedurii de 

insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor către instituțiile 
competente în vederea înscrierii mențiunii în registrele de publicitate imobiliară și 
mobiliară 

 
1125. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, decizia de deschidere a procedurii 

insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, poate fi contestată: 
a) în termen de 7 zile de la comunicare, de către toți creditorii 
b) în termen de 7 zile de la comunicare, de către creditorii care au votat împotriva 

planului 
c) în termen de 7 zile de la comunicare, de către orice persoană interesată 

 
1126. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență, verificând procesul-

verbal întocmit de administratorul procedurii în care se constată rezultatul votului asupra 
planului de rambursare: 

a) poate doar infirma procesul-verbal 
b) poate doar confirma procesul-verbal 
c) poate confirma sau infirma procesul-verbal 

 
1127. (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 
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1128. (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 

 
1129. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, instanța poate confirma planul de 

rambursare, chiar dacă planul nu a fost aprobat de creditori cu majoritatea prevăzută de 
lege, dacă sunt îndeplinite mai multe condiții cumulativ, printre care:   

a) creditorii neînrudiți care reprezintă cel puțin 50% din totalul creanțelor și-au 
exprimat acordul cu privire la planul de rambursare propus 

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

c) planul de rambursare este aprobat de creditorii reprezentând minimum 55% din 
valoarea creanțelor ce beneficiază de cauze de preferință 

 
1130. (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 
 

1131. (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 

 
1132. (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 
 

1133. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după aprobarea planului de rambursare, 
măsurile de executare silită îndreptate împotriva terților garanți:    

a) sunt supuse suspendării de drept până la rămânerea definitivă a sentinței prin 
care s-a soluționat cererea de eliberare de datorii 

b) nu sunt supuse suspendării de drept 
c) sunt supuse suspendării de drept 
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1134. (3 pct.) Identificați afirmația corectă prin raportare la dispozițiile Legii nr. 
151/2015: 

a) orice clauză de declarare a exigibilității anticipate pentru motivul deschiderii 
procedurii de insolvență pe bază de plan de rambusare de datorii, este nulă 

b) contractele în derulare la data admiterii în principiu a deschiderii procedurii de 
insolvență pe bază de plan de rambursare de datorii, se vor menține doar cu 
încuviințarea comisiei de insolvență 

c) contractele în derulare la data admiterii în principiu a deschiderii procedurii de 
insolvență pe bază de plan de rambursare de datorii, se vor denunța, în mod 
obligatoriu, de către administratorul procedurii 

 
1135. (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 comunica administratorului procedurii, lunar, o situație cu privire la executarea 
planului de rambursare 

b) a informa administratorul procedurii cu privire la orice schimbare a domiciliului 
sau a reședinței principale, dar nu mai târziu de 7 zile de la producerea 
schimbării 

c) a informa administratorul procedurii cu privire la orice schimbare a domiciliului 
sau a reședinței principale, dar nu mai târziu de 5 zile de la producerea 
schimbării 

 
1136. (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 orice schimbare a domiciliului 
sau a reședinței principale, dar nu mai târziu de 3 zile de la producerea 
schimbării 

b) a comunica administratorului procedurii, semestrial, o situație cu privire la 
executarea planului de rambursare 

c) a coopera activ cu comisia de insolvență și de a-i comunica informațiile solicitate 
 

1137. (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 
 

1138. (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 
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1139. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata executării planului de rambursare, 
debitorul:     

a) poate încheia orice acte necesare întreținerii sale, în limita cheltuielilor aprobate 
pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil, cu acordul administratorului 
procedurii 

b) poate încheia orice acte necesare întreținerii persoanelor aflate în întreținerea sa, 
în limita cheltuielilor aprobate pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil, fără 
acordul administratorului procedurii 

c) poate încheia orice acte referitoare la întreținerea sa și a familiei sale 
 

1140. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata executării planului de rambursare, 
în ceea ce privește bunurile urmăribile, debitorul:     

a) va putea face acte de administrare, doar cu acordul administratorului procedurii 
b) va putea face acte de conservare care nu diminuează valoarea bunului, fără 

acordul administratorului procedurii 
c) va putea face acte de dispoziție, fără acordul administratorului procedurii 

 
1141. (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 
 

1142. (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 

 
1143. (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 

 
1144. (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 

 
1145. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de 

rambursare, administratorul procedurii îndeplinește următoarele atribuții:  
a) supraveghează executarea planului de rambursare 
b) aprobă cererea de modificare a planului 
c) sesizează comisia de insolvență în legătură cu orice modificare a situației 

financiare a debitorului, care ar necesita modificarea planului 
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1146. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în perioada de executare a planului de 

rambursare, administratorul procedurii îndeplinește următoarele atribuții:  
a) întocmește raportul final, în termen de 7 zile de la finalizarea planului 
b) întocmește raportul final, în termen de 30 de zile de la finalizarea planului 
c) întocmește raportul final, în termen de 15 zile de la finalizarea planului 

 
1147. (3 pct.) Conform 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 la comisia de insolvență, în termen de 7 zile 
b) plângere la instanța de judecată 
c) contestație la instanța de judecată, în termen de 7 zile 

 
1148. (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 

 
1149. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în orice stadiu al procedurii, comisia de 

insolvență, prin decizie, poate înlocui administratorul procedurii, din oficiu:  
a) la cererea oricărui creditor sau persoane interesate 
b) la cererea debitorului, pentru motive temeinice 
c) doar la cererea creditorului majoritar 

 
1150. (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 

 
1151.  (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, administratorul procedurii față de care s-a 

dispus înlocuirea va preda noului administrator dosarul de insolvență: 
a) în termen de 3 zile de la data la care decizia de înlocuire a rămas definitivă 
b) în termen de 24 de ore de la data la care decizia de înlocuire a rămas definitivă 
c) în termen de 7 zile de la data la care decizia de înlocuire a rămas definitivă 

 
1152. (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 

 
1153. (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 
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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 

 
1154. (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 
 

1155. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă din motive neimputabile debitorului, 
planul de rambursare nu mai poate fi dus la îndeplinire:  

a) debitorul poate adresa comisiei de insolvență o cerere de închidere a procedurii 
pe bază de plan de rambursare și de deschidere a procedurii insolvenței prin 
lichidare de active 

b) administratorul procedurii poate adresa direct instanței de judecată o cerere de 
deschidere a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

c) creditorii nu pot solicita instanței de judecată deschiderea procedurii judiciare de 
insolvență prin lichidare de active, chiar dacă se constată că nu au fost efectuate 
plățile conform planului 

 
1156. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care planul de rambursare nu a 

fost executat din motive neimputabile debitorului, pot cere deschiderea procedurii 
judiciare de insolvență prin lichidare de active: 

a) creditorii curenți ale căror creanțe nu au fost achitate, din motive imputabile 
debitorului, cel puțin 6 luni de la scadență 

b) creditorii curenți ale căror creanțe nu au fost achitate, din motive neimputabile 
debitorului, cel puțin 90 de zile de la scadență 

c) doar creditorii ale căror creanțe nu au fost achitate  
 

1157. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă instanța constată, neîndeplinirea 
planului de rambursare din motive imputabile debitorului, va închide procedura 
insolvenței pe bază de plan de rambursare și, poate dispune deschiderea procedurii 
judiciare de insolvență prin lichidare de active:  

a) dacă toți creditorii își exprimă acordul și formulează o cerere în acest sens 
b) dacă creditorul majoritar formulează o cerere în acest sens 
c) dacă debitorul împreună cu creditorii reprezentând minimum 55% din valoarea 

totală a creanțelor formulează o cerere în acest sens 
 

1158. (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 
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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 

 
1159. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel teritorial este 

alcătuită din reprezentanți ai structurilor deconcentrate în teritoriu ale:   
a) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice 
b) Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției și Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale 
c) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor 

Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Oficiului Național al Registrului 
Comerțului – Direcția Buletinul Procedurilor de Insolvență 

 
1160. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel central are 

următoarele atribuții:   
a) avizează formularul de cerere de deschidere a procedurii completat de debitor 
b) soluționează cererile privind incompatibilitatea administratorilor procedurii și 

lichidatorilor 
c) emite, prin decizie a președintelui, criteriile generale pentru stabilirea nivelului de 

trai rezonabil 
 

1161. (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  

 
1162. (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   
 

1163. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, Comisia de insolvență la nivel teritorial are 
următoarele atribuții:   

a) desemnează și înlocuiește, pentru motive temeinice, administratorul procedurii, 
în condițiile legii  

b) emite, prin decizie a președintelui, criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale 
debitorilor și ale familiilor lor 

c) organizează formarea profesională a personalului comisiilor de insolvență 
 

1164. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, la cererea debitorului aflat în insolvență, 
instanța de judecată va deschide procedura de lichidare a activelor:   

a) dacă situația financiară a debitorului este iremediabil compromisă 
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b) dacă planul de rambursare nu poate fi adus la îndeplinire din motive imputabile 
debitorului 

c) dacă situația financiară a debitorului nu este iremediabil compromisă și deține 
bunuri valorificabile 

 
1165. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura de lichidare se deschide, de către 

instanța judecătorească competentă, în următoarele situații:   
a) la cererea debitorului, dacă situația sa financiară nu este iremediabil compromisă 
b) la cererea unui creditor, dacă planul de rambursare nu a fost dus la îndeplinire 

din motive imputabile debitorului 
c) la cererea tuturor creditorilor, dacă planul de rambursare nu a fost dus la 

îndeplinire, din motive imputabile debitorului 
 

1166. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura de lichidare se deschide, de către 
instanța judecătorească competentă, în următoarele situații:   

a) la cererea tuturor creditorilor, dacă planul de rambursare nu a fost adus la 
îndeplinire din motive neimputabile debitorului 

b) la cererea debitorului, dacă planul de rambursare nu poate fi adus la îndeplinire 
din motive ce îi sunt imputabile 

c) la cererea oricăruia dintre creditori, dacă planul de rambursare nu poate fi adus 
la îndeplinire, din motive neimputabile debitorului 

 
1167. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, lichidatorul este desemnat de către instanță, 

prin sentința de deschidere a procedurii prin lichidare de active: 
a) la cererea debitorului 
b) la cererea creditorului majoritar 
c) aleatoriu 

 
1168. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în orice stadiu al procedurii, instanța poate 

înlocui lichidatorul desemnat prin sentința de deschidere a procedurii prin lichidare de 
active: 

a) la cererea debitorului, pentru motive temeinice 
b) la cererea creditorului, indiferent de valoarea creanței pe care o deține 
c) doar la cererea lichidatorului 

 
1169. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătorești de înlocuire a lichidatorului, lichidatorul față de care s-a dispus înlocuirea 
va preda noului lichidator: 

a) în termen de 3 zile, pe baza unui proces-verbal, dosarul de insolvență 
b) în termen de 24 de ore, pe baza unui proces-verbal, dosarul de insolvență 
c) în termen de 7 zile, pe baza unui proces-verbal, dosarul de insolvență 

 
1170. (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 
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1171.  (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 

 
1172. (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 

 
1173. (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  

 
1174. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, măsurile adoptate de lichidator în cursul 

procedurii de insolvență prin lichidarea activelor debitorului, pot fi contestate: 
a) în termen de maximum 15 zile de la adoptarea măsurii 
b) în termen de maximum 30 de zile de la adoptarea măsurii 
c) în termen de 7 zile de la data luării la cunoștință, dar nu mai mult de 20 de zile de 

la adoptarea măsurii 
 

1175. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în urma deschiderii procedurii judiciare de 
insolvență prin lichidare de active, lichidatorul notifică creditorii pentru a transmite: 

a) în termen de 30 de zile de la primirea notificării, o informare, cu privire la 
cuantumul creanței și o eventuală valoare de piață a bunului grevat de cauze de 
preferință, dacă există astfel de bunuri 

b) în termen de 45 de zile de la primirea notificării, cereri de admitere a creanțelor 
asupra averii debitorului 

c) în termen de 10 zile de la primirea notificării, o informare, cu privire la cuantumul 
creanței și o eventuală valoare de piață a bunului grevat de cauze de preferință, 
dacă există astfel de bunuri 

 
1176. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în urma transmiterii de către creditori a 

informărilor cu privire la creanțele pe care le dețin, lichidatorul întocmește tabelul tabelul 
preliminar de creanțe:  

a) în termen de 10 zile de la primirea informării 
b) în termen de 15 zile de la primirea informării 
c) în termen de 7 zile de la primirea informării 

 
1177. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în vederea întocmirii tabelului preliminar de 

creanțe în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, lichidatorul: 
a) are obligația de a solicita informații relevante doar de la instituțiile publice 
b) poate solicita informații suplimentare doar de la creditori 
c) poate solicita informații suplimentare dacă există neconcordanțe între datele 

furnizate de debitor și cele comunicate de creditori 
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1178. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii juridicare de insolvență 

prin lichidare de active: 
a) creanțele exprimate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea 

lor în lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii insolvenței 
b) creanțele exprimate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea 

lor în lei, la cursul BNR existent la data întocmirii tabelului 
c) creanțele exprimate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea 

lor în lei, la cursul BNR existent la data formulării declarației de creanță 
 

1179. (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 

 
1180. (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 

 
1181. (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 

 
1182. (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 
 

1183. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura judiciară de insolvență prin 
lichidare de active, lichidatorul întocmește tabelul definitiv de creanțe: 

a) în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a sentinței prin care se 
soluționează contestațiile 

b) în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a sentinței prin care se 
soluționează contestațiile 

c) în termen de 10 zile de la întocmirea tabelului preliminar, în situația necontestării 
tabelului 

 
1184. (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 
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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 

 
1185. (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 

 
1186. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii judiciare de insolvență 

prin lichidare de active, debitorul are următoarele obligații:  
a) să coopereze activ cu instanța și lichidatorul procedurii 
b) să informeze lichidatorul procedurii cu privire la orice schimbare a domiciliului 

sau a reședinței principale, dar nu mai târziu de 3 zile de la producerea 
schimbării 

c) să participe la diverse cursuri de formare profesională  
 

1187. (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 

c) de a-l informa pe lichidatorul procedurii cu privire la orice dobândire de bunuri, cu 
excepția celor provenite din moșteniri sau donații 
 

1188. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii judiciare de insolvență 
prin lichidare de active, debitorul poate încheia:  

a) orice acte care sunt necesare doar pentru întreținerea familiei debitorului 
b) acte referitoare la bunurile neurmăribile 
c) orice act este necesar pentru a se întreține, indiferent de valoarea cheltuielilor 

 
1189. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii judiciare de insolvență 

prin lichidare de active, debitorul poate încheia noi împrumuturi:  
a) pentru rezolvarea unei situații grave și urgente, fără a avea nevoie de acordul 

lichidatorului 
b) pentru rezolvarea unei situații grave și urgente de pericol pentru sănătatea sa, cu 

avizul prealabil al lichidatorului și cu aprobarea instanței 
c) pentru rezolvarea unei situații grave și urgente de pericol pentru sănătatea sa, cu 

aprobarea lichidatorului 
 

1190. (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 
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1191. (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 

 
1192. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în procedura de insolvență prin lichidare de 

active, bunurile debitorului se vând: 
a) potrivit prevederilor Codului de procedură civilă 
b) de urgență, pentru obținerea lichidităților 
c) doar prin negociere directă 

 
1193. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active: 
a) lista bunurilor ce urmează a fi valorificate se va publica doar pe site-ul Uniunii 

Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, Uniunii Naționale a 
Executorilor Judecătorești și Uniunii Naționale a Barourilor din România 

b) constituie titlu de proprietate procesul-verbal de adjudecare semnat de 
lichidatorul procedurii, dacă vânzarea bunurilor s-a făcut prin licitație publică 

c) bunurile nu se vând libere de sarcini   
 

1194. (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 
 

1195. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care, instanța deschide procedura 
judiciară de insolvență prin lichidare de active cu acordul tuturor creditorilor în urma 
constatării neîndeplinirii planului de rambursare din motive imputabile debitorului, 
lichidatorul poate cere instanței anularea următoarelor acte sau operațiuni încheiate de 
debitor în dauna creditorilor: 

a) constituirea unui drept de preferință pentru o creanță care era chirografară, în 
cele 6 luni anterior deschiderii procedurii 

b) operațiuni în care prestația debitorului depășește vădit pe cea primită, efectuate 
în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii 

c) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii 
anterioare, efectuate în cei 2 ani anterior datei deschiderii procedurii, dacă suma 
pe care creditorul ar putea să o obțină în procedură este mai mică decât valoarea 
actului de transfer 
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1196. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care debitorul este menținut în 
procedura de insolvență prin lichidare de active, ca urmare a exprimării acordului tuturor 
creditorilor, creditorii pot cere instanței anularea următoarelor acte sau operațiuni 
încheiate de debitor în dauna creditorilor: 

a) operațiuni în care prestația debitorului depășește vădit pe cea primită, efectuate 
în cele 6 luni anterior deschiderii procedurii 

b) operațiuni încheiate, în cele 6 luni anterior datei deschiderii procedurii cu un 
creditor înrudit 

c) acte încheiate în cele 6 luni anterior deschiderii procedurii, cu intenția tuturor 
părților implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către 
creditori  

 
1197. (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 

 
1198. (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 

 
1199. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe parcursul derulării procedurii judiciare de 

lichidare de active, lichidatorul întocmește un raport trimestrial, care poate fi contestat: 
a) de către debitor sau de orice parte interesată 
b) de către debitor sau de către creditori 
c) de orice persoana interesată 

 
1200. (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 
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1201. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, fondurile rezultate din veniturile grevate de 
cauze de preferință vor fi distribuite creditorilor beneficiari ai acestor cauze de preferință: 

a) integral 
b) după deducerea cheltuielilor procedurale, indiferent de natura acestora 
c) după deducerea cheltuielilor procedurale aferente bunurilor respective 

 
1202. (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 
 

1203. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, creditorii pot contesta raportul final întocmit 
de lichidator în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active: 

a) în termen de 7 zile de la întocmire 
b) în termen de maximum 30 de zile de la comunicare 
c) în termen de 7 zile de la comunicare 

 
1204. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, instanța va dispune închiderea procedurii 

judiciare de insolvență prin lichidare de active: 
a) la cererea debitorului, formulată în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive 

a raportului final 
b) la cererea debitorului sau a creditorilor, formulată în termen de 30 zile de la data 

depunerii la dosarul cauzei a raportului final 
c) la cererea lichidatorului, formulată în termen de 30 de zile de la data rămânerii 

definitive a raportului final 
 

1205. (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 

 
1206. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă instanța dispune continuarea procedurii 

prin lichidare de active, în situația în care debitorul a încheiat acte în frauda creditorilor 
anterior deschiderii procedurii: 

a) debitorul va beneficia, de eliberarea de datoriile reziduale 
b) debitorul nu va beneficia de eliberarea de datoriile reziduale 
c) debitorul nu este ținut să acopere integral creanțele cuprinse în tabelul de 

creanțe 
 

1207. (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 
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1208. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență se 

aplică debitorului, care îndeplinește cumulativ mai multe condiții, printre care regăsim:   
a) cuantumul total al obligațiilor sale este de cel mult 15 salarii minime pe economie 
b) debitorul nu are bunuri urmăribile 
c) debitorul are un loc de muncă și o sursă de venit 

 
1209. (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 

 
1210. (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 
 

1211. (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 
 

1212. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, de la data rămânerii definitive a sentinței de 
deschidere a procedurii simplificate de insolvență: 

a) nu se suspendă curgerea accesoriilor aferente obligației de plată a debitorului  
b) se suspendă doar curgerea penalităților de întârziere 
c) se suspendă de drept, în privința debitorului, curgerea dobânzilor, penalităților  și 

majorărilor de întârziere 
 

1213. (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 
 
 
 
 



176 
 

1214. (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  

 
1215. (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 va notifica 
debitorul cu privire la faptul că are mai multe obligații, printre care și aceea de:   

a) a informa, comisia de insolvență cu privire la dobândirea cu orice titlu, a unor 
bunuri a căror valoare depășește salariul minim pe economie 

b) a furniza, semestrial, comisiei de insolvență o informare cu privire la situația sa 
patrimonială 

c) a contracta noi împrumuturi, doar cu înștiințarea comisiei de insolvență 
 

1216. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, debitorul căruia i s-a admis cererea de 
aplicare a procedurii simplificate de insolvență va trebuie să respecte o serie de obligații, 
printre care și aceea: 

a) de a informa comisia de insolvență cu privire la dobândirea oricărui bun, cu 
excepția moștenirilor sau donațiilor 

b) de a informa instanța de judecată cu privire la dobândirea de bunuri, cu orice 
titlu, inclusiv moșteniri sau donații 

c) de a furniza, anual, comisiei de insolvență o informare cu privire la situația sa 
patrimonială 
 

1217. (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) instanța de judecată va dispune, prin sentință, încetarea aplicării procedurii 
simplificate de insolvență  

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

c) comisia de insolvență va emite o decizie prin care se constată încetarea aplicării 
procedurii simplificate de insolvență, doar la cererea creditorului majoritar 
 

1218. (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 
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1219. (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 

 
1220. (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 

 
1221. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, după închiderea procedurii judiciare de 

insolvență prin lichidare de active, în cazul în care debitorul va continua să facă plăți 
către creditori pe durata stabilită de lege, pentru a obține eliberarea de datoriile 
reziduale, va avea următoarele obligații 

a) să vireze în contul de lichidare cel puțin 50% din orice venit suplimentar ce 
depășește salariul minim pe economie 

b) să participe la cursuri și programe educative 
c) să informeze lichidatorul, sau, după caz, comisia de insolvență cu privire la 

dobândirea, cu orice titlu, inclusiv din moșteniri sau donații, de servicii a căror 
valoare depășește salariul minim pe economie 

 
1222. (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 
 

1223. (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 
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1224. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, între data închiderii procedurii judiciare de 
insolvență prin lichidare de active și data eliberării de datorii, lichidatorul are următoarele 
atribuții: 

a) întocmește bianual un raport privind plățile efectuate și respectarea de către 
debitor a obligațiilor ce îi revin potrivit legii 

b) sesizează comisia de insolvență cu privire la modificările semnificative intervenite 
în situația patrimonială a debitorului 

c) virează către creditori sumele colectate în contul de lichidare, conform urgenței și 
importanței acestora 

 
1225. (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 

 
1226. (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  
 

1227. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cazul unei cereri de eliberare de datorii 
reziduale: 

a) comisia de insolvență o va respinge dacă a fost introdusă prematur 
b) sentința prin care s-a respins această cerere se comunică inclusiv creditorilor 
c) sentința prin care s-a respins această cerere se comunică debitorului  

 
1228. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă în termen de 3 ani de la pronunțarea 

hotărârii privind eliberarea de datorii se descoperă că debitorul a încheiat acte în frauda 
creditorilor anterior procedurii de insolvență sau pe durata acesteia: 

a) instanța poate revoca beneficiul eliberării de datoriile reziduale 
b) în situația în care instanța revocă beneficiul eliberării de datorii, debitorul este 

ținut să acopere creanțele, fără dobânzi și penalități 
c) în situația în care instanța revocă beneficiul eliberării de datorii, debitorul poate 

formula oricând o nouă cerere de deschidere a procedurii de insolvență 
 

1229. (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 

 
1230. (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 
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c) comisia de insolvență luând act de decesul debitorului, dispune printr-o decizie, 
închiderea dosarului 

 
1231.  (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 
 

1232.   (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 

 
1233. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, dacă planul de rambursare a datoriilor, astfel 

cum a fost aprobat inițial sau în forma modificată nu este adus la îndeplinire de către 
moștenitori:      

a) în termen de 30 de zile de la încetarea plăților, oricare dintre creditori pot cere 
instanței deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

b) în termen de 15 de zile de la încetarea plăților, creditorii pot cere instanței 
deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

c) în termen de 30 de zile de la incetarea plăților, creditorii reprezentând minimum 
55% din valoarea totală a creanțelor pot cere instanței, deschiderea procedurii 
judiciare de insolvență prin lichidare de active 

 
1234. (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 

 
1235. (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. 
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1236. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul beneficiar al unei proceduri de 
insolvență, care din motive imputabile, a determinat închiderea acesteia:  

a) nu va mai putea formula, în termen de 5 ani de la data închiderii, o nouă cerere 
de deschidere a procedurii 

b) nu va mai putea formula, în termen de 3 ani de la data formulării primei cereri, o 
nouă cerere de deschidere a procedurii 

c) nu va mai putea formula o nouă cerere de deschidere a procedurii 
 

1237. (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 

 
1238. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, instanța de judecată poate dispune, prin 

hotărârea de revocare a beneficiului eliberării de datorii și una din următoarele interdicții:   
a) de a fi desemnat administrator al unei societăți reglementate de Legea nr. 

31/1990, timp de 5 ani de la revocarea beneficiului eliberării de datorii 
b) de  a exercita calitatea de ordonator de credite, timp de 10 ani de la revocarea 

beneficiului eliberării de datorii 
c) de a fi desemnat manager sau manager economic, ori alte funcții similare, care 

presupun decizii cu privire la administrarea bunurilor sau conturilor, în cadrul unei 
persoane juridice publice ori private, timp de 10 ani de la revocarea beneficiului 
eliberării de datorii 

 
1239. (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 
 

1240. (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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1241. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, aplicarea sancțiunii pentru 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) se realizează de către comisia de insolvență  
b) se realizează de către instanța de judecată 
c) se realizează de către comisia de insolvență sau de către instanța de judecată, 

după caz 
 

1242. (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 

 
1243. (1 pct.) Dispozițiile Legii nr. 151/2015, se completează, în măsura compatibilității 

acestora, cu prevederile:  
a) Codului Civil și ale Codului de procedură civilă 
b) Codului Civil și ale Legii nr. 85/2014 
c) Codului de procedură civilă și ale Legii nr. 85/2014 

 
1244. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, cererile formulate de comisia de insolvență, de 

administratorul procedurii și de lichidator: 
a) se taxează cu taxa judiciară de timbru în valoare de 100 lei 
b) sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru 
c) se taxează cu taxa judiciară de timbru stabilită de O.U.G. nr. 80/2013 privind 

taxele judiciare de timbru 
 

1245. (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 

 
1246. (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 

 
1247. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul va fi radiat din Buletinul procedurilor 

de insolvență: 
a) la împlinirea a 5 ani de la data pronunțării hotărârii judecătorești privind 

închiderea procedurii 
b) la împlinirea a 5 ani de la data încheierii dată de către directorul Buletinului 

procedurilor de insolvență 
c) la împlinirea a 5 ani de la data eliberării de datoriile reziduale 
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1248. (1 pct.) Potrivit 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 sancționează conform Codului penal 
b) se sancționează cu amendă de maximum 5.000 lei 
c) se sancționează cu amendă  
 

1249. (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 

 
1250. (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” 

 
1251. (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 
 

1252. (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 
 

1253. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, comisiile 
de insolvență la nivel teritorial, administratorii procedurii și lichidatorii pentru procedura 
insolvenței persoanelor fizice urmăresc în stabilirea, în concret, a cheltuielilor pentru 
asigurarea unui nivel de trai rezonabil pentru debitorul aflat în procedura insolvenței: 

a) criteriile generale stabilite de Institutul Național de Statistică 
b) criteriile generale aprobate de comisia de insolvență la nivel central  
c) criteriile stabilite de instanța de judecată, în baza informațiilor primite de la 

Institutul Național de Statistică 
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1254. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în vederea 
deschiderii procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, debitorul 
depune formularul tipizat reprezentând cererea de deschidere a procedurii: 

a) la comisia de insolvență la nivel teritorial din județul în care își are domiciliul 
debitorul 

b) la instanța de judecată competentă teritorial 
c) la comisia centrală de insolvență 

 
1255. (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 

 
1256. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în vederea 

elaborării tabelului preliminar de creanțe, administratorul procedurii efectuează 
verificarea creanțelor, putând în acest scop să solicite informații de la autoritățile publice 
competente, care vor transmite aceste informații:  

a) de îndată, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării 
b) de îndată, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării 
c) de îndată, dar nu mai mult de 48 de ore de la data primirii solicitării 

 
1257. (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 
 

1258. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în planul 
de rambursare a datoriilor se stabilesc: 

a) măsurile privind locuința familiei debitorului, ținând cont de criteriile emise de 
comisia teritorială de insolvență și de situația concretă a debitorului 

b) măsurile privind locuința familiei debitorului, ținînd cont de criteriile emise de 
comisia centrală de insolvență și de situația concretă a debitorului 

c) măsurile privind locuința familiei debitorului, ținând cont de situația concretă a 
debitorului și de numărul de membri de familie 
 

1259. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul în 
care prin planul de rambursare se stabilește că imobilul locuință al familiei urmează să 
fie valorificat pentru acoperirea pasivului, prin dare în plată sau vânzare, iar debitorul 
dorește să rămână în locuință: 

a) comisia teritorială de insolvență stabilește cuantumul chiriei, ținând cont de 
disponibilitățile financiare ale debitorului și de valoarea chiriei pentru locuințele 
sociale din localitatea respectivă 
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b) comisia centrală de insolvență stabilește cuantumul chiriei, ținând cont de 
disponibilitățile financiare ale debitorului și de valoarea chiriei pentru locuințele 
din localitatea respectivă 

c) comisia centrală de insolvență stabilește cuantumul chiriei, ținând cont de 
valoarea chiriei pentru locuințele sociale din localitatea respectivă 
 

1260. (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 
 

1261. (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 
 

1262. (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 

 
1263. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, la 

începutul fiecărei ședințe de conciliere, administratorul procedurii: 
a) informează părțile prezente cu privire la numărul creditorilor care și-au exprimat 

prin corespondență un punct de vedere asupra măsurilor cuprinse în planul de 
rambursare și poziția transmisă de aceștia, inclusiv poziția debitorului/debitorilor 

b) informează părțile prezente cu privire la situația financiară a debitorului 
c) informează părțile prezente cu privire la situația locativă a debitorului 

 
1264. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, la 

ședințele de conciliere:  
a) administratorul procedurii întocmește un proces-verbal pe care îl va semna 

împreună cu părțile prezente 
b) administratorul procedurii întocmește un raport care se va publica în Buletinul 

procedurilor de insolvență – secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce 
nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” 

c) administratorul procedurii întocmește un proces-verbal care se va depune la 
dosarul instanței 
 

1265. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, creditorii 
pot accepta planul de rambursare notificat în condițiile legii sau: 

a) pot propune modificări ale acestuia, supuse spre aprobare debitorului și 
administratorului procedurii 
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b) pot propune modificări ale acestuia, supuse doar spre aprobarea 
administratorului procedurii 

c) pot propune modificări ale acestuia, supuse spre aprobare judecătorului sindic 
 

1266. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în situația 
în care se propun modificări ale planului de rambursare, planul de rambursare rezultat în 
urma negocierilor se notifică tuturor creditorilor de către administratorul procedurii: 

a) cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de termenul fixat pentru votarea 
acestuia 

b) cu cel puțin 5 zile anterior ținerii ședinței pentru votarea acestuia 
c) cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul fixat pentru votarea acestuia 

 
1267. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, cheltuielile 

efectuate cu participarea la ședințele de conciliere: 
a) se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor, prin bugetul Ministerului Economiei 
b) se suportă de către debitoare 
c) se suportă de fiecare parte, acestea suportându-și propriile cheltuieli 

 
1268. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, comisia de 

insolvență verifică procesul-verbal de neaprobare a planului de rambursare: 
a) în termen de 15 zile de la primirea acestuia 
b) în termen de 7 zile de la primirea acestuia  
c) în termen de 10 zile de la primirea acestuia 

 
1269. (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 

 
1270. (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 
 

1271. (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 
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1272. (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 
 

1273. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul 
schimbării competenței teritoriale a administratorului procedurii, ca urmarea schimbării 
sediului profesional:  

a) administratorul procedurii informează comisia de insolvență la nivel teritorial cu 
privire la schimbarea sediului, cu cel puțin 30 de zile înainte 

b) administratorul procedurii informează comisia de insolvență la nivel teritorial cu 
privire la schimbarea sediului, cu cel puțin 7 zile înainte 

c) administratorul procedurii informează comisia de insolvență la nivel central, cu 
privire la schimbarea sediului, cu cel puțin 30 de zile înainte 
 

1274. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în cazul 
schimbării sediului profesional păstrându-se competența teritorială, administratorul 
procedurii informează comisia de insolvență la nivel teritorial cu privire la schimbarea 
sediului: 

a) cu cel 30 de zile înainte 
b) cu cel puțin 7 zile înainte 
c) cu cel puțin 15 zile înainte 

 
1275. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, motivele 

temeinice, potrivit cărora administratorul procedurii desemnat poate refuza numirea sunt 
analizate de Comisia de insolvență și includ: 

a) orice caz de conflict de interese prevăzut în reglementările specifice corpurilor 
profesionale 

b) situația în care persoana desemnată lipsește din localitatea în care își are sediul 
profesional pentru o perioadă mai mare de 6 luni 

c) situația în care persoana desemnată nu își poate exercita atribuțiile față de lipsa 
de colaborare a debitorului 
 

1276. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, 
administratorul procedurii poate formula cerere de înlocuire într-o procedură de 
insolvență, pe parcursul desfășurării acesteia: 

a) pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin în procedură 
b) pentru motive temeinice, ce nu îi sunt imputabile 
c) pentru nerespectarea termenelor stabilite de instanță 

 
1277. (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 
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c) în termen de maximum 45 de zile 
 

1278. (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 

 
1279. (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 

 
1280. (3 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) raportul lunar de activitate al lichidatorului 
b) și raportul de evaluare bianuală referitoare la proporția din veniturile urmăribile 

care este destinată acoperirii pasivului 
c) raportul de evaluare întocmit de evaluatorul desemnat în procedura judiciară de 

insolvență, prin lichidare de active 
 

1281. (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 
 

1282. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în 
vederea deschiderii procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, 
debitorul: 

a) depune, doar personal, formularul tipizat împreună cu înscrisurile de care 
înțelege să se folosească 

b) depune formularul tipizat împreună cu înscrisurile de care înțelege să se 
folosească, în original 

c) depune formularul tipizat în formă scrisă, semnată și datată, în original 
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1283. (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 
 

1284. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, 
identificați afirmația incorectă cu privire la cererea de deschidere a procedurii de 
insolvență pe bază de plan de rambursare de datorii: 

a) la cererea comisiei de insolvență, debitorul prezintă originalul inscrisurilor 
b) în cererea de deschidere a procedurii insolvenței, debitorul menționeză regimul 

matrimonial aplicabil 
c) formularul tipizat reprezentând cererea de deschidere a procedurii insolvenței 

poate fi depus și în copie 
 

1285. (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, comisia 
de insolvență: 

a) nu are atribuții de verificare a fezabilității planului de rambursare 
b) are atribuții de verificare a fezabilității planului de rambursare  
c) poate verifica fezabilitatea planului de rambursare, însă doar la cererea expresă 

a debitorului 
 

1286. (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 

 
1287. ( 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 
 

1288. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, onorariul 
administratorului procedurii: 

a) se stabilește de către comisia de insolvență la nivel central 
b) se stabilește de către comisia de insolvență la nivel teritorial 
c) se stabilește de către instanța de judecată 
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1289. (1 pct.) Identificați afirmația corectă raportat la normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 151/2015: 

a) onorariul administratorului procedurii poate consta într-o sumă variabilă 
b) onorariul administratorului procedurii va consta într-o sumă fixă pentru întreaga 

procedură 
c) onorariul administratorului procedurii va consta într-o sumă fixă, care se va 

achita lunar 
 

1290. (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 

 
1291. (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 

 
1292.  (1 pct.) Potrivi normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, 

identificați care dintre următoarele afirmații este incorectă: 
a) onorariul lichidatorului procedurii se stabilește de instanță 
b) onorariul lichidatorului procedurii va consta într-o sumă fixă pentru întreaga 

procedură 
c) onorariul lichidatorului procedurii se va achita lunar 

 
1293. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, costurile 

aferente onorariilor administratorilor și lichidatorilor pentru procedura insolvenței 
persoanelor fizice, se suportă: 

a) din bugetul debitorului 
b) din bugetul filialei UNPIR din care face parte administratorul/lichidatorul 

procedurii 
c) din bugetul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 

 
1294.  (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în 

secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații de nu decurg din exploatarea unei 
întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, se vor publica: 

a) doar actele întocmite de administratorul/lichidatorul procedurii 
b) și decizii ale comisiei de insolvență 
c) toate adresele întocmite întocmite în cursul procedurii 

 
1295.  (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 
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1296. (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) de orice persoană  
b) doar de către administratorul procedurii 
c) și de către comisia de insolvență 

 
1297. (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 
 

1298. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, accesul 
la Buletinul procedurilor de insolvență, secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații 
de nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, se asigură: 

a) doar pentru organele care aplică procedura 
b) în mod gratuit, doar pentru comisiile de insolvență și instanțele judecătorești  
c) inclusiv pentru debitorul și creditorii în dosarul de insolvență în care dețin această 

calitate 
 

1299. (1 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, accesul 
la Buletinul procedurilor de insolvență, secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații 
de nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”: 

a) se asigură pentru comisiile de insolvență și instanțele judecătorești care au 
calitatea de organ al procedurii, la toate dosarele de insolvență 

b) se asigură cu titlu gratuit doar pentru administratorul/lichidatorul procedurii 
c) se asigură cu titlu gratuit și pentru creditori, în toate dosarele de insolvență 

 
1300. (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  

 

 


